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Universidade sedia
colóquio internacional

De 5 a 9/6 será realizado na PUCRS
o 3º Colóquio Internacional de

Fenomenologia e Hermenêutica, no
teatro do prédio 40. Estarão em debate bio-
ética e biotecnologia, a fenomenologia do
humano, ética originária heideggeriana, on-
tologia aristotélica, religião e paz. Partici-
pam especialistas brasileiros, franceses,
alemães, argentinos, colombianos, entre ou-
tros. No dia 8/6, pela manhã, haverá um
debate inter-religioso, sobre paz e religião,

Um dia para
combater o fumo

com representantes de diferentes religiões
como Ahmad Ali (Centro Cultural Islâmico),
Henry Sobel (Congregação Israelita), Pad-
ma Santem (Comunidade Budista), Érico
Hammes (Igreja Católica) e Rudolf von Sin-
ner (Igreja Luterana). A atividade é aberta
ao público e a entrada franca. Inscrições
na Proex, sala 201 do prédio 40. A progra-
mação completa está disponível no site
www.pucrs.br/pgfilosofia/eventos2006.
Informações: 3320-3680.

Escolas públicas
e marcenarias
formam redes
de cooperação
Buscando superar obstáculos, um grupo de 12

escolas públicas do Estado se uniu e formou a Re-
descola, primeira rede organizada do setor que se-
gue a metodologia do Programa Redes de Coopera-
ção, da Secretaria Estadual do Desenvolvimento e
dos Assuntos Internacionais (Sedai). O objetivo é
discutir e identificar ações que possam valorizar
professores e funcionários, qualificar o planejamen-
to estratégico e promover o marketing interno e ex-
terno. Outro grupo criou a Associação Moveleira
Metropolitana – Rede Ormetro, formada por 16 pe-
quenas empresas do ramo de marcenaria que, tra-
balhando de forma associada, conseguem realizar
trabalhos de grande porte. Representantes dos gru-
pos reúnem-se semanalmente com consultores téc-
nicos da PUCRS desde o final de 2005. O lançamen-
to da Redescola será no dia 1º de junho, às 20h, no
teatro do prédio 40. A Ormetro será lançada no dia
2/6, às 20h, no auditório do prédio 50.

Ilustração: Divulgação

Projeto qualificará
a gestão de tecnologia

Estabelecer consonância entre as ações dos departamentos de informática e as
áreas administrativas das corporações. Para atingir esta meta, PUCRS e ISD Brasil
uniram-se, por meio de um convênio. Serão utilizadas normas consagradas como ISO
9001 e Six Sigma, associadas às linguagens específicas da Tecnologia da Informação
(TI), tais como CMMI (Modelo de Maturidade da Capacidade – Integração) e ITIL, para
superar esse desafio. O trabalho será coordenado pela Faculdade de Administração,
Contabilidade e Economia e desenvolvido em parceria com a Faculdade de Informática
e a Agência de Gestão Tecnológica. A nova parceria vai gerar oportunidades também
para bolsistas de mestrado, graduação e de iniciação científica.

Prêmio por
excelência

A PUCRS foi escolhida pelo Conselho Ibe-
ro-americano em Honra à Qualidade Educati-
va com o Prêmio de Excelência Educativa
2006, outorgado a personalidades e institui-
ções líderes da educação mundial, por seus
valores éticos e humanos, formando cidadãos
destacados em suas especialidades. O presi-
dente do Conselho, Omar Leal Garrido, obser-
va que a escolha da PUCRS é o reconheci-
mento ao seu esforço e abnegação em prol
das grandes mudanças na educação na Amé-
rica Latina, na Europa e nos EUA. A entrega
do prêmio ocorrerá durante a 2ª Reunião Ibe-
ro-Americana Rumo à Qualidade Educativa
que se realizará de 21 a 23/9, em Buenos Ai-
res. O Conselho é uma associação civil sem
fins lucrativos constituída em 2001 por des-
tacados educadores ibero-americanos.

