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Engenharia de
Produção tem

encontro nacional
O Encontro Nacional de Engenharia de

Produção ocorre de 29/10 a 1º/11, com o
tema A Engenharia de Produção e a Univer-
sidade Empreendedora. A Faculdade de En-
genharia é responsável pela organização do
evento, que deve reunir mais de 2,5 mil parti-
cipantes. Também haverá atividades no Par-
que Esportivo. Mais informações sobre a pro-
gramação e os locais do evento: 3320-3648
ou www.abepro.org.br/enegep.

PUCRS firma
parceria com
Universidade
dos Açores

Integração e intercâmbios nas áreas de
literatura, lingüística e história entre Porto
Alegre e o arquipélago português dos Açores
serão desenvolvidos a partir deste ano. Os
reitores da PUCRS, Ir. Joaquim Clotet, e da
Universidade dos Açores, Avelino de Freitas
Meneses, assinaram um termo de coopera-
ção. Estão previstos intercâmbios imediatos
de professores e alunos de Letras e História
da PUCRS e a vinda de professores da Uni-
versidade dos Açores para ministrar cursos
de literatura portuguesa. Na área de lingüísti-
ca, uma das concentrações do Programa de
Pós-Graduação em Letras, devem ser apro-
fundados estudos de fonologia, já que a
PUCRS desenvolve pesquisas sobre o Portu-
guês falado no Sul de Santa Catarina, que se
mantém mais fiel ao açoriano devido ao iso-
lamento que teve aquela população. Em His-
tória, devem ser englobados temas de genea-
logia, estudos ibéricos e história dos Açores.

PUCRS participa da Feira do Livro

VESTIBULAR 2006
com novas opções

APUCRS recebe inscrições para o Vesti-
bular de 1º/11 a 29/11. As provas do
concurso ocorrerão nos dias 10 e

11/12 (sábado e domingo), com início às 16h.
Neste Vestibular haverá novas opções nos cur-
sos de Administração (Gestão de Tecnologia da
Informação e Marketing, com 60 vagas em
cada um, à noite), Educação Física (Bacharela-
do, com 60 vagas pela manhã) e Ciências Con-
tábeis (Controladoria e Finanças, 60 vagas à
noite). Não será mais oferecida a área de Ad-
ministração/Análise de Sistemas. A Faculdade
de Educação Física manterá a Licenciatura.

Além das cem vagas oferecidas pela Psicologia
nos turnos tarde/noite (parte inicial do curso
no período da tarde e parte final à noite), fo-
ram criadas 50 vagas à noite, a partir das
18h45min, incluindo, eventualmente, aulas aos
sábados. A PUCRS oferece 66 opções de cursos
e 4.338 vagas nos Campi Central, Zona Norte e
Viamão. O último dia para pagar a taxa de ins-
crição do concurso será 30/11, independente-
mente da data em que foram efetuados o pre-
enchimento e o envio de dados (on-line). Infor-
mações: sala 305 do prédio 1, site www.pucrs.
br/vestibular ou fone 3320-3557.

A Edipucrs participará, pela 10ª vez conse-
cutiva, da Feira do Livro de Porto Alegre, que
ocorre de 28/10 a 15/11, oferecendo descontos
de 50% em seu estande, que terá o número 92.
Haverá sessões de autógrafos de livros da edi-
tora. A PUCRS também terá espaço institucio-
nal, com a participação de outras Unidades
Acadêmicas, sob a coordenação da Pró-Reitoria
de Extensão. Dois terços da área serão destina-

dos à instalação de uma sala de entrevistas e
uma sala de edição operadas pela Faculdade de
Comunicação Social. O espaço restante será uti-
lizado para a recepção de interessados e a apre-
sentação institucional da Universidade. Uma TV
de plasma de 42 polegadas, colocada na sala de
edição, estará apresentando permanentemente
vídeos da PUCRS e as entrevistas. Confira as
obras e as datas dos lançamentos da Edipucrs:

