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A Associação de Funcionários da PUCRS

(Afpuc) comemora 25 anos de fundação. Para

lembrar a data, serão realizadas diversas ativi-

dades ao longo de 2006. As festividades come-

çam dia 17/3. A partir das 10h, os funcionários

serão recepcionados na sede da Afpuc com do-

ces, salgados e refrigerantes. A confraternização

segue até às 18h. Às 18h30min, será celebrada

uma missa na Igreja Cristo Mestre, com a parti-

cipação do coral Cantando na Infância, que faz

parte de um projeto social da Fundação Irmão

José Otão (Fijo) e é composto por 25 crianças. No

mesmo dia, às 19h20min, a Afpuc também ho-

menageia, em sua sede, sócios fundadores.

Festa da Afpuc

FACE comemora
75º aniversário

Fórum Mundial de Comunicação Social
Relações entre o marketing e as ações de responsabilidade soci-

al, a criação publicitária com respeito aos valores sociais e humanos
são temas do 4º Fórum Mundial de Comunicação Social, que ocorre
no dia 21/3 no Centro de Eventos da PUCRS. A promoção é uma par-
ceria entre a Faculdade de Comunicação Social, Associação Latino-
Americana de Agências de Publicidade, Associação Rio-Grandense

de Propaganda, Associação Brasileira de Agências de Publicidade e
Sindicato das Agências de Propaganda do RS. O acesso aos seminá-
rios será gratuito e os lugares serão ocupados por ordem de chega-
da. Poderão participar estudantes de marketing e comunicação, pro-
fissionais e dirigentes de empresas voltadas para o terceiro setor.
Informações: 3222-5222.

No dia 15/3 ocorre o lançamento
das comemorações pelos 75 anos
da Faculdade de Administração,

Contabilidade e Economia (FACE), a primei-
ra da Universidade Católica do Rio Grande
do Sul. Em 1931, começou a funcionar o
Curso Superior de Administração e Finan-
ças, que deu origem à Faculdade de Ciên-
cias Políticas e Econômicas, hoje FACE. Às
18h desta quarta-feira, será descerrada

placa comemorativa no saguão do prédio
50. Às 18h30min, há celebração religiosa
na Igreja Cristo Mestre. A cerimônia de co-
memoração, com apresentação da Orques-
tra da PUCRS, está marcada para as 20h no
Salão de Atos. No dia 17/3, às 15h, a Câ-
mara Municipal de Porto Alegre realiza ses-
são solene em homenagem aos 75 anos da
FACE, no Plenário Otávio Rocha. A homena-
gem foi proposta pelo vereador Adeli Sell.

Começa a Gincana
Integração

A G i n c a n a
P U C R S
Integração

2006, evento envol-
vendo alunos, seus
pais, funcionários,
professores, diploma-
dos pela PUCRS e in-
tegrantes do Hospital
São Lucas, começa
dia 17/3. Um dos ob-
jetivos é proporcionar
melhor conhecimento
da Instituição. As equipes desenvolvem diversas tarefas, divididas em
subgrupos: beneficente, cultural, ecológico e recreativo. No último dia do
evento, 1º/4, ocorre um desfile em que as equipes identificarão os veícu-
los com suas cores. A concentração para essa atividade será no Parque
da Redenção, às 9h, com um abraço à vida. A carreata segue para o esta-
cionamento do Estádio Universitário do Parque Esportivo da PUCRS. A gin-
cana é uma realização da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, Asses-
soria de Planejamento e Marketing, Centro de Pastoral, Gerência de Recur-
sos Humanos e Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto.

Economia participa do
Observatório da Cidade

APUCRS participa do Observatório da Cidade, um site que
reúne dados, reflexões e análises sobre os 88 bairros e 16
regiões do Orçamento Participativo. No lançamento oficial,

com as presenças do prefeito José Fogaça e do vice-prefeito Eliseu
Santos, a Universidade foi representada pelo Pró-Reitor de Extensão,
Roberto Moschetta (na foto, o primeiro à esquerda). O Departamento
de Economia ficará responsável pelo levantamento socioeconômico
georreferenciado da cidade. O endereço é www.observapoa.com.br.
Os outros parceiros da iniciativa são UFRGS, Dieese, Procempa e FEE.

Foto: Gilson Oliveira Foto: Ivo Gonçalves/PMPA



Aula Inaugural da Teologia
No dia 20/3, às 8h, por iniciativa do diretório acadêmico

e da direção, haverá Aula Inaugural da Faculdade de Teologia
no salão térreo do prédio 50. Será ministrada pelo professor
Mário França Miranda, da PUC-Rio, sobre o tema Viver a fé
hoje. O convidado integrou a Comissão Internacional de Teo-
logia do Vaticano, foi assessor da CNBB e tem publicações
no País e no exterior. A entrada será franca.