Encontro
trata sobre
educação
inclusiva

No sábado, 3/6, a PUCRS sedia o 3º En-
contro Estadual sobre Educação Inclusiva
que trata do tema Educação na diversidade,
escola e família. O evento, destinado a edu-
cadores, famílias e demais profissionais,
será realizado no teatro do prédio 40. Me-
sas-redondas, palestras e relatos de experi-
ências compõem a programação que abor-
dará o conceito de inclusão escolar, no qual
as diferenças são valorizadas, sob diversos
pontos de vista de como está a situação no
País, no Estado e na Capital. Inscrições po-
dem ser feitas pelo site www.pro-inclusao.
org.br. Informações: 3311-2789.

O Dia Mundial Sem Fumo é lembrado nesta
quarta-feira, 31/5, na Universidade, com as pales-
tras sobre Como parar de fumar, realizadas às
11h30min e às 15h30min, no auditório do prédio 40
(sala 202). Os palestrantes são os pneumologistas
Gustavo Chatkin, Cláudia Vargas e Maurício Beck.
Às 12h20min há um encontro especial destinado
aos funcionários da Divisão de Obras, no galpão do
prédio 98H. A promoção é da Pró-Reitoria de Assun-
tos Comunitários, Gerência de Recursos Humanos e
Hospital São Lucas. Mais informações: 3320-3382.
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Caminando se hace el camino é o nome do Projeto desen-
volvido pelo Departamento de Espanhol da Faculdade de Letras,
em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e o
Instituto de Cultura Hispânica, por intermédio do Programa Vida
com Qualidade. Sob a orientação dos professores AURELIANO
CALVO HERNÁNDEZ e MARINA VOLPI, a aluna DÉBORA BORBA
SOUZA, do 7º semestre curso de Língua e Literatura Espanhola,
ministra aulas de Espanhol Básico I para 14 funcionários da
Prefeitura da PUCRS. Há previsão de uma segunda turma no
segundo semestre.

O diretor do Instituto de Pesquisas Biomédicas, JADERSON
COSTA DA COSTA, foi eleito membro titular da Academia Sul-
Rio-Grandense de Medicina. Como membro honorário foi esco-
lhido o professor da Faculdade de Medicina IVAN IZQUIERDO.

O professor ÁLVARO GEHLEN DE LEÃO, coordenador do cur-
so de Engenharia de Produção, apresentou um artigo na 17th
Annual Conference of POMS, cujo tema principal foi Operations
Management in the New World of Uncertainties. Intitulado
Using Symbolic Models to Design a Performance-evaluation
System for Supply Chain Management, o trabalho apresenta
uma aplicação prática de sua pesquisa de doutorado. O modelo
resultante desta aplicação vem sendo adotado como ferramenta
didática nas disciplinas de Gestão de Materiais e de Planeja-
mento e Controle da Produção.

A Biblioteca Cen-
tral Irmão José
Otão vai integrar o
Conselho Técnico
do Programa de
Comutação Biblio-
gráfica brasileiro
( C O M U T / I B I C T )
como representan-
te das bibliotecas
universitárias parti-
culares. O Conse-
lho é composto por
instituições de en-
sino público e a Bi-
blioteca participará
devido à qualidade
e rapidez no aten-
dimento às solicita-
ções das institui-
ções que integram
o programa, como
o serviço de obten-
ção de artigos de
periódicos.

O trabalho de conclusão desen-
volvido pelos alunos FLÁVIO KNOB
e FILIPI SILVEIRA em 2004/2 e
2005/1, na Faculdade de Informáti-
ca, ficou entre os oito melhores pro-
jetos do Prêmio Dorgivão Brandão Jú-
nior de Qualidade de Software. Tra-
ta-se de uma premiação anual, con-
cedida pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia, através da Secretaria de
Política de Informática, num ciclo de
projetos chamado Programa Brasi-
leiro da Qualidade e Produtividade
em Software. Em 2005 concorreram
142 projetos. Os dois alunos ingres-
saram neste ano no mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Ci-
ências da Computação.

