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A PUCRS receberá inscrições para o Vestibu-

lar de Verão de 2006 no período de 1º a 29/11. O

último dia para pagar a taxa de inscrição será

30/11. As provas do concurso ocorrerão nos dias

10 e 11/12 (sábado e domingo), com início às

16h. Outras informações no Setor de Ingresso da

Universidade, sala 305 do prédio 1, por meio do

www.pucrs.br/vestibular ou fone 3320-3557.

Os interessados em testar os seus conhecimen-

tos podem realizar as provas interativas, com

questões de vestibulares passados da Universi-

dade, disponíveis no www.pucrs.br/provas.

Divulgadas datas do
Vestibular de VerãoOdontologia tem aula

por teleconferência

Concurso de artigos premia vencedores
O Centro de Pastoral e o Projeto Solidariedade premiam nesta

quinta-feira, 6/10, os vencedores do concurso de artigos Solidarie-
dade, caminho para paz, no qual concorreram alunos de gradua-
ção da PUCRS. O primeiro lugar foi conquistado pelo acadêmico
Paulo de Lima, da Faculdade de Filosofia. Ele receberá como prê-
mio um computador. O segundo lugar ficou com a aluna Danielle

Aeronáuticas compra
novo simulador

A PUCRS concluiu processo de compra de
um simulador de vôo Jet Trainer – Glass Cock-
pit, similar ao Boeing B-737ng, fabricado pela
Precision Flight Control. O equipamento, com
instrumentação integralmente digital, único na
América do Sul,
será utilizado na
Faculdade de
Ciências Aero-
náuticas para
treinamento si-
mulado de tran-
sição para o ja-
to, treinamento
de gerenciamen-
to coordenado
de cabine e si-
mulação de vôo
em rota orienta-
da para linha aé-
rea. A previsão
de início de fun-
cionamento é no
primeiro semes-
tre de 2006.

Rockenbach, do curso de Pedagogia do Campus Viamão, que ga-
nhará uma impressora. O terceiro colocado, Ludinei Marcos Vian,
da Faculdade de Teologia, foi presenteado com um dicionário Novo
Aurélio. O concurso teve tema alusivo à Campanha da Fraternidade
2005. A entrega dos prêmios será às 18h, na sala 601 do prédio
40, com a presença do Reitor Joaquim Clotet.

Aprimeira aula de graduação em
Odontologia por teleconferência será
transmitida pela PUCRS Virtual, nes-

ta quarta-feira, dia 5/10, das 11h45min às
12h30min. Intitulada Fundamentos Estéticos
em Prótese Fixa Dentária, poderá ser as-
sistida no Colégio Champagnat, na sala 804
do prédio 40 e em pontos distantes em Curi-
tiba e Florianópolis. Trata-se de uma parce-

ria entre a Educação a Distância e a Facul-
dade de Odontologia que incentiva o uso de
recursos da EAD no ensino de graduação. O
coordenador é o professor Renato de Oliveira
Rosa, da Faculdade de Odontologia. O públi-
co-alvo são os alunos do 5º semestre da dis-
ciplina de Prótese Fixa Unitária. Informações:
3320-3651, ramal 4574 e apinheiro.ead@
pucrs.br.

Campanha arrecada
doações para crianças

A campanha do Dia das Crianças, promovida pelo Centro de
Pastoral e Grupo dos Representantes das Unidades, com apoio da
Prac, recebe até 7/10, doações de fraldas, brinquedos, livros infan-
tis, leite em pó e material escolar que poderão ser entregues nas
unidades acadêmicas e Centro de Pastoral (prédio 17). As doações
serão destinadas à Divisão de Obras da PUCRS, Escola América e
Amigos dos Bebês Apressados do Hospital São Lucas – entidade que
apóia pacientes carentes da UTI Neonatal. O lema deste ano é Neste
Dia da Criança, tristeza nem pensar. Participe da campanha e faça
uma criança sorrir.

Bioética e direitos
humanos em foco

De 5 a 7/10 a PUCRS sedia o 4º Bioética Sul, no auditório do Pré-
dio Poliesportivo. O evento, promovido pela Sociedade Rio-grandense
de Bioética, com apoio da Universidade, tem como foco a Bioética e
os direitos humanos (pesquisas com células-tronco, recursos públi-
cos e a saúde, genética e a lei de Biossegurança). Entre os palestran-
tes convidados, destaca-se Maria Casado, professora titular de Filo-
sofia do Direito e diretora do Observatório de Bioética e Direito da Uni-
versidade de Barcelona (Espanha). Os trabalhos vencedores na ses-
são de temas livres e os apresentados na programação serão reuni-
dos em livro. Informações: www.sorbi.org.br e sorbi@pucrs.br.