Russomano é Doutor Honoris Causa
No dia 27/10, às 10h30min, a PUCRS reali-

za sessão solene de outorga do título de Doutor
Honoris Causa ao professor Mozart Victor Rus-
somano. Nascido em Pelotas há 83 anos, o ho-
menageado é catedrático de Direito do Trabalho
e Seguridade Social da Faculdade de Direito da
UFRGS, hoje integrada na UFPel. Russomano já

recebeu títulos de Doutor Honoris Causa pela
Universidade Católica de Pelotas e por diversas
instituições do exterior. Atuou como ministro vi-
talício (1969 a 1984) e presidente (1972 a 1974)
do Tribunal Superior do Trabalho e foi corregedor-
geral da Justiça do Trabalho (1975 a 1977). A
cerimônia ocorre no teatro do prédio 40.

Foto: Gilson Oliveira

DATA E HORA

8/11, às 16h30min

8/11, às 20h30min

11/11, às 20h30min

11/11, às 20h30min

11/11, às 20h30min

14/11, às 18h30min

LIVRO

A fragilidade da razão

Fontes orais e historiografias

Guia prático de uroginecologia

Como se perpetua a família?

Utilização dos animais na
investigação e docência

Nos labirintos de Dom Casmurro

AUTOR

Evilázio Teixeira

Rejane Silva Penna

Thaís Santos e Everton Zuliani

Adriana Wagner

Anamaria Feijó

Juracy Assmann



Seminário da
Comunicação

Estão abertas as inscrições para o 8º Seminário In-
ternacional da Comunicação, com o tema Mediações tec-
nológicas e a reinvenção do sujeito. O evento, que ocor-
re dias 3 e 4/11, terá como convidados estrangeiros
Patrick Tacussel, Jean-Serge Vigouroux, Marie-France
Bouilly, Lucien Sfez (todos da França) e Néstor García
Canclini (México). Também participam Muniz Sodré e os
professores da PUCRS Roberto Porto Simões e Francisco
Rüdiger. O Seminário é promovido pelo Programa de Pós-
Graduação em Comunicação. Informações: www.pucrs.
br/eventos/sicom. Transferência, reopção e

ingresso de diplomados
A PUCRS, por meio da Coordenadoria de Registro Acadêmico (CRA),

recebe inscrições para pedidos de transferência de alunos de outras
instituições, reopção de curso por estudantes da Universidade, ingresso
de diplomados e complementação de matrícula. Informações sobre os
cursos que oferecem vagas e a documentação necessária estão dispo-
níveis no site www.pucrs.br/cra. As inscrições vão até o dia 31/10.
Dados complementares pelo telefone 3320-3573. A CRA localiza-se na
sala 108 do prédio 1.
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No dia 7/10 ocorreu o jantar em comemoração aos 12
anos da Faculdade de Farmácia. O evento contou com a par-
ticipação de professores, alunos, ex-alunos, funcionários e
amigos. Na ocasião, houve o descerramento da placa em
homenagem ao professor SÉRGIO LAMB, ex-diretor da uni-
dade, falecido em maio deste ano. O evento recebeu apoio
da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, por meio do Pro-
jeto Diplomados.

Professores do Mestrado em Administração e Negócios
apresentaram artigos no 29º Encontro da Associação Nacio-
nal de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, reali-
zado em Brasília. Participaram os docentes MÍRIAN OLIVEI-
RA, LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA, PETER HANSEN, GA-
BRIELA FERREIRA, GRACE BECKER, CLÁUDIO SAMPAIO,
MARCELO PERIN, VINÍCIUS BRASIL, LEONARDO XAVIER
DA SILVA e LÉLIS ESPARTEL.

No dia 21/10 cerca de 150 funcionários e professores da
PUCRS participaram do Projeto Reflexões, no Hotel
Dall’Onder, em Bento Gonçalves. A reunião teve por objetivo
promover a integração, além de momentos de reflexão e diá-
logo sobre a Universidade. Com o foco na sua missão e a
visão de futuro, foram debatidas as potencialidades, limita-
ções, desafios e prioridades da Instituição.

