
Órgão de Divulgação Interna da Pontifícia Universidade Católica

do Rio Grande do Sul • Assessoria de Comunicação Social
Ano V • Nº 165 • 19 a 25 de outubro de 2005

PUCRS tem destaque
em avaliação
Uma avaliação realizada pelo Guia do

Estudante, da editora Abril, conce-
deu estrelas a cursos universitários

oferecidos por 240 instituições de ensino bra-
sileiras. Na Região Sul, a PUCRS é a mais
destacada entre as universidades privadas.
Além de ter o maior número de cursos “es-
trelados”, integra o grupo dos Campeões
de Excelência, na categoria Corpo Do-
cente e Incentivo à Pesquisa (foto). Os
cursos da PUCRS premiados são:

Participe
do Intervalo

Oboletim PUCRS Notícias tem um espaço mensal
para a participação de alunos, professores e fun-

cionários da Universidade. O encarte Intervalo cir-
cula na última semana de cada mês. A edição de outubro
sairá no boletim nº 166, que circula de 26/10 a 31/10. É
possível publicar textos, fotografias ou desenhos na sessão
Destaque. Quem tiver material didático ou livros usados
para vender, trocar ou quiser comprar, pode anunciar gra-
tuitamente no Classipuc. A Redação também recebe suges-
tões de curiosidades sobre a Universidade, para a seção
Sabe-Tudo, e sobre perfil de funcionários ou setores para a
seção Por Dentro da PUCRS. Entre em contato: 3320-3500,
ramal 4338, ou pucrsnoticias@pucrs.br.

Agora: arte e
pensamento 2005

Nos dias 24 e 25/10, a Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas promove o evento Agora: arte e pensamento
2005. Estão previstas apresentações artísticas, pales-

tras sobre psicanálise, bioética, literatura e corporeidade, entre
outras. O objetivo é promover a comunicação entre diversas
áreas do conhecimento, que se ocuparão com questões contem-
porâneas, principalmente ligadas ao contexto de Porto Alegre. No
dia 25/10 acontece uma mesa-redonda sobre literatura com o
patrono da 51ª Feira do Livro de Porto Alegre, Frei Rovílio Costa.
Participam também patronos anteriores, como Donaldo Schüler
e Walter Galvani. O evento ocorre no auditório do prédio 9. Inscri-
ções: Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). Informa-
ções: 3320-3680 ou site www.pucrs.br/ffch/eventos.

Educação Física
promove congresso

internacional

AFaculdade de Educação Física e Ciências do Desporto
(Fefid) promove, de 20 a 23/10, o 1º Congresso Inter-
nacional de Educação Física (Conief). São esperadas

mais de 1,5 mil pessoas da área e de outras afins, como Nutri-
ção, Fisioterapia e Medicina do Esporte. Serão realizados cursos,
palestras, oficinas e sessões científicas. Inscrições: Pró-Reitoria
de Extensão (sala 201 do prédio 40) ou na secretaria da Fefid
(6º andar do Prédio Poliesportivo). Informações: 3320-3683 ou
www.sulfitness.com/portalconief.htm. Paralelamente ao even-
to, ocorrerá a 1ª Feira de Equipamentos, Materiais Esportivos e
Serviços, no térreo do Prédio Poliesportivo, das 9h às 21h30min.
A entrada é franca e haverá descontos especiais.

5 ESTRELAS (EXCELENTE)
Serviço Social (Campeão de Excelência – categoria Corpo Docente e Incentivo à Pes-
quisa – área de Ciências Sociais Aplicadas / Serviços), Administração, Medicina, Pe-
dagogia e Psicologia
4 ESTRELAS (MUITO BOM)
Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Ciências Aeronáuticas, Ciências
Biológicas, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Filosofia, História, Jor-
nalismo, Odontologia, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Secretariado
Executivo e Turismo
3 ESTRELAS (BOM)
Agronomia (Uruguaiana), Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Direito (Uruguaiana),
Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Letras (Uruguaiana) e Química

Debates sobre
o referendo

N o dia 23/10, os brasileiros participarão do referendo popular a res-
peito da proibição ou não do comércio de armas de fogo e munição
no país. Para discutir o assunto, serão realizados dois debates na

PUCRS. Programe-se:

DATA E
HORÁRIO

19/10
19h30min

20/10
19h30min

PROMOÇÃO

Faculdade de
Direito e
Assembléia
Legislativa do
RS

Centro de
Pastoral e
Solidariedade,
Núcleo Avesol/
PUCRS

LOCAL

Auditório do
prédio 11.
Entrada
franca para
a palestra

Auditório do
prédio 50.
Entrada
franca

PARTICIPANTES

SIM – Marcos Rolim e deputado
estadual Ronaldo Zülke.
NÃO – Fábio Medina Osório
(subsecretário de segurança
pública do RS) e deputado
estadual Paulo Azeredo
Mediador: Prof. Paulo Abrão Pires

Professores Gilberto Thums
(Direito) e Beatriz Duarte
(Filosofia e Ciências Humanas).
Mediador: Pedrinho Guareschi
(Psicologia)
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Abertas inscrições
ao Fies

Até o dia 28/10, os estudantes podem ins-
crever-se ao Programa de Financiamento Estu-
dantil (Fies) do governo federal. Podem concor-
rer todos os alunos da graduação regularmente
matriculados na Universidade, não tendo sido
previamente beneficiados pelo Credpuc ou
Fies. O financiamento cobre até 70% da men-
salidade, de acordo com o percentual escolhido
pelo estudante no momento da inscrição. As
inscrições poderão ser realizadas unicamente
pela internet (http://fies.caixa.gov.br). Após
preencher a ficha de inscrição, o aluno deve
imprimi-la e entregar o respectivo protocolo
no prédio 16, sala 105. Mais informações:
3320-3500, ramais 4350 e 4355 e www.
pucrs.br/beneficios.

Cinema gaúcho
Entre os dias 25 e 27/10 a PUCRS será o ponto de encontro de estudantes,

professores, pesquisadores e profissionais da área cinematográfica. Nesse pe-
ríodo acontece o I Fórum Teccine, um painel de debates sobre o cinema gaúcho,
destacando seus principais eixos: a produção, a direção e as políticas públicas.
O evento ocorre às 19h30min, no auditório do prédio 7. Inscrições e outras infor-
mações podem pelo e-mail forumteccine@pucrs.br.

O Reitor da Universidade, IR. JOA-
QUIM CLOTET, prestou homenagens aos
professores durante reunião do Conselho
Universitário – do qual fazem parte os di-
retores das faculdades. Na ocasião, foi to-
cado o hino Gaudeamus, em latim, com-
posto por estudantes europeus. A soleni-
dade ocorreu dia 13/10.

A coordenadora da PUCRS Virtual, BEA-
TRIZ TAVARES FRANCIOSI, participa nos
dias 26 e 27/10 do Workshop Especial –
Tecnologia como ferramenta de sucesso
nas instituições de ensino, em São Paulo.
Ela integra o painel Novos formatos e fer-
ramentas para a aprendizagem e as mu-
danças de comportamento percebidas:
Soluções acessíveis e condizentes com o
cenário altamente competitivo que valori-
zam imensamente o grande produto de
qualquer país, a educação. O evento con-
ta com apresentações de instituições
como MEC, USP, UNICAMP, UFSC e UCB.

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

AURY LOPES JÚNIOR, professor do Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciências Crimi-
nais, participou do painel Sistemas de inves-
tigação preliminar, no Seminário Internacio-
nal Propostas para um Novo Modelo de Per-
secução Criminal, organizado pelo  Centro de
Estudos Judiciários do Superior Tribunal de
Justiça,  em Brasília. Lopes Jr. foi convidado a
apresentar sugestões para a reforma, a partir
das conclusões extraídas de sua tese de
doutorado e publicadas no livro Sistemas de
Investigação Preliminar no Processo Penal,
publicado pela Editora Lumen Júris.

No dia 21/10 ocorrerá, em Brasília, o
Seminário da Associação Nacional das Man-
tenedoras de Escolas Católicas – ANAMEC.
O tema abordado será O Futuro do Ensino
Confessional no Brasil – Encontro dos Presi-
dentes de Mantenedoras e de seus Advoga-
dos. A Província Marista do Rio Grande do
Sul terá como representante o Provincial, Ir.
Roque Ari Salet, acompanhado por Leonel
Freitas – representante dos advogados da
Sociedade Meridional de Educação – e do
professor ÁTILA SÁ D’OLIVEIRA, represen-
tando a União Brasileira de Educação e As-
sistência, mantenedora da PUCRS.

FIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTRO

BALLET COPPÉLIA
O Instituto de Cultura Musical pro-

move sessões gratuitas de apresentação
do Ballet Coppélia numa versão especial
para crianças. Os espetáculos ocorrem
dias 19 e 20/10, às 9h e às 14h30min. O
Ballet Copélia tem a direção artística de
Victória Milanez, cenários de Adalberto
Almeida e bailarinos do Ballet Concerto.
As escolas interessadas podem agendar
a participação dos seus alunos pelo te-
lefone 3320-3582 ou e-mail cultura-
-musical@pucrs.br.

EVENTOS NO
ZONA NORTE

No dia 21/10, às 19h30min, ocorre o 2º
Conhecendo a Previdência Social. Local:
sala 139 do Campus Zona Norte (CZN). O
palestrante será Marcos Aleixo Mennet
Leal, servidor da Área de Benefício da Pre-
vidência Social. Também no CZN, dia
25/10, às 18h, haverá o Encontro com a
Ética Profissional, no auditório. O professor
da Faculdade de Direito Luís Gustavo An-
drade Madeira fala sobre o assunto. Os

eventos são abertos à comuni-
dade.

O professor RICARDO TIMM DE SOUZA,

do Programa de Pós-Graduação em Filoso-

fia e coordenador do Escritório de Ética em

Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e

Pós-Graduação, proferiu conferência no Co-

lóquio Internacional E. Levinas – Convoca-

ción y Presencia: un homenaje a los 10

años de su muerte, na Universidade do

Chile (Santiago).

A Faculdade de Educação e a coordenação
do Núcleo de Pesquisa em Educação de Jovens
e Adultos promoveram conferência sobre o tema
Diários de Classe, com o professor espanhol
MIGUEL BERAZZA ZABALZA, doutor em Edu-
cação, catedrático da Universidade de Santia-
go de Compostela (Espanha) e autor de livros
no campo da Educação. O evento contou com
400 participantes, entre alunos de Pedagogia,
professores da graduação e pós-graduação, re-
presentantes das secretarias municipal e esta-
dual de Educação e de universidades do Esta-
do. A coordenação foi da professora MARIA INÊS
VITÓRIA.
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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

Como aproveitar
melhor o Word
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Cardápio da semana
O novo Restaurante Universitário (RU), localizado no 2º andar

do prédio 3, oferece cada refeição a R$ 3,80. Podem almoçar alu-
nos, professores e funcionários. Pode haver alteração no cardá-
pio conforme o fluxo de pessoas e a disponibilidade de itens.

Direito
Tributário

A Faculdade de Direito e o
Instituto de Estudos Tributários
promovem o XIII Simpósio de
Direito Tributário do IET, de 20 a
21/10. As atividades serão rea-
lizadas das 8h30min às 12h e
das 14h às 17h30min, no tea-
tro do prédio 40. A cerimônia
de abertura ocorre às 9h do dia
20. Logo após, haverá a pales-
tra Revitalização da coisa jul-
gada na área tributária em
face da legislação e da juris-
prudência. No segundo dia do
evento, estarão em pauta os
temas Alterações introduzidas
pela Lei Complementar 11/05,
Regime de compensação de
indébitos tributários e Imposto
sobre Serviços. Mais informa-
ções e inscrições pelo telefone
3338-0398 ou site www.
iobstore.com.br.

Intercâmbio
Alunos dos cursos de Engenharia e Ciências Aeronáuticas da

PUCRS podem participar do Intercâmbio Latino-Americano Euro-
peu em Engenharia. Terão oportunidade de estudar um semestre
numa universidade européia. Os interessados devem ser maiores
de 18 anos e ter ótimo conhecimento do idioma do país no qual
pretendem estudar. As inscrições podem ser realizadas até 27/10
na Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais
da Universidade, sala 205 do prédio 1. Informações adicionais
pelo telefone 3320-3660 ou no site www.pucrs.br/adm/aaii.