Museu
Itinerante

vai a Brasília
Mais de 100 equipamentos

e experimentos do Museu de Ci-
ências e Tecnologia viajaram 2,1
mil quilômetros para difundir co-
nhecimento científico e tecnoló-
gico de forma lúdica. O cami-
nhão do Projeto Museu Itineran-
te está em Brasília, até 9/10,
participando da Semana Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia, pro-
movida pelo Ministério de Ciên-
cia e Tecnologia. O Promusit está
aberto à visitação gratuita na
Universidade de Brasília, com
uma área de exposição de mil
metros quadrados, contando
com sala de multiatividades, de-
monstrações interativas, proje-
ções em três dimensões, pales-
tras, videopalestras, microscópi-
os especiais, telefonia por saté-
lite, programas associados à
Nasa e outros.

Fotos: Divulgação



Farmácia festeja 12 anos
A direção da Faculdade de Farmácia comemora nesta

sexta-feira, 7/10, o 12º aniversário da unidade. Missa de
ação de graças será celebrada às 11h30min, na Igreja
Universitária Cristo Mestre. A confraternização entre pro-
fessores, funcionários, alunos, ex-alunos e colaboradores
será durante jantar dançante (por adesão), às 20h no res-
taurante Panorama. Informações: 3320-3512.

O Vaticano concedeu a Ordem do San-
to Sepulcro, no grau de Cavaleiro, ao co-
ordenador do Departamento de Prope-
dêutica Jurídica da Faculdade de Direito,
WAMBERT DI LORENZO. O professor re-
cebeu a condecoração de Dom Filippo
Santoro, bispo diocesano de Petrópolis
(RJ), em cerimônia na catedral daquela
diocese.

A gráfica Epecê recebeu o diploma de
distinção com mérito por ter-se destacado
entre as organizações participantes do sis-
tema de avaliação – ciclo 2004, do Progra-
ma Gaúcho de Qualidade e Produtividade,
10ª edição do Prêmio Qualidade RS. O sis-
tema de avaliação consiste numa ferra-
menta de gestão que permite diagnosticar
o estágio de desenvolvimento gerencial e
planejar ações visando a melhoria contí-
nua.

O coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Direito, JUAREZ FREITAS,
recebe no dia 13/10, em Gramado, a me-
dalha do mérito Ministro Miguel Seabra
Fagundes, distinção máxima outorgada
pela Associação dos Tribunais de Contas.

Propriedade
Intelectual

Nesta quinta-feira, 6/10,
ocorre o 6º Seminário Pro-
priedade Intelectual Como
Instrumento Estratégico para
o Desenvolvimento Industrial
e Tecnológico. A palestra de
abertura será realizada pelo
embaixador Roberto Jaguari-
be, presidente do Instituto
Nacional da Propriedade In-
dustrial (INPI), com o tema A
importância da propriedade
intelectual no contexto do
desenvolvimento tecnológi-
co e industrial. O evento tem
entrada franca e começa às
9h30min, no auditório do
prédio 5. Promoção: INPI,
Secretaria da Ciência e
Tecnologia do RS, PUCRS,
UFRGS e Fapergs. Na oca-
sião, será assinado um
acordo de cooperação entre
as instituições.

Professores e alunos de ini-
ciação científica e de pós-gra-
duação da Faculdade de Odon-
tologia apresentaram 53 pôste-
res na 22ª Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de Pesqui-
sa Odontológica/Divisão Brasi-
leira da International Associa-
tion for Dental Research, em
Águas de Lindóia (SP). O aluno
de graduação LEONARDO
SCHAMANN conquistou o 2º
lugar na categoria Pesquisador
Iniciante em Odontologia com
uma pesquisa orientada pelo
professor LUIZ HENRIQUE
BURNETT JR. e co-autoria da
doutoranda em Dentística CLA-
RISSA SOARES.

