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PUCRS realiza
Vestibular

Pesquisadores
contemplados

pelo CNPq
Dentre os 88 projetos aprovados

no Edital 051 do CNPq, nove são do
Rio Grande do Sul, quatro da PUCRS.
Do total de 18 projetos aprovados no
Edital 053, também do Conselho, oito
são do Estado, sendo cinco da Univer-
sidade. Apresentaram propostas rela-
cionadas ao estudo da Bioética e Éti-
ca na Pesquisa Anamaria Feijó, Jeffer-
son Piva, Paulo Vinicius Sporleder de
Souza, Gabriel Gauer e Ruth Chittó
Gauer. Os três últimos integram o Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciências
Criminais. No edital sobre Nutrição e
Promoção da Alimentação e Modos de
Vida Saudáveis foram aprovadas as
pesquisas de Carlos Alexandre Ferrei-
ra, Cláudia Dornelles, Jarbas Rodri-
gues de Oliveira e Maria Terezinha An-
tunes. No Edital 054 do CNPq, sobre
atividades de pesquisa direcionadas
ao estudo de assistência farmacêuti-
ca, foi selecionado o professor Geral-
do De Carli.

No sábado e domingo (10 e 11/12), às 16h, a
PUCRS realiza o Vestibular para ingresso em
2006/1. Neste ano o concurso apresenta mudan-

ças. O curso de Psicologia será oferecido também à noite.
Além da Licenciatura, Educação Física terá a opção de Ba-
charelado, no turno da manhã. Administração oferecerá as
linhas de formação específicas em Gestão de Tecnologia da
Informação e Marketing. Ciências Contábeis terá a linha de
formação específica em Controladoria e Finanças. A dura-
ção do curso de Enfermagem foi alterada, passando de
nove para oito semestres. Informações sobre o Vestibular
podem ser obtidas por meio do site www.pucrs.br/vesti-
bular ou telefone 3320-3557. Para os acompanhantes dos
candidatos, a PUCRS promove atividades gratuitas, exceto
no Museu de Ciências e Tecnologia, que oferece desconto. A
programação é promovida pela Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários. Abaixo, seguem os eventos.

Boletim entra em férias
O PUCRS Notícias entrará em férias a partir da próxima semana e voltará

a ser publicado em março. Agradecemos aos leitores que durante este ano

enviaram sugestões e ajudaram a realizar o Boletim e o encarte Intervalo. De-

sejamos aos leitores um Feliz Natal e próspero Ano-Novo.

10/12, às 16h

10 e 11/12, às 15h
10 e 11/12, às 16h
10 e 11/12, às 15h
10 e 11/12, às
16h30min
10 e 11/12, das 9h
às 17h
10 e 11/12

10 e 11/12
11/12, às 16h

DATA/HORÁRIO

Prêmio Detran/RS
“Cinto no banco de trás, ou você usa

ou você voa” é o tema da campanha que
conquistou o primeiro lugar no Prêmio
Detran/RS Publicidade pela Vida, pro-
movido em parceria com a Faculdade de
Comunicação Social (Famecos). Os au-
tores, alunos do 8º semestre do curso de
Publicidade e Propaganda, são Davi dos
Santos, Clarisse de Abreu, Cristina Car-
valho, Francine Kelen, José Francisco da
Silva e Rodrigo Vicencio. Em segundo lu-
gar ficou a proposta “Cinto no banco de
trás, use agora e não pague depois”.
“Olhe para trás enquanto é tempo” foi o
terceiro colocado. Os estudantes rece-
beram prêmios em dinheiro. As propos-
tas, analisadas pelos professores da
Universidade Gerson Lattuada e Sílvia
Koch, foram julgadas por uma equipe do
Detran/RS e profissionais.

Palestra na Filosofia
O Programa de Pós-Graduação em

Filosofia realiza, dia 7/12, às 19h30min,
a palestra Um Outro Rumo para o Bra-
sil, com Roberto Mangabeira Unger, da
Harvard University. Local: auditório tér-
reo do prédio 11. Entrada franca. Infor-
mações pelo fone 3320-3554.