O Reitor JOAQUIM
CLOTET participou dos en-
contros, no Centro de Ex-
posições da Fiergs, para
exame e diagnóstico da si-
tuação estadual, que culmi-
nará com a projeção de O
Rio Grande que Queremos.
O Reitor manteve contatos
com os presidentes das fe-
derações empresariais inici-
adoras da discussão e diri-
gentes políticos, empresa-
riais e sindicais mobilizados
pelo projeto. Disse que a
PUCRS tem indiscutíveis
contribuições a dar à inicia-
tiva, por trabalhar com a
educação. “Cada vez mais
a sociedade se encaminha
para o conhecimento con-
tinuado.” A Agenda Estra-
tégica 2006-2020 produzi-
da como resultado dessa
iniciativa será apresentada à
sociedade e entregue aos
candidatos à sucessão es-
tadual.

Alemanha
em pauta

No dia 16/3 a Assessoria para Assun-
tos Internacionais e Interinstitucionais da
PUCRS e a Câmara de Comércio Brasil-
Alemanha de Porto Alegre promovem uma
palestra sobre economia, estudo e pes-
quisa na Alemanha. O tema será Econo-
mia no Estado de Baden-Württemberg
(Sul da Alemanha), possibilidades de es-
tudo e pesquisa. O coordenador de Proje-
tos de Ciência, Pesquisa e Arte da Socie-
dade para Cooperação Internacional de
Economia e Ciência, Georg Overbeck, será
o palestrante. O evento, com entrada
franca, será realizado às 20h30min, no
auditório do 9º andar do prédio 50. Infor-
mações: 3320-3660.

O prefeito universitário, RO-
GÉRIO BIANCHINI DIAS, entre-
gou rosas às funcionárias da Pre-
feitura Universitária. O objetivo,
segundo ele, foi salientar o es-
forço delas no preparo do re-
torno às aulas e homenageá-las
pelo Dia Internacional da Mu-
lher.

Estudantes chineses, japoneses e um francês
que fazem intercâmbio na PUCRS participaram da
apresentação, no Complexo do Porto Seco, das esco-
las de samba campeãs de Porto Alegre, utilizando ca-
misetas da Universidade. Desfilaram pela Filhos da
Candinha, destaque do Grupo B. Eles ocuparam um
camarote oferecido pela prefeitura, acompanhados
pela equipe da Assessoria para Assuntos Internacio-
nais e Interinstitucionais da PUCRS. Foi a primeira
vez que eles assistiram a um desfile de Carnaval ao
vivo. No detalhe, o aluno Han Songyu com o rei Momo
Otávio Frota Junior e uma das princesas.

Cursos de espanhol
O Instituto de Cultura Hispânica está com ma-

trículas abertas, até 20/3, para cursos regulares,

avançados e de Conversação em Língua Espanho-

la. De 20 a 31/3 serão feitas as matrículas do Cur-

so Instrumental para Interpretação de Texto em Lín-

gua Espanhola. O desconto para alunos e ex-alunos

da PUCRS é de 20%. Para funcionários e professo-

res é de 30%. As inscrições podem ser feitas na

Pró-Reitoria de Extensão, sala 201 do prédio 40.

Informações: 3320-3559.

Prato
Especial
O Restaurante Universitá-

rio oferece, no 2º andar do pré-
dio 3, o Prato Especial para
alunos, professores e funcio-
nários. O valor é R$ 3,80. Con-
fira o cardápio da semana:

QUARTA-FEIRA – 15/3: Ar-
roz, feijão, abobrinha com
cenoura, bife à rolê e sala-
das.
QUINTA-FEIRA – 16/3: Ar-
roz, feijão, guisado incre-
mentado, panaché de legu-
mes e saladas.
SEXTA-FEIRA – 17/3: Ar-
roz, feijão, bife ao molho
ferrugem, batata à portu-
guesa e saladas.
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Foto: Divulgação

O Conselho Municipal de Desenvol-
vimento (Comude) de Porto Alegre pas-
sa a ser sediado na sala 605 do prédio
50, junto à Faculdade de Administra-
ção, Contabilidade e Economia. Os Co-
mudes são integrados por representan-
tes da sociedade, empresas e sindica-
tos que analisam e decidem sobre a
aplicação de recursos por meio da Con-
sulta Popular.

