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Letras e comunicação – um diálogo de lingua-

gens é o tema da 1ª Jornada de Estudos Lingüísti-

cos promovida pela Faculdade de Letras dia 5/11,

das 9h às 17h no auditório do prédio 9. O evento fo-

calizará a relação entre linguagem e jornalismo, ci-

nema e publicidade. Os debatedores serão profes-

sores das Faculdades de Letras e Comunicação So-

cial. Não há mais vagas. Informações: 3320-3528.

Jornada discute diálogo

de linguagensFamecos realiza
seminário internacional

Pós em Letras lança mestrado inédito
O Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da PUCRS está

instituindo o eixo de estudos Escrita Criativa. Ao final dos dois anos
de curso o aluno apresentará uma obra literária como trabalho de
conclusão. O eixo de estudos será instituído a partir de março do pró-
ximo ano, com corpo docente próprio acrescido de escritores-colabo-
radores. Assim, na área específica da criação literária, ministrarão
disciplinas Luiz Antonio de Assis Brasil e Charles Kiefer. Como cola-

Ingressos à
venda para
espetáculo

A partir do dia 3/11 estarão à venda os ingressos
para a montagem da ópera I Pagliacci, de Ruggero
Leoncavallo, produzida pelo Instituto de Cultura Musi-
cal da PUCRS e Pólo Cultural. As apresentações serão
nos dias 18/11 (20h30min) e 20/11 (16h30min) no
Salão de Atos. O elenco conta com o tenor venezuela-
no Miguel Sanchez Moreno, radicado na Itália, e o ba-
rítono argentino Luis Gaeta. Outros destaques são os
cantores Adriana de Almeida, Flávio Leite e Douglas
Hahn. Participam também do espetáculo o Coral e a
Orquestra da PUCRS, sob a regência do maestro Fre-
derico Gerling Junior. Pontos de venda dos ingressos:
Zaffari Menino Deus e Salão de Atos da Universidade.
Informações: Instituto de Cultura Musical, no prédio 4,
fone 3320-3582, e-mail cultura-musical@pucrs.br
e site www.pucrs.br/eventos/ipagliacci.

boradores para 2006, coordenarão seminários Milton Hatoum (Prê-
mio Jabuti e um dos escritores mais traduzidos do Brasil) e o profes-
sor Antonio Dimas (USP).  As inscrições para seleção podem ser fei-
tas até 14 de novembro na secretaria do PPGL, 4º andar do prédio 8.
Os alunos admitidos às três vagas iniciais ganharão bolsa de estudo
da própria Universidade, que os isentará do pagamento das mensa-
lidades. Informações: 3320-3676.

O
Programa de Pós-Graduação da
Faculdade de Comunicação So-

cial (Famecos) realiza nos dias 3
e 4/11 o 8º Seminário Internacional da Co-
municação, tendo como tema central Me-
diações tecnológicas e a reinvenção do su-
jeito. O evento ocorrerá no teatro do prédio
40 e contará com a participação de espe-
cialistas internacionais, dentre eles Néstor
García Canclini, Lucien Sfez, Muniz Sodré,

Jean-Serge Vigoroux e Marie-France Bouilly.
Serão abordados assuntos como o imagi-
nário social, valores e representações cole-
tivas na civilização pós-industrial, cidada-
nia midiatizada e cultura e comunicação no
desenvolvimento latino-americano. Além
das palestras haverá grupos de trabalho.
Inscrições: Pró-Reitoria de Extensão, sala
201 do prédio 40. Informações: www.
pucrs.br/eventos/sicom ou 3320-3680.

Universidade sedia
Congresso de
Parasitologia

Até sexta-feira, 4/11, professores, pes-
quisadores, estudantes e profissionais
(como biólogos, médicos e farmacêuticos-
bioquímicos) estarão reunidos na PUCRS
participando do Congresso de Parasitologia.
Dentro do tema central Valorização e Ru-
mos da Parasitologia, são debatidos os
avanços na área, desafios na implantação
das novas tecnologias e boa prática de la-
boratório, entre outros. Além disso, há a
apresentação de trabalhos, que abordam
temas como biologia celular e molecular,
entomologia, malacologia, animais peço-
nhentos, zoonoses e imunoparasitologia. Os
melhores estudos recebem o Prêmio Sa-
muel Pessoa. O congresso é promovido pela
Sociedade Brasileira de Parasitologia, em
parceria com a PUCRS e outras institui-
ções. Informações: 3362-2323 ou e-mail
parasitologia@cemcerimonia.com.br.