A PUCRS apresentou, dia
20/10, os primeiros resulta-
dos da auto-avaliação insti-
tucional. A divulgação foi
realizada no anfiteatro do
prédio 15. Estiveram pre-
sentes representantes da
administração superior e
das comissões de avaliação
própria, técnica e setoriais.
O relatório sistematizou res-
postas das pesquisas quali-
tativa e quantitativa respon-
didas por professores, fun-
cionários e alunos da Insti-
tuição. O índice de pessoas
satisfeitas ou muito satisfei-
tas em todos os campi foi
de 77,2%. Os outros resul-
tados serão divulgados gra-
dativamente à comunidade
universitária pelos canais de
comunicação e divulgação
da Universidade.

Egressos da Oficina de Criação
Literária do Programa de Pós-Gra-
duação da Faculdade de Letras, a
qual completa 20 anos de atividades,
são finalistas dos maiores prêmios li-
terários nacionais: MICHEL LAUB (4º
Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bour-
bon de Literatura); CAIO RITER (Prê-
mio Barco a Vapor de Literatura In-
fanto-Juvenil – do qual foi vencedor);
AMILCAR BETTEGA BARBOSA (Prê-
mio Jabuti e Prêmio Portugal Telecom
de Literatura); CÍNTIA MOSCOVICH
(Prêmio Jabuti – foi classificada em
terceiro lugar em Contos e Crônicas –
e Prêmio Portugal Telecom de Litera-
tura) e CLECI SILVEIRA (Prêmio Ja-
buti). Os dados do Jabuti revelam
que, dos melhores livros de contos
lançados em todo o País em 2004,
30% são de ex-oficineiros.

Mídia, Educação
e Cidadania

Nesta quarta-feira, dia 26/10, às 18h, os professores Pedri-

nho Guareschi (Faculdade de Psicologia) e Osvaldo Biz (Filosofia

e Ciências Humanas) lançam o livro Mídia, Educação e Cidada-

nia: tudo o que você deve saber sobre mídia, da Editora Vozes. A

sessão de autógrafos ocorre na Livraria Editora Acadêmica (pré-

dio 41).

Estude na Austrália
A Australian Catholic University está com inscrições

abertas para alunos da América Latina que queiram es-

tudar English as a Second Language (ESL), na Austrália,

por, no mínimo, 10 semanas (janeiro e fevereiro 2006).

As inscrições com valor promocional serão recebidas até

o dia 31/10. Os interessados devem entrar em contato

com a Assessoria para Assuntos Internacionais e In-

terinstitucionais (fone 3320-3660).
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A diretora da Faculdade de Letras, MARIA
EUNICE MOREIRA, proferiu a palestra de
abertura da Semana de Letras, da Universida-
de Federal de Rio Grande. O tema apresentado

foi Erico Verissimo na crítica li-
terária sul-rio-grandense.



Fotografias
de Sérgio
Belinchón

Está aberta à visi-
tação a exposição Ciu-
dad, do espanhol Sér-
gio Belinchón. A mos-
tra, composta por 11
fotografias e quatro ví-
deos, apresenta cida-
des na ótica do artista,
abstratas e abandona-
das. As fotografias po-
derão ser vistas até o
dia 10/11, das 8h às
22h30min, no saguão
térreo do prédio 41. A
entrada é franca. A ini-
ciativa é do Centro de
Cultura Hispânica da
PUCRS, Embaixada da
Espanha no Brasil,
Agência Espanhola de
Cooperação Interna-
cional, Centro Cultural
Brasil-Espanha e Con-
sulado-Geral da Espa-
nha.
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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

