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Universidade
sediará complexo
cinematográfico

APUCRS, a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) e a Fundação Cine-
ma RS (Fundacine) assinaram, dia 20/3, um protocolo de intenções

para a implantação do primeiro Complexo Cinematográfico do Rio
Grande do Sul. A Universidade disponibilizará ao complexo uma estrutura com
32 mil metros quadrados de área construída e 15 hectares, em meio a uma área
verde, no Campus Viamão. Os recursos materiais, humanos e financeiros para a
construção ficarão sob responsabilidade das três instituições. No local poderão
ser montados estúdios de médio e grande porte, depósitos de material cenográ-
fico, oficinas de marcenaria e confecção de figurinos, refeitórios, camarins, se-
des para empresas cinematográficas e de fornecedores. Segundo o coordenador
do curso de Produção Audiovisual – Cinema e Vídeo, da Faculdade de Comunica-
ção Social, Carlos Gerbase, a intenção é integrar os estudantes de cinema e au-
diovisual da PUCRS e de outras instituições do Estado às atividades, permitindo
o fortalecimento do complexo e a permanente qualificação da mão-de-obra do
setor. Na foto, o secretário da Cultura, Roque Jacoby, e o Reitor Joaquim Clotet.

Programa apóia
integração entre áreas

A PUCRS selecionou projetos para o Programa de Bolsa/Pesqui-
sa (BPA), que prevê a concessão de bolsas de iniciação científica a
alunos de graduação. A comissão de julgamento foi formada por
pesquisadores indicados pelas unidades acadêmicas. A demanda
foi de 236 pedidos, com a aprovação de 150 bolsas. O edital número
7, chamado de Programa de Apoio à Integração entre Áreas (Praia),
foi a novidade. Tem por objetivo estimular o desenvolvimento da
pesquisa em Ciências Humanas e em Ciências Sociais Aplicadas.
Nesse edital o projeto receberá duas bolsas, uma para cada área
envolvida, e um valor de até R$ 5 mil. Confira os contemplados:

Aulas Inaugurais
trazem convidados

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia convida os interessados
para a Aula Inaugural sobre O futuro do poder: questões de filosofia po-
lítica, com o professor Renato Janine Ribeiro, diretor de Avaliação da Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/MEC, no dia
23/3. O encontro ocorre às 19h30min na sala 202 do prédio 40. A entra-
da é franca. O Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Mole-
cular, no dia 24/3, recebe os professores norte-americanos Michael
Scheetz, da Columbia University, e Linda Kenney, da University of Illinois
at Chicago. Às 9h30min, Scheetz fala sobre Células como máquinas
móveis. A partir das 10h45min, o tema Sistemas regulatórios de dois
componentes na patogênese será abordado por Linda. Local: sala 142
do prédio 12C. Não haverá tradução simultânea.

Atividades em Viamão
e na Zona Norte

Na noite do dia 23/3 os calouros da PUCRS Zona Norte serão
recepcionados no Stand Calouros, localizado no ginásio. Eles po-
derão esclarecer dúvidas, conversar, desenvolver atividades artís-
ticas e se integrar com a comunidade universitária. No dia 27/3
ocorre a inauguração de uma imagem de São Marcelino Champag-
nat, fundador do Instituto Marista. A obra, esculpida em madeira,
ficará na capela da PUCRS Zona Norte. No mesmo dia, no Campus
Viamão, será realizado o Stand Calouros, com atividades pela
manhã e à noite no Centro de Pastoral.