Direito promove
Exame de Ordem

simulado
Estudantes de Direito dos campi Cen-

tral e Viamão e da PUCRS Zona Norte pode-
rão participar de um Exame de Ordem si-
mulado, promovido pelo Departamento de
Direito Processual Civil da Faculdade de
Direito. O teste, que ocorre no dia 5/11 a
partir das 8h no prédio 11, é voltado para
alunos do 8º ao 11º nível do curso. Será
realizada uma prova objetiva, com 50
questões referentes às diversas áreas do
conhecimento jurídico e três provas especí-
ficas (Direito Civil e Processual Civil; Direito
Penal e Processual Penal; Direito do Traba-
lho e Processual do Trabalho), com cinco
questões práticas dissertativas, fundamen-
tadas em uma peça processual. A partici-
pação é gratuita e vale como atividade com-
plementar. Informações: 3320-3634 ou site
www.pucrs.br/direito. Inscrições pelo site
http://vega.pucrs.br/eventos/simulado/.



Compreender para crer
O Centro de Pastoral da PUCRS e a Paulinas Livraria lan-

çam o livro Compreender para crer, dos autores Evilázio Tei-
xeira, Elaine Faccin, Érico Hammes, Luiz Carlos Susin e Pe-
dro Kunrath. O evento ocorre no dia 4/11, às 15h30min, no
Pavilhão de Autógrafos da 51ª Feira do Livro de Porto Alegre.

Durante o 25º Encontro Nacional de Engenharia de
Produção, no dia 31/10, participou da mesa-redonda
Avaliação do Ensino de Engenharia no Contexto do Si-
naes o coordenador-geral do Exame Nacional de Cur-
sos, AMIR LIMANA. Na ocasião, ele falou sobre o Exa-
me Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade),
que será realizado no dia 6/11 em 1.072 instituições de
ensino superior do País. Ao todo, serão avaliados cerca
de 8 mil cursos. A mesa-redonda foi coordenada pela
Pró-Reitora de Graduação, SOLANGE MEDINA KETZER.

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia re-
cebeu um dos principais nomes da psicologia científi-
ca no Brasil, o professor GERSON JANCZURA, da Uni-
versidade de Brasília. Nos seus mais recentes estu-
dos o docente dedicou-se a analisar o funcionamento
da memória.

A Assessoria para Assuntos Internacionais e Inte-
rinstitucionais recebeu a visita de ALAIN BOULET,
diretor do Escritório de Cooperação Internacional e
Desenvolvimento, e de BEV ROSS, assistente admi-
nistrativa, da Universidade de Regina, Província de
Saskatwan, Canadá. Na ocasião, Boulet ministrou pa-
lestra para alunos e professores da Universidade e
conheceu a PUCRS Virtual, o Parque Tecnológico e o
Museu de Ciências e Tecnologia.

Mostra italiana
Uma mostra fotográfica comemora-

tiva aos 130 anos de colonização ita-
liana no Estado pode ser visitada no
Memorial do Rio Grande do Sul durante
a Feira do Livro. A PUCRS apóia o even-
to, que tem como curador o cônsul da
Itália, Mario Panaro. A organização cabe
às professoras Núncia de Constantino
(PUCRS) e Cleodes Julio Ribeiro (UCS),
auxiliadas por egressos do Mestrado em
História da PUCRS e estagiários do Cen-
tro de História Oral do Programa de Pós-
Graduação em História. O acervo tem
cerca de 500 fotos, distribuídas em 12
eixos temáticos. Foi organizado ainda
um livro que reproduz parte dessas ima-
gens, com a participação de especia-
listas, como o Ir. Elvo Clemente e os
professores Maria Lúcia Kern e Günter
Weimer.