Mantenha-se
hidratado

Asobrevivência do homem
depende da água mais do
que qualquer outro subs-

trato energético. A sua ingestão,
portanto, é essencial para que se
tenha uma vida saudável. Constitu-
indo cerca de 60% do corpo huma-
no, ela hidrata, aquece, lubrifica,
repõe energia, transporta nutrientes,
elimina toxinas e realiza outras vári-
as funções. Especialistas afirmam
que, cinco dias sem hidratar-se são

suficientes para levar alguém à
morte. Esteja atento para al-

gumas recomendações:

Coral e Orquestra
O Instituto de Cultura Musical seleciona interessados em parti-

cipar do Coral e Orquestra da Totalidade. Os candidatos devem ter
mais de 60 anos, gostar de cantar ou saber tocar algum instrumen-
to musical. Serão avaliadas a voz e a habilidade instrumental. Os
ensaios ocorrerão na Igreja Universitária Cristo Mestre, às quartas-
feiras, das 14h30min às 16h30min, sob a regência do maestro Fre-
derico Gerling Junior. Informações no prédio 4 (Salão de Atos), pelo
telefone 3320-3582 ou e-mail cultura-musical@pucrs.br.
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oSe estiver amamentando,
não se esqueça: líquidos
são fundamentais para a
produção de leite. Beba
um copo de água antes
ou depois de amamentar;

Quem não se hidrata cor-
retamente pode ter vários
problemas, como distúr-
bios de concentração, ca-
belos “sem vida” ou até
perda deles, diminuição
da disposição, baixa pro-
dução de saliva, resseca-
mento dos olhos e tecidos
das vias aéreas;

Uma forma de se observar se
a ingestão de água está ade-
quada é observar a cor da uri-
na. Quanto mais forte menor
a quantidade de água ingeri-
da;

A necessidade de água au-
menta com a realização de
exercícios físicos e com a ele-
vação da temperatura ambi-
ente, pois o corpo acaba
transpirando mais. Portanto,
agora que os dias quen-
tes se aproximam,
mantenha-se
alerta.

Fo
to

: C
ris

 W
at

k/
St

oc
k.

XC
HN

G

Nunca se deve esperar pela sede
para depois ingerir água, pois o
organismo pode se desidratar an-
tes que isso ocorra;

A ingestão pode ser em jejum,
para auxiliar em caso de prisão de
ventre, e deve ocorrer meia hora
antes das principais refeições ou
uma após, o que auxilia no bom
funcionamento da digestão;

Atenção especial em relação aos
exercícios físicos: beba um copo
de água antes de exercitar-se, de-
pois a cada 15 ou 20 minutos e no
final da atividade também;

Exposição da Arquitetura
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo realiza a exposição

Favoritos 2005. A mostra apresenta, em forma de pôsteres, traba-
lhos sobre arquitetura, urbanismo, artes e desenho industrial esco-
lhidos por professores. A atividade é aberta à visitação das
8h30min às 22h30min, na Praça de Exposições e Eventos do prédio
9. A mostra ocorre até o final do semestre letivo.

Descontos na
Acadêmica

A Livraria Editora Acadêmica (prédio 41)
promove Feira do Livro até o dia 15/11. Ha-
verá descontos de até 20% em todas as áreas.

Cardápio
da semana

Aluno, professor e fun-
cionário podem almoçar
no novo Restaurante Uni-
versitário (RU), localizado
no 2º andar do prédio 3, a
R$ 3,80.

QUARTA-FEIRA (26/10)
Arroz, feijão, bife de
frango à milanesa, bró-
colis com ervas finas e
saladas.

QUINTA-FEIRA (27/10)
Arroz, feijão, empanado
de frango, vagem refo-
gada e saladas.

SEXTA-FEIRA (28/10)
Arroz, feijão, peixe à
milanesa, massa ao
sugo e saladas.



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Biociências. 