Foto: Arquivo Pessoal



Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em
contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br

Conheça o mundo
além da universidade

P articipar de um intercâmbio acadê-
mico-cultural é interessante para
universitários de qualquer área.

Mas o sucesso da experiência depende de
planejamento acadêmico e financeiro. Os
interessados devem buscar o máximo de
informações com pessoas experientes, que
podem orientá-los desde a escolha do país

Superdicas
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Lançamentos
A Edipucrs, em parceria com a

Faculdade de Medicina (Famed),
lança no dia 21/3 o livro O Estudan-
te de Medicina e o Paciente: uma
aproximação à prática médica. Tra-
ta-se de uma coletânea escrita por
professores e estudantes de Medici-
na sobre o dia-a-dia da faculdade,
com o objetivo de facilitar a compre-
ensão do curso para os estudantes.
A organização é dos professores da
Famed Alfredo Cataldo Neto, Ivan
Antonello e Maria Helena Itaqui Lo-
pes. A obra estará à venda somente
na Livraria Acadêmica (3º andar do prédio 41), pelo preço especial de
R$ 10. O lançamento ocorre às 19h no Anfiteatro Ir. José Otão (2º an-
dar do Hospital São Lucas). No dia 15/3 o professor Juremir Machado
da Silva, da Faculdade de Comunicação Social, lança o livro Aprender
a (vi)ver, pela Editora Record. O autor reflete sobre como se sentir
bem em um mundo dominado pela tecnologia e como se adaptar aos
novos valores da sociedade, que estão em constante mudança. O lan-
çamento ocorre às 19h, na livraria Saraiva Mega Store, no shopping
Praia de Belas.
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Grupo de alunos da PUCRS na França
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até o programa mais adequado para aten-
der à sua necessidade.

Antes de ir em busca de oportunida-
des, o aluno precisa refletir sobre o seu
objetivo, a afinidade com a cultura do país
para o qual deseja viajar, o conhecimento
do idioma, o clima, as atrações da região e
o custo de vida.

PASSOS PARA SE TORNAR UM
ESTUDANTE INTERNACIONAL

Acesse a página www.pucrs.br/adm/
aaii para saber sobre os convênios e
programas existentes.
Selecione um conjunto de instituições
de três países em que gostaria de vi-
ver e estudar.
Agende um horário na Assessoria
para Assuntos Internacionais e Inte-
rinstitucionais para orientação.
Comece o plano financeiro de acordo
com a escolha.

mediante análise prévia e aceitação das coorde-
nações dos cursos.

Pré-requisitos para participar:
• Estar matriculado na PUCRS.
• Ter idade mínima de 18 anos.
• Ter concluído 25% dos créditos.
• Conhecer a língua do país de destino.

Informe-se sobre programas de financia-
mento.
Estude o idioma do país de destino.
Verifique as disciplinas equivalentes com o
coordenador do departamento.

MOBILIDADE ACADÊMICA

Pelo Programa de Mobilidade Acadêmica
Internacional, os alunos da PUCRS podem es-
tudar numa instituição conveniada, com isen-
ção das taxas de matrículas e mensalidades
na universidade de destino. Há também a pos-
sibilidade de validar os estudos desenvolvidos

Agende um horário para ter sua orientação
na Assessoria para Assuntos Internacionais
e Interinstitucionais (AAII) pelo fone
3320-3660 ou e-mail aaii@pucrs.br.

Harry Potter é tema de palestra
No dia 16/3 ocorre o primeiro encontro do

Projeto Fé e Cultura de 2006. Dentro do tema Fé
e Literatura, as professoras Vera de Aguiar e
Sissa Jacoby, da Faculdade de Letras, falam
sobre o sucesso mundial Harry Potter, da escri-
tora inglesa J.K Rowling. O foco será análise dos
elementos textuais da obra. A palestra será
a partir das 18h15min, no auditório
do 9º andar do prédio 50. A entrada
é franca. Informações adicionais
pelo e-mail feecultura@pucrs.br
ou site www.pucrs.br/feecultura.

Cinema e Psiquiatria
Estão abertas as inscrições para o curso de extensão Cinema e Psiqui-

atria, promovido pela Faculdade de Medicina. Nas aulas serão analisados
filmes na visão do cineasta, da psicanálise e da psiquiatria. Voltado para
alunos de Medicina, Enfermagem, Psicologia e Comunicação Social, o cur-
so será realizado em oito encontros, entre 22/3 e 5/7, totalizando 24 ho-
ras-aula. Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão, sala 201 do prédio 40.

Informações adicionais: 3320-3680.