Hermílio dos Santos Filho
(Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas – FFCH) com
Informática (Facin)
João Marcelo Ketzer (FFCH) com
Facin
Emil Sobottka (FFCH) com
Enfermagem, Nutrição e
Fisioterapia (Faenfi)
Regina Lamprecht (Faculdade de
Letras – Fale), com Engenharia
Regina Zilberman (Fale) com
Facin
Patricia Grossi (Faculdade de
Serviço Social – FSS) com
Odontologia

Jussara Mendes (FSS) com
Química
Leonia Capaverde Bulla (FSS)
com Psicologia
Ingo Sarlet (Faculdade de
Direito) com Psicologia

Pergentino Pivatto (Educação)
com Faenfi

COORDENADOR E
FACULDADES ENVOLVIDAS

Teoria sistêmica e sistema
multi-agentes: aproximações teóricas e
simulações de arranjos institucionais em
contextos de alta complexidade
Construção do mapa de seqüestro de
carbono no RS: Fase 1 – CarbMap1
Política social em saúde e qualidade de
vida: percepção de idosos da área adstrita
a serviços de atenção básica em saúde
Restauração do acervo de gravações do
Laboratório de Línguas da PUCRS
Erico Verissimo – romance e jogos
interativos
Estudo caso-controle e qualitativo sobre
história de abuso físico e sexual entre
mulheres com disfunção
têmporo-mandibular e dor oro-facial
versus mulheres assintomáticas
Trabalho integrado: um caminho para a
inclusão social
Exclusão social, vulnerabilidade social e
redes de inclusão
Raça, desigualdade e direito à educação
como direito fundamental – um olhar
interdisciplinar sobre as políticas de ações
afirmativas e a discriminação racial
Cultura de paz e violência em jornais:
um olhar interdisciplinar

PROJETO

Foto: Gilson Oliveira
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O professor AURY
LOPES JR., do Progra-
ma de Pós-Graduação
em Ciências Criminais,
foi convidado a inte-
grar o Conselho Direti-
vo para Ibero-América
da Revista de Derecho
Procesal, com sede
em Madri, Espanha. A
revista está vinculada
ao Instituto Ibero-
Americano de Direito
Processual e possui
mais de 50 anos de
tradição, sendo uma
das mais respeitadas
publicações da área no
mundo.

Desfile Milka
España 2006

Como parte das comemorações dos 50 anos do
Instituto de Cultura Hispânica da PUCRS, a Universida-
de será palco, no dia 26/3, do desfile Milka España
2006, que mostra a coleção outono-inverno da estilis-
ta Milka Wolff. Haverá também apresentação da Or-
questra da PUCRS e de danças típicas espanholas. O
Hospital Espírita de Porto Alegre será a entidade bene-
ficiada pelo evento. O desfile ocorre a partir das
19h19min no Centro de Eventos da PUCRS. Os ingres-
sos podem ser adquiridos na Pró-Reitoria de Extensão
(sala 201 do prédio 40), na sede da Milka (Rua Giorda-
no Bruno, 259) ou reservados pelo telefone 3331-5927.
Informações: www.milka.com.br ou 3320-3559.

Fique por Dentro

No dia 14/3 o teatro do prédio
40 ficou lotado de funcionários
para a abertura do Programa Vida
com Qualidade (PVQ) 2006.
Como organizadora, a Pró-Reito-
ria de Assuntos Comunitários
(Prac) prevê para 2006 cursos de
informática, de línguas espanhola
e inglesa, oficinas de nutrição e
ginástica laboral.

Professores lançam livro
No dia 24/3 será lançado o livro Questões controvertidas de Direito do

Trabalho e outros estudos, editado pela Livraria do Advogado. A obra, orga-
nizada pelo coordenador do Departamento de Direito Social e Processual do
Trabalho da Faculdade de Direito, professor Gilberto Stürmer, traz discus-
sões contemporâneas relacionadas ao trabalho. Estão reunidos artigos de
professores da Faculdade de Direito, de um ex-aluno, além de integrantes
da Universidade Federal de Santa Catarina e da Unisinos. O evento ocorre
a partir das 17h na Livraria Acadêmica (3º andar do prédio 40).

PRATO ESPECIAL
O Restaurante Universitário oferece, no 2º andar do prédio 3, o

Prato Especial para alunos, professores e funcionários. O valor é R$
3,80. Confira o cardápio da semana:

A PUCRS Zona Norte sediou, de
20 a 23/3, o curso Atualização em
Estomatologia para Trabalhadores da
Rede de Saúde Bucal de Alvorada,
coordenado pela Faculdade de Odon-
tologia. Teve como público-alvo
agentes de saúde e cirurgiões-den-
tistas do município.