No dia 28/10 a Faculdade de

Odontologia realizou sua primei-

ra recepção aos pais ou respon-

sáveis pelos formandos. Os visi-

tantes conheceram a Faculdade e

o consultório odontológico.

Também assistiram ao vídeo ins-

titucional da Universidade.

O coordenador do

Programa de Pós-Gradua-

ção da Faculdade de Di-

reito da PUCRS, JUAREZ
FREITAS, recebeu a Me-

dalha do Mérito Ministro

Miguel Seabra Fagundes,

distinção máxima outor-

gada pela Associação dos

Tribunais de Contas do

Brasil. A medalha desti-

na-se a personalidades

que se destacam no

apoio ao sistema de Tri-

bunais de Contas do Bra-

sil. A cerimônia de entre-

ga ocorreu durante o

Congresso dos Tribunais

de Contas do Brasil, em

Gramado.

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

Feira do Livro
A PUCRS participa da Feira do Livro, na Praça da

Alfândega, até 15/11. A Edipucrs oferece descontos

de 50% nos livros e promove sessões de autógrafos.

No dia 8/11, será a vez dos lançamentos de A fragili-

dade da razão, de Evilázio Teixeira, às 16h30min, e

Fontes orais e historiografias, de Rejane Silva

Penna, às 20h30min. A Universidade também conta

com espaço institucional na Feira, coordenado pela

Pró-Reitoria de Extensão e com participação de ou-

tras Unidades Acadêmicas. Uma TV de plasma de 42

polegadas afixada numa sala de edição apresenta

vídeos institucionais e entrevistas conduzidas pelos

alunos da Faculdade de Comunicação Social.

Cardápio
da semana
O novo RU, localizado no

2º andar do prédio 3, oferece
cada refeição a R$ 3,80. Po-
dem almoçar alunos, professo-
res e funcionários. Confira o
cardápio completo no site
www.restauranteuniversitario.
com.br, no link Prato Especial.

A Faculdade de Comunicação So-
cial recebeu da Associação Latino-
Americana de Publicidade o Troféu
Galo de Ouro durante o 18º Set Uni-
versitário. A distinção decorre da par-
ticipação e apoio da Faculdade ao
Festival de Publicidade e Propaganda
de Gramado. No mesmo evento, a
RBS homenageou o curso de Publici-
dade e Propaganda com um troféu
especial pela passagem de seus 40
anos e por sua contribuição para o
desenvolvimento profissional da área
no Estado e País.

QUARTA-FEIRA – 2/11:
Feriado.
QUINTA-FEIRA – 3/11: Ar-
roz, feijão, bife grelhado,
panaché de legumes e sa-
ladas.
SEXTA-FEIRA – 4/11: Ar-
roz, feijão, tatu recheado,
polenta à fantasia e sala-
das.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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
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Os planos de previdência priva-
da são divididos em:

– ABERTOS: Permitem a participa-
ção de qualquer pessoa. Podem
ser individuais ou coletivos (em-
presa contrata o plano, podendo
custeá-lo integralmente, parcial-
mente ou não contribuir);

– FECHADOS: Não têm fins lucrati-
vos e são destinados a emprega-
dos de uma empresa ou grupo de
empresas do mesmo empregador.
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Opções de contribuição:

– BENEFÍCIO DEFINIDO (BD): O
participante contribui de acor-
do com o que pretende receber
no futuro;

– CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
(CD): O benefício será propor-
cional ao que foi acumulado ao
longo do tempo. Pode receber
mensalmente a renda ou tudo
de uma vez só, de acordo com
o que foi predeterminado.

Taxas cobradas:

– Vão depender do plano e da
empresa contratada. É preci-
so verificar qual oferece as
menores taxas e até mesmo
isenção.

Imposto de Renda:

– Em algumas modalidades,
todo o valor aplicado pode
ser deduzido da base de cál-
culo do Imposto de Renda,
desde que o total das apli-
cações não exceda a 12%
da renda bruta tributável;

– No início da aposentadoria ou
se for feito o saque, o Impos-
to de Renda é recolhido de
acordo com a tabela vigente.