Início às 18h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 19h30min, com o tema Cinema e Poder Público. Local: prédio 7, 2º andar, auditório. O evento
ocorre até 27/10. Promoção: Curso Tecnológico em Produção Audiovisual – Cinema e Vídeo. Informações:
www.pucrs.br/eventos/teccine.
Último dia. Local: prédios 40 e 41. Promoção: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Informações:
3320-3500, ramal 4874, ou salaoic@pucrs.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 1º/11. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações:
3320-3583 ou www.pucrs.br/icj. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 1º/11. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações:
3320-3583 ou www.pucrs.br/icj. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 3/11. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações:
3339-1692, www.fijo.org.br, fundação@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Início às 18h. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. 

Último dia para inscrições. Informações: 3320-3500, ramais 4350 e 4355, ou www.pucrs.br/beneficios/fies.
Inscrições abertas. As aulas começam em 4/11. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e
Fisioterapia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 4/11. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações:
3320-3583 ou www.pucrs.br/icj. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 5/11. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

Início às 8h. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

Início às 9h. Local: prédio 50, sala 601. Promoção: Núcleo de Voluntariado da PUCRS – Avesol.
Inscrições e informações: prédio 17, sala 103, 3320-3552 ou voluntariado@pucrs.br.
Início às 17h30min. Tema: Efeitos da mudança no grau de eqüidade sobre a estrutura produtiva
brasileira: análise da matriz de contabilidade social. Local: prédio 50, sala 1116. Promoção:
Departamento de Economia da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 7/11. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
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. As aulas começam em 7/11. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações:
3339-1692, www.fijo.org.br, fundação@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Último dia de inscrições. Informações: sala 421, prédio 8, ou pelo telefone 3320-3676. Inscrições:
www.pucrs.br/letras/pos.
Último dia de inscrições. Informações e inscrições: 3320-3658, famecos-pg@pucrs.br ou
www.pucrs.br/famecos/pos.
Último dia de inscrições. Informações: prédio 15, sala 330, 3320-3539 ou servico-social-pg@pucrs.br.
Inscrições: www.pucrs.br/fss/pos.
Início às 18h15min. Tema: Integração Financeira e Autonomia de Política Monetária: restam graus de
liberdade ao país? Palestrante: André Mattos Marques. Local: prédio 50, auditório do 9º andar. Entrada
franca.
Início às 18h40min. Promoção: Faculdade de Biociências. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 8/11. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações:
3320-3583 ou www.pucrs.br/icj.
Inscrições abertas. As aulas começam em 8/11. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações:
3339-1692, www.fijo.org.br, fundação@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
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27

28

29

1º

31

Curso: Levantamento Quali-quantitativo de Vegetação
Florestal
Oficina de Risotos
1º Fórum Teccine

6º Salão de Iniciação Científica

Curso: Mangá e Cultura Japonesa I – Intensivo B

Curso: Mangá e Cultura Japonesa II – Intensivo B

Curso: Leitura Dinâmica e Memorização

Curso: Jogos Cooperativos – Aprendendo a Cooperar e
Cooperando para Aprender
Programa de Financiamento Estudantil (Fies)
Curso: Identificando e Manejando Transtornos Mentais
e Comportamentais
Curso: Soroban (ábaco) Intensivo – B

Curso: Tecnologia da Informação Aplicada ao Varejo de
Alimentação e Entretenimento
Aprimoramento em Centro de Reabilitação nas áreas
Dermatofuncional, Musculoesquelética e
Neurofuncional
Encontro de Formação de Voluntários

Seminário Economia às 5 ½

Curso: Gestão do Relacionamento com o Cliente: Call
Center – 4ª edição
Curso Básico de Proe / Wildfire 2.0
Mestrado e Doutorado em Ciência da Computação

Curso: Cuidadores de Pacientes com Alzheimer

Mestrado e Doutorado em Letras

Mestrado e Doutorado em Comunicação Social

Mestrado e Doutorado em Serviço Social

Seminários Discentes de Economia

Curso: Genética Forense
Curso: Culinária Japonesa Básico I – C

Curso: Aspectos Jurídicos do Comércio Eletrônico

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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Não concordo com uma
única palavra do que dizeis, mas defenderei

até à morte o vosso direito de dizê-las.
Voltaire