Professor CARLOS
GRAEFF TEIXEIRA, do
Grupo de Parasitologia
Biomédica, passa a inte-
grar o Comitê Assessor
de Normas Técnicas para
Esquistossomose do Mi-
nistério da Saúde, a con-
vite da Secretaria de Vi-
gilância Sanitária. O Con-
gresso Brasileiro de Para-
sitologia, que se realiza
no Centro de Eventos da
PUCRS entre 1º e 4/11
próximo, já conta com
1.200 inscritos e cerca de
1.100 trabalhos submeti-
dos para apresentação.
Informações em www.
parasitologia.org.br.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Famecos apresenta
pesquisas

O Programa de Pós-Graduação em Comunicação

Social (PPGCOM) promove, nos dias 5 e 6/10, o evento

Pesquisa no Pós, com o tema A comunicação como

objeto. Serão apresentadas pesquisas de temas diver-

sos nas áreas de Televisão e Rádio, Jornalismo Im-

presso e On-Line, Imagem e Contemporaneidade, Pu-

blicidade e Cinema, Comunicação nas Organizações,

Comunicação e Cultura e Cibercultura. As apresenta-

ções ocorrerão na sala 305 do prédio 7. A entrada é

franca. Informações: 3320-3658.

Cardápio
da semana

O novo Restaurante Universitário (RU),
localizado no 2º andar do prédio 3, ofere-
ce cada refeição a R$ 3,80. Confira o
cardápio completo no site www.
restauranteuniversitario.com.br, no link
Prato Especial. Pode haver alteração con-
forme o fluxo de pessoas e a disponibili-
dade de itens.

A coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Letras, professora
REGINA LAMPRECHT, foi nomeada
para a função de coordenadora do
Comitê de Artes e Letras da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado do
Rio Grande do Sul (Fapergs) para o
período que vai até julho de 2006.

QUARTA-FEIRA – 5/10: Arroz, feijão,
vagem à bolonhesa, frango assado e
saladas.
QUINTA-FEIRA – 6/10: Arroz, feijão,
empanado de frango, multiverdes e
saladas.
SEXTA-FEIRA – 7/10: Arroz, feijão,
frango à napolitana, purê de batata e
saladas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em
contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br

Formando
pequenos
leitoresNeste Dia das Crianças, que tal presentear seu filho, neta, irmão

ou sobrinha com um livro? O hábito da leitura, estimulado des-
de cedo, pode tornar-se um ato prazeroso levado para o resto

de suas vidas, auxiliando principalmente no desenvolvimento intelectual
e memória, entre outras vantagens. Veja algumas atitudes que podem
incentivar as crianças a apreciarem a leitura, principalmente de livros:

Superdicas
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Coral e Orquestra
da Totalidade

O Instituto de Cultura Musical está
selecionando interessados em participar
do Coral e Orquestra da Totalidade. Os
candidatos devem ter mais de 60 anos,
gostar de cantar ou saber tocar algum
instrumento musical. Serão avaliadas a
voz e a habilidade instrumental. Os en-
saios são na Igreja Universitária Cristo
Mestre, às quartas-feiras, das 14h30min
às 16h30min, sob a regência do maestro
Frederico Gerling Junior. Informações no
prédio 4 do Campus Central, pelo telefo-
ne 3320-3582  ou e-mail cultura-
musical@pucrs.br.

Minicursos
gratuitos na
Semana da
Alimentação
Durante a Semana da Ali-

mentação 2005, de 15 a 21/10,
com o tema central Segurança
Alimentar e Diálogo Intercultu-
ral, serão realizadas feiras, pa-
lestras, oficinas e outras ativi-
dades. Dentre elas, minicursos
ministrados por professores da
Faculdade de Engenharia, como
Projetos e construção de veícu-
los, Básico de Word, Produtos
frigorificados, Instalações elétri-
cas residenciais e Mecânica
Básica. Vagas limitadas. Inscri-
ções: sala 103 do prédio 17,
mediante a doação de 1kg de
alimento não-perecível. A pro-
moção é da PUCRS, Conselho
Estadual de Segurança Alimen-
tar, Ação da Cidadania-Comitê
Gaúcho, Governo do RS, com
o apoio de entidades gover-
namentais e não-governamen-
tais. Informações: 3320-3552
ou site www.pucrs.br/eventos/
alimentacao.

Hidro Kid's
Em comemoração ao Dia das Crianças será reali-

zada uma atividade denominada Hidro Kid’s, com o
intuito de socializar todas as crianças entre cinco e
dez anos da Escola de Natação do Parque Esportivo.
Elas poderão convidar amigos para a prática, que
será realizada na piscina de aprendizagem, no dia
11/10, às 14h30min, com duração de 30 minutos. O
objetivo é desenvolver a coordenação motora, o conví-
vio social, a alegria e o prazer de brincar e, ao mesmo

tempo, exercitar-se num ambiente saudável e feliz.