QUARTA-FEIRA – 22/3: Arroz, feijão, frango assado, mo-
ranga caramelada e saladas.

QUINTA-FEIRA – 23/3: Arroz, feijão, bife com molho escu-
ro, couve refogada e saladas.

SEXTA-FEIRA – 24/3: Arroz, feijão, frango grelhado, batata
na manteiga e saladas.

A Incubadora Raiar recebeu a visita de represen-
tantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq), órgão de fomento do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia. Os técnicos estão conhe-
cendo outros 19 centros de incubação empresarial para
acompanhar o uso dos recursos de um edital de 2003.
“Na Raiar, o projeto aprovado junto ao CNPq auxiliou na
manutenção do Serviço de Apoio à Gestão (Sage), prin-
cipal diferencial em relação a muitas incubadoras bra-
sileiras”, explica o coordenador acadêmico VICENTE
ZANELLA. O valor foi destinado prioritariamente a bol-
sas para profissionais e graduandos.

Um projeto coordenado pela diretora da Faculdade
de Física, ANA MARIA MARQUES DA SILVA, procura al-
ternativas para reduzir custos de digitalização de exa-
mes radiográficos feitos no interior do Estado. O proce-
dimento facilitará o envio desses exames via internet
para a obtenção de uma segunda opinião médica, da
Capital, em casos clínicos. Realizado em cooperação
com a Universidade Federal de Santa Maria e a Inpar
(instalada na Incubadora Raiar), receberá recursos do
Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada
em Saúde. Participam do projeto os professores da
PUCRS DARIO AZEVEDO, MATTEO BALDISSEROTTO e
ISABEL MANSSOUR.

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

CRIE E
CONCORRA

A coordenação do
curso de Economia da
Faculdade de Adminis-
tração, Contabilidade e
Economia recebe suges-
tões para a sigla de
identificação do Labora-
tório de Mercado de Ca-
pitais, que será inaugu-
rado no final deste mês.
No local haverá softwa-
res que simularão apli-
cações na Bolsa de Va-
lores, além de cursos,
palestras, especializa-
ções e outras atividades
ligadas a investimentos
financeiros. O autor da
sigla escolhida ganhará
o curso Análise de Mer-
cado de Capitais. As su-
gestões devem ser en-
caminhadas para o co-
ordenador, Leandro de
Lemos, pelo e-mail
leandrodelemos@
pucrs.br. Informações:
3320-3500 ramal 4079.

Encontro de
convivência

O Centro de Pastoral convida os alunos
da PUCRS a participar de um fim de semana
diferente, convivendo com estudantes de di-
versos cursos num lugar aconchegante e
tranqüilo. O Encontro de Convivência será
nos dias 1º e 2/4 na Casa Marista da Juven-
tude, Zona Sul de Porto Alegre. Os acadêmi-
cos participarão de atividades de grupo, par-
tilha, integração e espiritualidade. As inscri-
ções podem ser feitas até 29/3 no Centro de
Pastoral (sala 101 do prédio 17), no Stand Ca-
louros ou no site www.pucrs.br/pastoral. In-
formações: 3320-3576 ou pastoral@pucrs.br.