Endocrinologia
seleciona
pacientes

O Serviço de Endocrinolo-
gia do Hospital São Lucas está
selecionando pacientes para um
estudo de prevenção de doen-
ças cardiovasculares. Os inte-
ressados devem estar com o
colesterol normal, não utilizar
medicamentos para colesterol,
não ser diabéticos e não apre-
sentar doenças cardíacas. Pa-
cientes hipertensos podem par-
ticipar. Serão aceitos homens
com mais de 55 anos e mu-
lheres acima dos 65 anos. O
responsável pelo estudo é o
chefe do Serviço, Giuseppe Re-
petto. Contatos pelo telefone
3320-5054, das 9h às 12h.

Reflexão
sobre

bioética
e final
de vida

O Grupo de Re-
flexão do Hospital
São Lucas promove
nesta quinta-feira,
dia 3/11, às 8h, a
discussão do tema
Bioética e final
de vida no mun-
do ocidental, com
o médico Délio
Kipper, da Comis-
são de Bioética da
Instituição. O even-
to, aberto à comu-
nidade acadêmica,
ocorre no Anfiteatro
Ir. José Otão, no 2º
andar do Hospital.

Bolsas para o Canadá
A Embaixada do Canadá está com

inscrições abertas para os programas
de bolsas de estudo. O prazo para as
inscrições é 25/11. Formulários devem
ser obtidos no site www.canada.org.
br. Confira os três tipos de bolsa ofe-
recidos:

 Faculty Enrichment Program/Bourses de Complément de
Spécialisation: Oportuniza visita ao Canadá por período máximo
de quatro semanas a professores de universidades brasileiras in-
teressados em desenvolver cursos com conteúdo canadense. É
possível aprofundar contatos com docentes, universidades e obter
bibliografia.

 Governor General Award/Bourses Du Gouverneur Général:
Doutorandos de universidades brasileiras podem ir ao Canadá por
período máximo de oito meses para desenvolvimento de tese.

 Faculty Research Program in Brazil/ Bourses de Recherche
Brésil: Docentes e pesquisadores de universidades brasileiras po-
dem visitar o Canadá por período máximo de quatro semanas. A fi-
nalidade é aumentar o conhecimento sobre o Canadá, por meio da
publicação de artigos e trabalhos pelas editoras brasileiras e es-
trangeiras (em alguns casos, o programa pode viabilizar recursos
para pesquisas realizadas no Brasil).

A
situação atual da previdência pública é preocupante. Os principais
problemas que têm sido apontados são: a inexistência de limite mí-
nimo de idade para a aposentadoria por tempo de serviço, o au-

mento da expectativa de vida do brasileiro e a possibilidade de obtenção do
benefício ao completar 65 anos, mesmo sem nunca ter contribuído. Os gas-
tos com a previdência hoje representam aproximadamente 7,5% do Produto
Interno Bruto brasileiro (total de riquezas produzidas no país). Para quem
quer manter seu rendimento ao se aposentar, a alternativa sugerida é um
plano de previdência privada ou complementar. Quanto antes começar me-
lhor. Saiba um pouco mais:

Superdicas Vantagens da
previdência

privada

Cuidados:

– Leia com atenção todas as cláu-
sulas do contrato. Se possível,
peça a ajuda ou contrate a con-
sultoria de um especialista para
que faça a melhor escolha, evi-
tando surpresas desagradáveis no
futuro;

– Observe o valor das taxas;

– Procure se informar acerca da so-
lidez financeira do grupo empresa-
rial e a que entidade está ligada.

Informações e reclamações:

– Superintendência de Seguros Pri-
vados (Susep) – www.susep.
gov.br – 0800-218484



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
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Vestibular de Verão de 2006

Curso: Levantamento Quali-quantitativo de Vegetação
Florestal
Curso: Leitura Dinâmica e Memorização