Salão de
Iniciação
Científica

O 6º Salão de Iniciação Ci-
entífica ocorre entre os dias 25 e
28/10, nos prédios 40 e 41, com
abertura na terça-feira, às 14h.
O evento inclui exposição de
pôsteres, apresentação de tra-
balhos inscritos e um conjunto
de palestras proferidas por pro-
fessores das diversas áreas.
Este ano será premiado o me-
lhor trabalho de iniciação cientí-
fica da PUCRS. O autor receberá
apoio para participar do Con-
gresso da SBPC de 2006 (pas-
sagem aérea, hospedagem e
inscrição).  Detalhes da progra-
mação, consulte: www.pucrs.
br/salao. A secretaria do evento
localiza-se no prédio 40, sala
810. Informações: 3320-3500,
ramal 4874, ou e-mail salaoic
@pucrs.br.

OWord é um edi-
tor de texto

muito utilizado
para redigir documen-
tos, cartas e memoran-
dos, entre outras coisas.
Entretanto, grande parte
das pessoas somente utiliza seus re-
cursos básicos e desconhece alguns
macetes que podem auxiliar e econo-
mizar tempo. Veja alguns deles que
selecionamos:

TECLAS DE ATALHO:
APERTE AS TECLAS... ...PARA
CTRL + O Criar um novo documento
CTRL + A Abrir um documento
CTRL + W Fechar um documento
CTRL + B Salvar um documento
CTRL + L Localizar texto, formatação

e itens especiais
CTRL + Z Desfazer ação
CTRL + Y Refazer ou repetir a ação
CTRL + N Formatar com negrito
CTRL + I Formatar com itálico
CTRL + End Ir para o final do

documento
CTRL + Home Ir para o início do

documento
CTRL + SHIFT + > Aumentar o tamanho da

fonte
CTRL + SHIFT + < Diminuir o tamanho da fonte

Su
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QUARTA-FEIRA (19/10)
Arroz, feijão, moranga caramelada, carne de panela e saladas.

QUINTA-FEIRA (20/10)
Arroz, feijão, galeto, purê de batata e saladas.

SEXTA-FEIRA (21/10)
Arroz, feijão, bife à milanesa, mix de legumes e saladas.

OUTRAS SUGESTÕES:

MAIÚSCULAS e minúsculas: Para
transformar as letras de uma pala-
vra em maiúsculas ou minúsculas,
selecione a palavra ou frase dese-
jada e tecle SHIFT + F3 para alter-
nar entre tudo maiúsculo, tudo mi-
núsculo e somente iniciais maiús-
culas.

Copiar sem formatação: Muitas
vezes, quando copiamos e colamos
um texto, principalmente da Inter-
net, ele vem acompanhado de ca-
racteres estranhos ou com forma-
tação não-usual. Para que isso não
ocorra, selecione o texto que dese-
ja copiar e pressione CTRL + C.
Abra o Word e posicione o cursor no
ponto onde será colado o texto. Cli-
que no menu Editar e depois em
Colar especial. No campo Como,
selecione a opção Texto não forma-
tado e depois clique em OK.

Controle de linhas órfãs e viúvas: Por vezes o
Word leva para a outra página um parágrafo in-
teiro de texto (em vez de dividi-lo em duas pági-
nas), deixando um espaço em branco ao final
da página. Para evitar que isso aconteça, deve-
se selecionar o parágrafo (com um triplo clique)
ou o documento todo (CRTL + T), e no menu
Formatar – Parágrafo clicar na aba Quebra de
linhas e de Página e desativar as opções Con-
trole de linhas órfãs e viúvas e Manter com o
próximo.

Salvar tudo: Você tem vários documentos aber-
tos e quer salvar e fechar tudo de uma vez? En-
tão, pressione a tecla SHIFT enquanto clica no
menu Arquivo e depois em Salvar tudo. Para
fechar todos os documentos, repita a operação
e escolha Fechar tudo.