Grupos de estudo
do Direito

Estão abertas as inscrições para a participa-
ção em grupos de estudo da Faculdade de Direito.
Dentre eles estão o Grupo de Estudos da Obra à
Paz Perpétua de Immanuel Kant (com início em
6/4); em Direito Internacional Humanitário
(24/3); Estado e Sindicalismo (12/4); em Direi-
to Ambiental (23/3); em Direito Administrativo
Aplicado (4/4) e de Estudos e Pesquisa em Di-
reito Internacional Econômico (25/3). Inscri-
ções na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201
do prédio 40). Informações: 3320-3680.
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Psiquiatria
nos filmes

Assistir a um filme pode levar à reflexão sobre temas
do cotidiano e questões que afligem a mente huma-

na. Para tratar sobre a relação entre cinema e psiquiatria,
a PUCRS promove um curso de extensão voltado a alunos
de Medicina e Comunicação. Ministram as aulas psiquia-
tras e os diretores de cinema Carlos Gerbase, professor
da Faculdade de Comunicação Social, e Jorge Furtado. Al-
guns dos filmes que terão cenas mostradas nas aulas:

A DONA DA
HISTÓRIA –
De Daniel Filho,
Brasil, 2004. Pro-
porciona reflexão
sobre a lingua-
gem do cinema e
a perspectiva da
psiquiatria. A personagem Carolina está em crise com
o casamento, a casa vazia e a idade, passando a
questionar o seu percurso, opções e expectativas. Pelo
confronto e diálogo com a jovem que foi aos 18 anos,
revive os sonhos do passado e as possibilidades de ter
seguido outros rumos.

UM FILME DE MENTIRA – De Carlos Gerbase,
Brasil, 2005. Parte do filme Sal de Prata. Reflete sobre a
realização cinematográfica e as transformações tecno-
lógicas na técnica a partir do uso de ferramentas digi-
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Locação de áreas
esportivas

O Parque Esportivo da
PUCRS oferece para locação
quadras poliesportivas, de tênis,
squash, vôlei de praia, paddle,
futebol society, futebol de areia,
piso de saibro, pista de atletis-
mo, cancha de bocha e campos
de futebol. Integrantes da comunidade acadêmica, como
alunos, professores, funcionários, inclusive diplomados
na Universidade, têm desconto especial. Os valores po-
dem ser vistos no site www.pucrs.br/parqueesportivo,
no link “Valores”. Informações adicionais: 3320-3622.

Reeducação Alimentar
O Programa Vida com Qualidade (PVQ), da Pró-Reito-

ria de Assuntos Comunitários, voltado para funcionários da
Prefeitura Universitária e da Divisão de Obras, recebe ins-
crições até 24/3 para o Programa de Reeducação Alimen-
tar. As vagas são limitadas e voltadas a pessoas com mai-
or fator de risco. Os encontros ocorrerão todas as terças-
feiras, das 11h30min às 12h20min. Na última terça-feira
de cada mês será aberto a qualquer funcionário dos dois
setores, com atividades como dicas de nutrição. A promo-
ção é do PVQ e da Faculdade de Enfermagem, Nutrição e
Fisioterapia. Inscrições e informações: 3320-3708.

tais. Tem uma única trama e dois tipos de narrativa. Um mostra as condi-
ções de uma equipe profissional com orçamento modesto. O outro, em vídeo
digital, apresenta o resultado de um trabalho que beira o amadorismo.

O QUARTO DO FILHO – De
Nanni Moretti, Itália/França, 2001.
Trata da questão do luto. O perso-
nagem Giovanni, psicanalista, con-
vive com os vários dramas de seus
pacientes. Um dia, ele se vê de
frente com sua própria tragédia, a
morte do filho.

EDIFÍCIO MASTER – De Eduardo Coutinho, Brasil, 2002. Trata da
escuta do outro e da verdade na psicanálise. O edifício, que fica perto
da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, tem cerca de 500 mo-
radores. O filme traz o depoimento de 37 deles.

O Curso de Extensão em Cinema e Psiquiatria começa dia 29/3 e se realiza
até junho. Os encontros ocorrem às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, das
18h às 21h. Inscrições na Proex (sala 201 do prédio 40). Fone: 3320-3680.