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES

15

16

21

17

Encontro de Calouros

Especialização em Engenharia de Manutenção

Especialização em Gestão da Qualidade para o Meio
Ambiente
Especialização em Cinesioterapia Avançada

Especialização em Terapia Nutricional Parenteral e
Enteral
Curso: Teologia para Leigos – Teologia Sistemática IV
(Santíssima Trindade) – Módulo III
Curso: Antropologia Teológica (Escatologia e Criação)

Curso: Teologia da Graça: Nossa Existência Cristã

Especialização em Moda, Consumo e Comunicação

Curso: Juventude e a Pobreza
XI Grupo de Estudos em Direito Ambiental: A Sociedade
de Risco no Século XXI e o Direito Ambiental – Teoria e
Casuística
Curso: Fundamentos em Química Orgânica
Curso: Aprimorando a Comunicação Escrita em Língua
Portuguesa – Ortografia e Gramática
Curso: Primeiros Socorros

Curso: Ensino Religioso I: O Fenômeno Religioso

Curso: Teoria e Prática de Rotinas Trabalhistas

Curso: Marketing Pessoal e Profissional

Curso: Ciclo de Estudos em Metodologia da Pesquisa
Jurídica
Especialização em Engenharia Mecatrônica

Curso: Espanhol Instrumental I, II, III e Avançado

Curso: Gerenciamento de Obras: Teórico-Prático
Curso: Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito
Internacional Econômico
Curso: Fundamentos em Química Geral Inorgânica

Oficina de Tradução Literária (Inglês – Português) –
Módulo II
Curso: Bioenergética

Curso de Extensão a Distância de Gestão em
Previdência Complementar

Das 14h às 15h. Direcionado a novos alunos da Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. Local:
sala 202 do prédio 40.
Último dia para inscrições. Informações e inscrições: 3320-3500, ramal 4094, www.pucrs.br/feng/pos/
lato/eman.
Último dia para inscrições. Informações e inscrições: 3320-3640, www.pucrs.br/ima/gestao.

Último dia para inscrições. Informações e inscrições: 3320-3646, www.pucrs.br/faenfi/pos/
cinesioterapia, faenfi-pg@pucrs.br.
Último dia para inscrições. Informações e inscrições: 3320-3646, www.pucrs.br/faenfi/pos/nutricional,
faenfi-pg@pucrs.br.
Último dia para inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem até 21/6. Promoção: Faculdade de
Teologia. 
Último dia para inscrições e início das aulas.  As aulas ocorrem até 21/6. Promoção: Faculdade de
Teologia. 
Último dia para inscrições e início das aulas.  As aulas ocorrem até 21/6. Promoção: Faculdade de
Teologia. 
Último dia para inscrições. Informações e inscrições: 3320-3658, www.pucrs.br/famecos/pos/
modaecomunicacao.
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 22/3 a 24/3. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 23/3 a 29/6. Promoção: Faculdade de Direito. 

Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 23/3 a 6/4. Promoção: Faculdade de Química. 
Último dia para inscrições. As aulas começam em 20/3. Promoção: Fundação Irmão José Otão.
Informações: 3339-1692, www.fijo.org.br, fundacao@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Último dia para inscrições. As aulas começam em 20/3. Promoção: Fundação Irmão José Otão.
Informações: 3339-1692, www.fijo.org.br, fundacao@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Último dia para inscrições e início das aulas.  As aulas ocorrem até 19/5. Promoção: Faculdade de
Teologia. 
Inscrições até 24/3. As aulas começam em 27/3. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações:
3339-1692, www.fijo.org.br, fundacao@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Inscrições até 24/3. As aulas começam em 27/3. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações:
3339-1692, www.fijo.org.br, fundacao@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Último dia para inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem até 5/6. Promoção: Faculdade de
Direito. 
Último dia para inscrições. Informações e inscrições: 3320-3584, www.pucrs.br/feng/pos/lato/
mecatronica.
Inscrições até 24/3. As aulas começam em 27/3. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações:
3339-1692, www.fijo.org.br, fundacao@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 24/3 a 8/4. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 25/3 a 8/7. Promoção: Faculdade de Direito. 

Último dia para inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem até 4/4. Promoção: Faculdade de
Química. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 25/3 a 17/6. Promoção: Faculdade de Letras. 

Último dia para inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem de 25/3 a 10/12. Promoção: Faculdade
de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições até 26/3. Informações: 3320-3651, www.ead.pucrs.br.
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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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A Quaresma nos convida a
seguir a Cristo no mistério de
sua oração, manancial de luz

e de força na hora da provação.
Papa João Paulo II