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
Início às 18h, com o tema A Engenharia da NET: estrutura e tecnologia das redes CATV. Palestrante:
Leandro Acosta, da NET Serviços. Local: prédio 30, sala 331. Promoção: Grupo de Pesquisas Avançadas
em Redes de Comunicação e Tecnologia da Informação da Faculdade de Engenharia. Entrada franca.
Início às 18h. Promoção do Clube de Cinema do HSL. Após haverá comentários com os médicos Délio José
Kipper e Edgar Chagas Diefenthaeler, com mediação do diretor da Faculdade de Medicina, Ivan Antonello.
Local: Anfiteatro Ir. José Otão (2º andar). A entrada é franca.
Início às 19h30min. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações: 3320-3583 ou
www.pucrs.br/icj. 
Inscrições abertas até 31/10. Promoção: Pós em Letras. Informações: sala 421, prédio 8 ou pelo telefone
3320-3676. Inscrições: www.pucrs.br/letras/pos.
Inscrições até 31/10. Informações e inscrições: prédio 1, sala 108, 3320-3573, www.pucrs.br/cra ou
dir@pucrs.br.
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Letras. Informações: 3320-3528 ou www.pucrs.br/fale.
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.
Início às 14h. Local: auditório térreo do prédio 11. Promoção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas.
Inscrições: Pró-Reitoria de Extensão (prédio 40, sala 201).
Início às 19h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 20h. Local: Centros de Evento. Promoção: PUCRS, Embaixada da Espanha no Brasil e Agência
Espanhola de Cooperação Internacional.
Inscrições abertas até 7/11. Promoção: Pós em Ciência da Computação. Informações e inscrições:
3320-361, ppgcc@inf.pucrs.br e www.pucrs.br/inf/pos.
Inscrições abertas até 31/10. Promoção: Pós-Graduação em Comunicação Social. Informações e
inscrições: 3320-3658, famecos-pg@pucrs.com.br ou www.pucrs.br/famecos/pos.
Início às 13h30min. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Último dia de inscrições. 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 9h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Início às 9h. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações: 3320-3583 ou www.pucrs.br/icj. 
Início às 9h. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações: 3320-3583 ou www.pucrs.br/icj. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Direito. 
Início às 9h. Promoção: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e ETT. 

Início às 14h, com a exibição do filme Sissi e seu destino. Local: prédio 50, 9º andar. Público-alvo: 3ª
idade. Apoiadora: Centro de Entretenimento e o Vídeo Levou.
Início às 17h30min. Local: auditório do prédio 11. Promoção: Faculdade de Direito. Entrada Franca.
Inscrições abertas. As aulas começam em 26/10. Promoção: Faculdade de Biociências. 

Inscrições abertas até 18/11. Promoção: Faculdade de Direito. Informações e inscrições: 3320-3537,
mestrcrime@pucrs.br ou www.pucrs.br/direito/pos/mestradocriminais.
Início às 8h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

Início às 15h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 18h15min. Tema: Pegada Ecológica: um indicador econômico ambiental para avaliação da
sustentabilidade. Palestrante: Amanda Silva (acadêmica de Ciências Econômicas). Local: prédio 50,
auditório do 9º andar. Entrada franca.
Inscrições abertas até 31/10. Promoção: Pós em Serviço Social. Informações: prédio 15, sala 330,
3320-3539 ou servico-social-pg@pucrs.br. Inscrições: www.pucrs.br/fss/pos.
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Ciclo de Palestras

Exibição de Mar Adentro

Curso: Origami B

Mestrado e Doutorado em Letras

Transferência, Reopção, Ingresso de Diplomados e
Complementação de Matrícula
2º Encontro Ensinando Línguas: como e por quê?
Atividades gratuitas de relaxamento e prevenção de
tensão cervical para a comunidade universitária

Ciclo de Palestras Alusivas ao Dia do Aviador

Curso: Habilidades gerenciais para novos gerentes
Coquetel de Abertura da Exposição Ciudad do
espanhol Sergio Belinchón
Mestrado e Doutorado em Ciência da Computação

Mestrado e Doutorado em Comunicação Social

Curso: Preparando o Café da Manhã
Curso: Administração e Marketing para Médicos
Misión Pais – no Chile

Curso: Aperfeiçoamento em Governança
Curso: Gestão de sites com HTML
Curso: Culinária Japonesa – básico
Curso: Bonsai I – B
1º Seminário: Regimes de Governo
Curso: Transferência de Tecnologia: princípios,
ferramentas e estratégias de comercialização
Projeto Matinê das Duas – cine comentado

Monografia Nota 10
Curso: Levantamento Quali-quantitativo de Vegetação
Florestal
Mestrado em Ciências Criminais

Curso: Tecnologia da Informação Aplicada ao Varejo de
Alimentação e Entretenimento
Curso: Jornalismo Esportivo na Prática
Seminários Discentes de Economia

Mestrado e Doutorado em Serviço Social

Não creias impossível
o que apenas improvável parece.

William Shakespeare

Entre em contato com a Redação pelo
3320-3500, ramais 4338 e 4446, fax 3320-3603

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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Pastoral e você

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral
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