IX Seminário de Direito Ambiental – Direito Ambiental
Comparado
Curso: Dia do Hoteleiro
Aprimoramento em Centro de Reabilitação nas áreas
Musculoesquelética e Neurofuncional
Curso: Identificando e Manejando Transtornos Mentais
e Comportamentais
Palestra: Encontro de Física Experimental para
Vestibulandos
Curso: Soroban (ábaco) Intensivo – B
Curso: Jornada de Pediatria da PUCRS
Debates sobre Paz e Governança Global
Curso: Tecnologia da Informação Aplicada ao Varejo de
Alimentação e Entretenimento
Oficina de Exportação para pequenas e médias
empresas
Curso: Programação Avançada em CLP
Mestrado e Doutorado em Ciência da Computação

Curso Básico de Proe / Wildfire 2.0
Projeto Matinê das Duas – Cine Comentado

Seminário Economia às 5 ½

Curso de Automação Jurídica – Tribunais Virtuais
Curso: O Cliente Satisfeito

Curso: Cuidadores de Pacientes com Alzheimer

Mestrado em Ciências Criminais

Aprimoramento em Centro de Reabilitação na área
Dermatofuncional
Trilhas Orientadas como Instrumento para a Educação
Ambiental
Curso: Aspectos Jurídicos do Comércio Eletrônico

Seminários Discentes de Economia

Curso: Culinária Japonesa para a Longevidade I – C
Mestrado e Doutorado em Medicina e Ciências da
Saúde

Mestrado e Doutorado em Medicina/Pediatria e Saúde
da Criança

Inscrições abertas até 29/11. As provas ocorrerão nos dias 10 e 11/12, com início às 16h. Inscrições: via
internet (www.pucrs.br) ou no saguão do prédio 11, das 8h às 21h. Informações: Setor de Ingresso da
Universidade, sala 305 do prédio 1, por meio do site www.pucrs.br/vestibular ou telefone 3320-3557.
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Biociências. 

Início às 14h. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações: 3339-1692, www.fijo.org.br,
fundação@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. O evento se inicia em 9/11. Promoção: Faculdade de Direito. 

Inscrições abertas. As aulas se iniciam em 9/11. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

Início às 14h. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

Início às 14h. Promoção: Faculdade de Física. 

Início às 19h15min. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações: 3320-3583 ou www.pucrs.br/icj. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 10/11. Promoção: Faculdade de Medicina. 
Início às 13h45min. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
Início às 20h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 11/11. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 12/11. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
Último dia para inscrições. Promoção: Pós em Ciência da Computação. Informações e inscrições:
3320-3611, ppgcc@inf.pucrs.br e www.pucrs.br/inf/pos.
Início às 8h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
Início às 14h, com exibição do filme Lugares Comuns. Local: prédio 50, 9º andar. Público-alvo: 3ª idade.
Apoiadora: Centro de Entretenimento E o Vídeo Levou.
Início às 17h30min. Tema: Progressões geométricas e matemática financeira. Local: prédio 50, sala 1116.
Promoção: Departamento de Economia da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.
Início às 18h. Promoção: Faculdade de Direito. 
Início às 19h. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações: 3339-1692, www.fijo.org.br,
fundação@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Início às 19h. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações: 3339-1692, www.fijo.org.br,
fundação@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
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 8h30min. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

Início às 13h30min. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

Início às 9h. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações: 3339-1692, www.fijo.org.br,
fundação@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Início às 18h15min. Tema: A dívida externa brasileira, 1960 - 2005. Palestrante: Alexandre Xavier
Bongestab (Acadêmico de Ciências Econômicas pela PUCRS e bolsista de iniciação científica pela
FAPERGS). Local: prédio 50, auditório do 9º andar. Válido como atividade complementar. Entrada Franca.
Início às 19h20min. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações: 3320-3583 ou www.pucrs.br/icj. 
Inscrições abertas até 30/11. Áreas de concentração: Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Geriatria, Nefrologia
e Neurociências. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde. Informações:
www.pucrs.br/famed/pos, medicina-pg@pucrs.br ou 3320-3318.
Inscrições abertas até 30/11. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Medicina/Pediatria e Saúde da
Criança. Informações: www.pucrs.br/famed/pos, medicina-pg@pucrs.br ou 3320-3000 ramal 2750.
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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.
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www.pucrs.br/imprensa.Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história

Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

Não temo o que virá, pois,
venha o que vier, nunca será

maior que a minha alma.
Fernando Pessoa