Novos diretores tomam posse
A PUCRS terá novos diretores de Unidades Universitárias e assessores que assumem

suas funções a partir do dia 9/12, às 11h, no Salão Nobre da Reitoria. O diretor-geral do
Campus Uruguaiana toma posse no dia 13/12, às 17h, no Salão de Atos. Confira a lista:

EVENTO LOCAL
Informações sobre
créditos e benefícios
Centro de Convivências
Jogos matemáticos
Sala de Internet
Missa

Museu de Ciências e
Tecnologia
Stand PUCRS, Stand
Cyberfam, Escolas
Maristas e Centro de
Pastoral
Calçada da Fama
Matinê no Vestibular

Auditório do prédio 9

Saguão do prédio 9
Saguão do prédio 9
Saguão do prédio 9
Igreja Cristo Mestre

Prédio 40

Atrás do prédio 6

Atrás do prédio 6
Auditório do prédio 9

Mundo Jovem
indicado para prêmio

O jornal Mundo Jovem, da Faculdade de Teologia, foi in-
dicado para receber o Prêmio Direitos Humanos no RS, ins-
tituído pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa, Fundação Maurício Sobrinho e
Unesco. Concorre na categoria Divulgação dos Direitos Hu-
manos. A votação para definir os primeiros lugares entre 12
instituições ocorre pelo site www.fmss.org.br até o dia
8/12. Os mais votados ganham troféus e todos recebem cer-
tificado. A entrega será no dia 9/12. A indicação para a ho-
menagem foi feita por uma comissão e pela comunidade.

Paulo Horn Regal – Fac. de Arquitetura e Urbanismo
Augusto Vieira Cardona – Fac. de Matemática
Avelino Francisco Zorzo – Fac. de Informática
Ana Maria Marques da Silva – Fac. de Física
Mágda Rodrigues da Cunha – Fac. de Comun. Social
Flávio Carpes dos Santos – Diretor-Geral do Campus
Uruguaiana
Antonio Carlos de Souza – Instituto de Geriatria e
Gerontologia

Vera Lúcia Strube de Lima – Coordenadora
de Pós-Graduação da PRPPG
Dulce Helena Aguilar Baldo – Coordenadora
de Ensino da Prograd
Júlio César de Bem – Gerente de RH
Márcio Fernando Rupp Bindé – Gerente do
Parque Esportivo (Interino)
José Luiz de Azevedo Pinto Guimarães – As-
sessor da Pró-Reitoria de Extensão Universitária



Parque
Esportivo
As áreas externas do

Parque Esportivo estão
abertas para locações,
com exceção das quadras
de saibro. O acesso será
disponibilizado à comuni-
dade em geral, tanto para
locações como para ca-
minhada. Horários: entre
7h e 23h de segunda a
sexta-feira e das 7h às
18h de sábado. Para usar
a pista de caminhada,
não há cobrança. Infor-
mações sobre valores:
www.pucrs.br/parque
esportivo ou 3320-3622.
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No dia 3/12, a tur-
ma de Medicina Vete-
rinária de 1980 come-
morou seus 25 anos
no Hotel Embaixador,
na Capital. Estiveram
presentes o paraninfo
DOUGLAS THOMP-
SON  e o patrono
JOÃO PEDRO COSTA
PICAVÊA. Ambos
continuam no corpo
docente do Campus
Uruguaiana. Participa-
ram do evento pelo
menos 50 médicos
veterinários e suas fa-
mílias.

Concerto
de Natal

No dia 11/12, ocorre um concerto na Igreja
Universitária Cristo Mestre. Serão apresentadas
cantatas do Oratório de Natal, de Johann Sebas-
tian Bach, pela Orquestra Sesi/Fundarte e pelos
Corais da Sogipa e da Ufrgs, sob a regência do
maestro Ronel Alberti da Rosa, também pro-
fessor da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da PUCRS. A apresentação, que
começa às 20h, tem entrada franca.

Fique por Dentro
grou os eventos de preparação e abertura do Ano Sepé
Tiaraju, em 2006. A coordenação foi do professor da Teo-
logia LUIZ CARLOS SUSIN.

O Coordenador do Departamento de Di-
reito Público, professor PAULO ABRÃO PI-
RES JÚNIOR, fez parte da mesa de debate
sobre Diretrizes curriculares e a prática pré-
profissional nos cursos de Direito, que ocor-
reu durante o Seminário Nacional Práticas
Jurídicas Emancipatórias e o Ensino do Direi-
to, em Brasília.

O bibliotecário MICHELÂNGELO VIANA, coordenador
do Setor de Suporte da Biblioteca Central Irmão José Otão,
participou como palestrante da Reunião Anual dos Usuá-
rios do Aleph da Petrobras. Viana falou sobre a experiên-
cia da Biblioteca no uso desse sistema.

O médico LUCIANO ALBUQUERQUE, do
Serviço de Cirurgia Cardiovascular do Hospi-
tal São Lucas, é o novo integrante do corpo
de editores associados da Revista Brasileira
de Cirurgia Cardiovascular. A publicação tri-
mestral, de alcance internacional, é o órgão
oficial de divulgação da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Cardiovascular.