Expor a criança, desde cedo,
às cantigas, poemas e narra-
tivas orais, reservando um
momento do dia para que
essa atividade torne-se um
hábito esperado com prazer;

Vincular essa atividade ao li-
vro, mostrando que é dele que
saem as histórias, os poemas,
para que se estabeleça uma
relação afetiva com a leitura;

Estimular a convivência da cri-
ança com o livro desde o ber-
ço, inserindo-o entre os brin-
quedos e objetos do dia-a-dia

Reitor alemão
na PUCRS

O reitor da Universidade de Kassel (Alema-
nha), professor Rolf-Dieter Postlep, estará na
PUCRS nesta quinta-feira, 6/10, onde fará uma
palestra sobre Perspectivas da Universidade
no Século 21. O evento ocorrerá às 10h, no au-
ditório do 9º andar do prédio 50, com tradução

simultânea e entrada franca.

dos pequenos. Há livros apro-
priados a essa fase: livro-brin-
quedo, livro de pano e livro de
plástico para brincar no banho;

Dar o exemplo, lendo e fazendo
a criança perceber que a leitura
é uma atividade prazerosa e
que faz parte também do coti-
diano de seus pais;

Criar o hábito do passeio a li-
vrarias, feiras do livro, bibliote-
cas especializadas, participan-
do com a criança do manuseio,
escolha e apreciação dos livros
em exposição;
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Mestrados e doutorados
CURSO

Mestrado e
doutorado em
Comunicação
Social

Mestrado e
doutorado em
Ciências da
Computação

Mestrado em
Ciências
Criminais

INSCRIÇÕES
PARA SELEÇÃO

Até 31/10

Até 7/11

Até 18/11

INFORMAÇÕES

3320-3658, famecos-
pg@pucrs.br e
www.pucrs.br/famecos/
pos

3320-3611,
ppgcc@inf.pucrs.br e
www.pucrs.br/inf/pos

3320-3537,
mestrcrime@pucrs.br e
www.pucrs.br/direito/
pos/mestradocriminais

Interessar-se pelas leituras
da criança solicitadas pela
escola, conversando, ouvin-
do, fazendo perguntas;

Incluir o livro na lista de pre-
sentes, intercalando com
brinquedos e outros itens
habituais;

Descobrir interesses, afini-
dades, curiosidades da cri-
ança pode ser um bom indi-
cador dos temas que atrai-
rão sua atenção para a leitu-
ra de uma obra ou outra, fa-
cilitando a escolha e suges-
tão de títulos;

Mostrar à criança que ler pode ser tão
divertido quanto assistir a filmes ou
desenhos animados. Muitos deles, in-
clusive, provêm de histórias publica-
das anteriormente. A comparação en-
tre as duas formas pode ser um bom
estímulo para que os pequenos desen-
volvam outras habilidades, como a ob-
servação e o senso crítico.

Foto: Cris Watk



 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

DIA EVENTO INFORMAÇÕES

5

6

10

7

Curso: Introdução ao Método dos Elementos Finitos em
Análise Linear Estática – Dinâmica e de Transferência
de Calor
Curso: GPS para aviação profissional
Curso: Expressão Oral

Eventos em Comemoração ao Ano Mundial da Física

Curso de Ilustração
Misión Pais – no Chile

Curso: O desenho como suporte cognitivo às etapas
criativas do projeto
Atividades gratuitas de relaxamento e prevenção de
tensão cervical para a comunidade universitária

12ª Semana Interamericana e 5ª Semana Estadual da
Água
Curso: Teatro instrumento de comunicação
Curso de Preparação para Estágio 1
Curso: Corel Draw e Photo Paint para Apresentação
de Projetos
Curso: Recursos Hídricos – uma visão multidisciplinar
1ª Semana do Software Livre

2º Curso de Introdução à Assessoria Jurídica Popular
– Sistema Jurídico e Demandas Populares
Plenária: Teologia em diálogo

Curso: Formação de negociadores em compras – 5ª
edição
Outubro Jurídico – Ciclo de Palestras
18º SET Universitário

HSL desenvolve atividades para crianças internadas

Projeto Matinê das Duas – cine comentado

Seminário Economia às 5 ½

Curso: Planejando websites: noções e fundamentos
práticos
Insetos: coleta e identificação
Seminários Discentes de Economia