Fotos: Divulgação



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES

22

23

Curso: Juventude e a Pobreza

Curso Instrumental para Interpretação de Texto em
Língua Espanhola
Especialização em Técnico Desportivo em Futebol e
Futsal
Especialização em Ciência da Saúde e do Desporto
Lançamento da ONG Redecriar em parceria com a
Faculdade de Serviço Social
Monografia Nota 10

Oficina de Peças Processuais – Penal

Curso: Fundamentos em Química Orgânica

Curso: Gerenciamento de Obras: Teórico-Prático

Curso: Teoria e Prática de Rotinas Trabalhistas

Curso: Marketing Pessoal e Profissional

Curso: Conversação em Espanhol
Curso Regular de Espanhol
Curso: Espanhol Avançado
Curso de Extensão a Distância Gestão em Previdência
Complementar
Oficina de Tradução Literária (Inglês – Português) –
Módulo II
Curso: Bioenergética

Seminário Economia às 5 ½

Palestra: A Contingência das Leis da Natureza

Curso Avançado em CAD 3D com Solidworks –
Detalhamento Produtivo – Turma 1
Curso: ICMS Básico
Curso: Tributação das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte
Curso: Capacitação em MATLAB para Engenheiros

Oficinas Pedagógicas

Curso: Patinação Passo a Passo

Curso Avançado em CAD 3D com Solidworks –
Detalhamento Produtivo (Montagem) – Turma 1

Último dia para inscrições e início das aulas.  As aulas ocorrem até 24/3. Promoção: Faculdade de
Psicologia. 
Inscrições abertas até 31/3. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. 

Inscrições até 3/4. Informações e inscrições: 3320-3683, www.pucrs.br/fefid/pos/tecnico.

Inscrições até 3/4. Informações e inscrições: 3320-3683, www.pucrs.br/fefid/pos/saudedesporto.
Das 14h às 17h30min. Local: auditório (sala 240) do prédio 15.

Às 17h30min. Reapresentações de trabalhos de alunos ou egressos da Faculdade de Direito. Local: sala
307 do prédio 11. Entrada franca. Válido como atividade complementar. Informações: 3320-3500, ramal
4532. Promoção: Faculdade de Direito.
Início às 17h30min. Local: Laboratório de Informática do 5º andar do prédio 11. Promoção: Faculdade de
Direito. 
Último dia para inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem até 6/4. Promoção: Faculdade de
Química. 
Último dia para inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem até 8/4. Promoção: Faculdade de
Engenharia. 
Último dia para inscrições. 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. 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. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. 
Último dia para inscrições. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. 
Último dia para inscrições. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. 
Último dia para inscrições. Informações: 3320-3651, www.ead.pucrs.br.

Último dia para inscrições. As aulas ocorrem de 25/3 a 17/6. Promoção: Faculdade de Letras. 

Último dia para inscrições. As aulas ocorrem de 25/3 a 10/12. Promoção: Faculdade de Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia. 
Início às 17h30min. Tema: Economia e meio ambiente: o debate contemporâneo e a construção
epistemológica da economia ecológica. Ministrante: Eduardo Filippi. Local: sala 1116 do prédio 50.
Entrada franca. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.
Início às 14h. Local: sala 401 do prédio 5. Ministrante: Michael Heidelberg (Tübingen). Haverá tradução.
Entrada franca. Informações: 3320-3554. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia.
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 3/4 a 5/4. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 7/4 a 7/7. Promoção: Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 7/4 a 7/7. Promoção: Faculdade de Direito. 

Último dia para inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem até 12/4. Promoção: Faculdade de
Engenharia. 
Inscrições até 7/4. Serão 15 oficinas destinadas à educação continuada de professores e licenciados.
Promoção: Núcleo de Apoio à Educação em Ciências e Matemática do Museu de Ciências e Tecnologia. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 18h, e aos
sábados, às 14h. Interessados de todas as idades podem participar. Local: Colégio Marista Champagnat.
Informações: 3343-8720, patina.passo.a.passo@terra.com.br.
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 10/4 a 12/4. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

28

27

24

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

“   Resgatar a dignidade do oprimido é o
jejum que Jesus nos pede como um dos

nossos exercícios quaresmais.”Dom Geraldo M. Agnelo
Cardeal-Arcebispo de Salvador

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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