O professor MARIO VILELA, da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,
proferiu palestra, no dia 29/11, durante a
62ª Semana Oficial da Engenharia, da Ar-
quitetura e da Agronomia, em Vitória (Es-
pírito Santo). Apresentou o tema Sistema
educacional no Brasil, a educação pro-
fissional e o compromisso social, com
ênfase para o ensino de Agronomia.

O professor RENATO ROSA,
da Faculdade de Odontologia,
participou do 2º Encontro Brasi-
leiro de Teleodontologia e 2º
Congresso do Conselho Brasilei-
ro de Telemedicina e Telessaú-
de, em São Paulo. O tema de
destaque do evento foi O papel
da teleducação no aprimora-
mento profissional e certificação
das especialidades médicas.

Ocorreu na PUCRS a Jornada de De-
bates sobre Sepé Tiaraju no conflito de
interpretações, destacando o significado
de sua figura para a história, formação
étnica e a alma gaúcha. A iniciativa inte-

Horário de verão das bibliotecas
De 19/12 a 24/2/2006, as bibliotecas da PUCRS funciona-

rão em horário diferente do habitual. Confira abaixo:
 Biblioteca Central: De segunda a sexta-feira, das 8h às

20h. Não haverá expediente aos sábados.
 Centro de Estudos junto à Faculdade de Medicina: De

segunda a sexta, das 8h às 19h.
 Biblioteca da PUCRS Zona Norte: De segunda a sexta,

das 14h às 17h e das 18h às 22h45min. Não haverá expediente
aos sábados.

 Biblioteca do Campus Viamão: Entre 19/12 e 20/1, de
segunda a sexta, das 7h30min às 19h. Entre 23/1 e 24/2, de
segunda a sexta, das 7h30min às 18h. Não haverá expediente

aos sábados.

NOVO RU
O novo RU, no 2º andar do prédio 3, oferece cada

refeição a R$ 3,80. Podem almoçar alunos, professores
e funcionários.

QUARTA-FEIRA – 7/12: Arroz, feijão, bife ao molho
madeira, cenoura sauté e saladas.
QUINTA-FEIRA – 8/12: Arroz, feijão, bife à rolê,
brócolis com couve-flor e ervas finas e saladas.
SEXTA-FEIRA – 9/12: Arroz, feijão, bife grelhado,
moranga refogada e saladas.

O ex-aluno da Oficina de Criação
Literária do Programa de Pós-Gradu-
ação em Letras AMILCAR BETTEGA
BARBOSA ganhou a maior distinção
literária do País: o Prêmio Portugal
Telecom de Literatura Brasileira. Com
o livro Os lados do círculo, Amilcar
Barbosa recebeu R$ 100 mil.

50 anos de formatura
No dia 15/12, a Faculdade de Serviço Social e a

turma de formandos de 1955 comemoram os 50
anos de formatura. A missa será às 11h30min na
Igreja Cristo Mestre e o almoço, às 13h no Restau-
rante Panorama.
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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

Gramado
O Instituto de Cultura

Musical firmou acordo de
parceria tornando-se um
dos co-patrocinadores do
Natal Luz de Gramado. O
Coral e Orquestra realizam
concertos nos dias 9, 16, 19,
22, 25 e 29/12, sempre às
21h. Ocorrem no Lago Joa-
quina Bier, com a participa-
ção do Ballet Concerto, Ca-
dica Cia. de Danças e solis-
tas convidados, sob a regên-
cia do maestro Frederico
Gerling Junior.

Recolhimento
de brindes
A Livraria Editora Aca-

dêmica arrecada brinquedos
para crianças carentes do
Centro Marista Ir. Donato, da
Vila São Judas. O objetivo é
proporcionar um Natal dife-
rente para os pequenos. Os
interessados em doar devem
dirigir-se à Livraria (3º an-
dar do prédio 41).

Festa de Natal
Filhos dos funcionários

da Prefeitura Universitária
e da Divisão de Obras te-
rão uma Festa de Natal no
dia 17/12, das 9h às 13h,
no Prédio Poliesportivo.
Serão distribuídos lanches
aos participantes e Papai
Noel estará presente. Ha-
verá atrações artísticas,
brincadeiras, recreação, jo-
gos cooperativos, futebol e
voleibol. Informações: pré-
dio 17, fone 3320-3552 ou
e-mail voluntariado@
pucrs.br.