Curso: Culinária Japonesa para a Longevidade B

Plantão da Mama

Início às 8h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Início às 19h30min. Promoção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas. 
Início às 14h. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e inscrições: 3339-1692,
www.fijo.org.br, fundacao@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
De 5 a 8 /10 a Faculdade de Física organiza diversas atividades para comemorar o Ano Mundial da Física.
A programação completa pode ser conferida no site www.pucrs.br/uni/poa/fisica.
Inscrições abertas. As aulas começam em 13/10. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Inscrições abertas até 21/10. Promoção: Centro de Pastoral. Podem participar acadêmicos ou
profissionais graduados da PUCRS ou de qualquer instituição do Estado ou País. Informações e
inscrições: prédio 17, sala 101 ou www.pucrs.br/pastoral/missionaria.
Início às 8h50min. Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 

Início às 11h30min. Local: Saguão da Biblioteca Central. A atividade é conduzida pelos alunos do curso
de Fisioterapia sob a orientação do professor Fabrício Macagnan. Promoção: Programa Vida com
Qualidade da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários.
O evento ocorre até o dia 12/10. Local: prédio 40, teatro. Informações: 3212-1375.

Inscrições abertas. As aulas começam em 17/10. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 18/10. Promoção: Faculdade de Direito. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 

Início às 19h30min. Promoção: Faculdade de Biociências. 
Último dia do evento. Local: prédio 40, Centro de Eventos. A programação completa pode ser encontrada
no endereço http://pwweb3.procempa.com.br/softsul/softsul/PStruct/pController.aspx?cc=2965.
Inscrições abertas. As aulas começam em 14/10. Promoção: Faculdade de Direito. 

Início às 8h30min, com o tema Teologia feminista em diálogo com outras teologias. Local: prédio 5, 4º
andar. Promoção: Grupo de Estudos de Teologia Feminista da Faculdade de Teologia. Apoio: Diretório
Acadêmico da Faculdade de Teologia e Centro de Pastoral. Entrada franca.
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

Início às 9h. Local: Câmara Municipal de Santo Antônio da Patrulha. Promoção: Faculdade de Direito. 
Até às 11h, último prazo de inscrições para a Mostra Competitiva. Promoção: Faculdade de Comunicação
Social. Informações: www.pucrs.br/eventos/set.
Às 14h, começa a Festa do Pequeno Desejo. Local: saguão da Ala Pediátrica – 5o pavimento. Outras
atividades serão realizadas ao longo da Semana da Criança, de 10 a 14/10. Informações: 3320-3282.
Início às 14h, com a exibição do filme Acontece nas melhores famílias. Local: prédio 50, 9º andar.
Público-alvo: 3ª idade. Apoiadora: Centro de Entretenimento e o Vídeo Levou.
Início às 17h30min. Tema: A ação econômica do estado regional do Rio Grande do Sul durante a primeira
república (1889-1930). Palestrante: Ronaldo Herrlein Jr. Local: prédio 50, sala 1116. Promoção:
Departamento de Economia da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.
Inscrições abertas. As aulas começam em 13/10. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 17/10. Promoção: Faculdade de Biociências. 
Início às 18h15min. Tema: Indústria, emprego e qualidade de vida nas regiões do RS. Palestrante: Felipe
Carravetta (bacharel em Ciências Econômicas PUCRS). Local: prédio 50, auditório do 9º andar. Entrada franca.
Início às 19h20min. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações: 3320-3583 ou
www.pucrs.br/icj. 
Início às 8h30min. Na ocasião, a comunidade receberá orientações sobre o tratamento do câncer de mama
e poderá fazer consultas gratuitas no HSL, vagas limitadas com inscrições prévias. Informações: 3320-5070.
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Entre em contato com a Redação pelo

3320-3500, ramais 4338 e 4446, fax 3320-3603

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

4 PUCRS NOTÍCIAS Nº 163 • 5 A 11 DE OUTUBRO DE 2005

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comunicação
Social da Universidade. Coordenador da Assessoria e Diretor-Editor:
Carlos Alberto Carvalho • Editora Executiva: Magda Achutti • Redação e Edição:
Ana Paula Acauan, Magda Achutti e Mariana Vicili • Estagiária: Caroline Eidt •
Revisão: José Renato Schmaedecke • Projeto gráfico: Pense Design • Impressão:
Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diárias da Universidade, acesse
www.pucrs.br/imprensa.Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história

Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

Acreditar em si mesmo
é passar por dificuldades

e superá-las.
Thais Machado Alves