Aventura
pós-moderna

O Vice-Reitor Ir. Evilázio
Teixeira lança, dia 8/12, às
18h, o livro Aventura pós-
moderna e sua sombra, pu-
blicado pela Editora Paulus.
A sessão de autógrafos
será na Livraria Editora
Acadêmica (prédio 41 da
PUCRS).

Su
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rd
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Cursos nos EUA
Professores da PUCRS podem acompanhar aulas sobre os EUA em

universidades norte-americanas. Os cursos, chamados Institutos de Ve-
rão, recebem inscrições até 30/1/2006 e ocorrem a partir de julho. Os
docentes, com fluência em inglês, participarão de seleção do governo
norte-americano, financiador do projeto. Informações complementares
podem ser obtidas com a Assessoria para Assuntos Internacionais e In-
terinstitucionais pelo fone 3320-3660 e e-mail aaii@pucrs.br.

Cuidados com
a pele no verão

Os cuidados com a pele
devem ser constantes,
durante todo o ano,

mas no verão é necessário mais
atenção. Permanecer excessiva-
mente no sol pode causar danos
como envelhecimento precoce,
manchas, queimaduras e até
câncer de pele. A exposição, mes-
mo que por apenas 10 minutos, já
é o suficiente para provocar quei-
maduras. A seguir, alguns conse-
lhos. Busque aplicá-los no dia-a-
dia, não apenas quando for à
praia, piscina e outros locais onde
se usa roupas de banho.

com fator de proteção (FPS) acima de 15, reaplican-
do no mínimo a cada duas horas;
Além do filtro solar, é importante usar barreiras físi-
cas como um chapéu, que não deixa passar tanto a
radiação solar; hidratar-se com água ou sucos na-
turais; comer frutas e verduras, evitando alimentos
gordurosos; e usar um bom hidratante pós-sol;
Pessoas com manchas escuras (melasma) devem
ter cuidado redobrado, usando filtro com FPS entre
45 e 60;
O protetor solar deve ser passado cerca de meia
hora antes da exposição;
Mesmo estando na sombra é preciso cuidar-se, pois
os raios solares refletem-se em superfícies como
areia, água e concreto;
Procure não tomar sol entre 10h e 16h (horário de
verão). Nesse período, os raios solares incidem per-
pendicularmente e penetram de maneira mais
agressiva na pele;

Não queira bronzear-se de uma vez
só. Em cerca de dez dias, expondo-se
ao sol nos horários apropriados, é pos-
sível adquirir um bronzeado mais du-
radouro e sem riscos, considerando o
seu tipo de pele;
Evite banhos prolongados com água
muito quente, pois resseca a pe-
le. Dê preferência a sabone-
tes de limpeza suave. Ba-
nhos muito gelados tam-
bém não são reco-
mendados.

Algumas partes do corpo es-
tão mais expostas ao sol no
dia-a-dia, geralmente, e de-
vem ter atenção especial,
como rosto, orelhas, ombros,
pescoço, nuca e braços;
Para se proteger dos raios
UVA e UVB, principais respon-
sáveis pelo envelhecimento
da pele, utilize um filtro solar
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Foto: Phil McCracken/Stock.XCHNG

Conferência
Wi-Max

Nesta quarta-feira (7/12), a partir
das 9h, ocorre a Wi-Max Forum Con-
ference no Hotel Gran Meliá (São Pau-
lo). Numa promoção da Faculdade de
Engenharia, será transmitida por tele-
conferência para a PUCRS (auditório
202 do prédio 40). Wi-Max é uma tec-
nologia de internet de banda larga,
sem fio, com longo alcance. Informa-
ções: www.pucrs.br/eventos/wimax.

Coleta
de alimentos
O Centro de Pastoral e Projeto

Solidariedade promovem a campa-
nha Natal sem Fome. Cada unidade
acadêmica recebeu uma caixa deco-
rada para a coleta de alimentos não-
perecíveis, que serão recolhidos pela
Prefeitura Universitária no dia 19/12.
Os alimentos arrecadados serão des-
tinados para comunidades carentes.
Mais informações: 3320-3552.

Mostra de Patinação Artística
O grupo Patinação Passo a Passo, com o apoio do Centro de Pastoral

da PUCRS, realiza a 14ª Mostra Marista Champagnat de Patinação Artís-
tica. O evento ocorre no Parque Poliesportivo no dia 10/12, às 19h. A ren-
da do espetáculo destina-se a instituições cadastradas pela Pastoral. O
ingresso poderá ser adquirido na recepção do Colégio Marista Champag-
nat ou no local. Na compra de cinco ingressos, um é gratuito. Informa-
ções sobre o evento: 3343-8720.



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES

7

8

13

Mestrado em Teologia
Seminário Hérnias – Inovações em Telas Cirúrgicas
para Correção de Hérnias
Mestrado em Ciências Sociais
Curso de Especialização em Gerontologia Social

Mestrado e Doutorado em Prótese Dentária
Mestrado e Doutorado em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial
Mestrado em Ortodontia e Ortopedia Facial
Especialização em Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial
Curso: Missão e Ecumenismo: aos 40 anos do decreto
Ad Gentes e Unitatis Redintegratio
Mestrado em Direito

Palestra Doenças sexualmente transmissíveis

Gerenciamento e Viabilidade em Projetos e
Investimento
Análise Multicriterial em Processos de Tomada de
Decisão
Introdução à Simulação Computacional de Operações
e Logística
Especialização em Implantodontia
Mestrado em Engenharia Elétrica
Especialização em Odontopediatria
Mestrado e Doutorado em Filosofia
Especialização em Geografia
Curso Básico de Proe/Wildfire 2.0
Projeto Bixo no Mato

Licenciamento Ambiental em Debate

Avaliação de Desempenho e Gerenciamento de Custos
Logísticos
Mobilidade Urbana Sustentável
Fundamentos de Design de Embalagens
Curso: Cuidadores e Acompanhantes de Pessoas da 3ª
Idade
Especialização em Ensino Religioso

Curso: Marketing de Serviços

Inscrições até 16/12. Informações: 3320-3572, www.pucrs.br/fateo/pos, teologia-pg@pucrs.br.
Inscrições abertas. O evento ocorre em 17/12. Promoção: Serviço de Cirurgia do Hospital São Lucas.
Inscrições e informações: 3320-5034.
Inscrições até 20/12. Informações: 3320-3681, csociais-pg@pucrs.br.
Inscrições até 26/12. Inscrições: www.pucrs.br/fss/pos. Informações: prédio 15, sala 330, 3320-3539,
servico-social-pg@pucrs.br.
Inscrições até 30/12. Informações: 3320-3538, odontologia-pg@pucrs.br.
Inscrições até 30/12. Informações: 3320-3538, odontologia-pg@pucrs.br.

Inscrições até 30/12. Informações: 3320-3538, odontologia-pg@pucrs.br.
Inscrições até 31/12. Informações: 3320-3538, odontologia-pg@pucrs.br.

Inscrições abertas. As aulas começam em 2/1. Promoção: Faculdade de Teologia. 

Inscrições abertas a partir de 2/1. Inscrições: www.pucrs.br/direito/pos/mestradodireito. Informações:
prédio 11, sala 1030, 3320-3537, mestradodir@pucrs.br.
Início às 19h. Local: miniauditório da PUCRS Zona Norte. Ministrante: professor Luiz Fernando Rodrigues,
da Faculdade de Farmácia. Inscrições: e-mail czn.pucrs@pucrs.br ou pelo fone 3366-8242. O ingresso é
1kg de alimento não-perecível.
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Início às 19h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Início às 19h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Inscrições até 4/1. Informações: 3320-3538, odontologia-pg@pucrs.br.
Inscrições até 6/1. Informações: 3320-3540, engenharia.pg.eletrica@pucrs.br.
Inscrições até 10/1. Informações: 3320-3538, odontologia-pg@pucrs.br.
Inscrições até 12/1. Informações: 3320-3554, filosofia-pg@pucrs.br.
Inscrições até 20/1. Inscrições: www.pucrs.br/posgrad. Informações: 3320-3555, geografia-pg@pucrs.br.
Início às 8h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
Início às 8h. Atividade exclusiva para alunos do 1º semestre da graduação no Pró-Mata. Promoção:
Faculdade de Biociências. 
Início às 12h. Local: sala 1035 do prédio 11. Promoção: Grupo de Pesquisa em Direito Administrativo do
Mestrado e Doutorado em Direito. Aberto à comunidade.
Início às 18h45min. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Início às 18h45min. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
Início às 18h45min. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
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 10/3. Público-alvo: Graduados em geral e profissionais na área da educação, que
atuam ou desejam atuar com Ensino Religioso na rede pública e particular. Promoção: Programa de
Pós-Graduação em Teologia. Informações e inscrições: www.pucrs.br/fateo/pos, teologia-pg@pucrs.br ou
3320-3572.
Inscrições abertas.  As aulas começam em 28/1. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações:
3339-1692, www.fijo.org.br, fundação@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.

12

10

9

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

“Hoje, nasceu para vocês um Salvador,
que é o Messias, o Senhor.” (Lc 2,11)

Feliz Natal!

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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