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

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

A professora da Faculdade de Letras
REGINA ZILBERMAN recebeu a medalha
da Ordem do Mérito do Livro, concedida
pela Biblioteca Nacional. A homenagem foi
realizada no Rio de Janeiro, durante o 11º
Encontro do Programa Nacional de Incen-
tivo à Leitura. Na ocasião, Regina fez a

conferência A leitura como
bem público.

Orientação para
a escolha profissional

Conhecer as próprias características e ter clareza nos ob-
jetivos pessoais são fatores que auxiliam na tarefa de esco-
lher a profissão. Buscando ajudar jovens vestibulandos, alu-
nos de graduação ou profissionais que querem reorientar a
carreira, a PUCRS passa a oferecer atendimentos de Orienta-
ção Profissional (OP), a partir de 1º/6. A intenção é promover
o autoconhecimento e a motivação para a busca de carreiras
que mais se adaptam ao perfil e aos interesses de cada pes-
soa e ao mesmo tempo tenham um bom mercado. Como uma
atividade do Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia
(SAPP), a OP conta com a atuação de professores e alunos de
Psicologia. Agendamentos para a Orientação Profissional po-
dem ser realizados pelo 3320-3561. O SAPP localiza-se no 2º
andar do prédio 11.

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:

QUARTA-FEIRA – 31/5: Arroz, feijão, massa, iscas
de carne ao molho shoyu e saladas.
QUINTA-FEIRA – 1/6: Arroz, feijão, bife grelhado com
molho de ervilha, panaché de legumes e saladas.
SEXTA-FEIRA – 2/6: Arroz, feijão, almôndega ao sugo,
purê de batatas e saladas.

Famecos promove
Debate no Pós

No dia 31/5 ocorre a segunda edição de maio do Debate no

Pós, promovido pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade

de Comunicação Social. O tema debatido será O caso da Claro

Digital: de como o papagaio ganhou da cobertura. A experiência

será relatada pelo doutorando em Comunicação Social Eduardo

Schneider. O professor Antônio Hohlfeldt, coordenador do even-

to, ficará à frente do debate. A atividade ocorrerá a partir das

15h na sala 301 do prédio 7. Informações: 3320-3658.

Pedidos de reingresso
De 1º a 30/6, alunos afastados da vida acadêmica pode-

rão solicitar o reingresso no seu curso. Informações podem

ser obtidas no site www.pucrs.br/cra, no link Reingresso (re-

admissão), pelo telefone 3320-3573 ou na Coordenadoria de

Registro Acadêmico (sala 108 do prédio 1).



Ópera A
Flauta Mágica

Estão à venda os ingressos
para a montagem da ópera A
Flauta Mágica, de Wolfgang A.
Mozart, com o Coral e a Or-
questra da PUCRS, sob a re-
gência do maestro Frederico
Gerling Junior. As apresenta-
ções ocorrerão de 23 a 25/6,
no Salão de Atos da Universi-
dade. A ópera, a mais popular
do compositor, é uma grande
fantasia simbólica do bem con-
tra o mal. Conta a história de
um príncipe que enfrenta desa-
fios para resgatar uma prince-
sa pela qual está apaixonado.
Para auxiliá-lo na empreitada,
o príncipe conta com uma flau-
ta, presenteada pela mãe da
princesa, a Rainha da Noite, e
com a ajuda de um divertido
caçador de pássaros. Os in-
gressos podem ser adquiridos
no Salão de Atos (fundos do
prédio 4) e no Zaffari Menino
Deus. Alunos, professores e
funcionários da Universidade
têm 20% de desconto. A mon-
tagem faz parte das comemo-
rações aos 50 anos do Coral e
aos 250 anos do nascimento
de Mozart. Informações:
3320-3582.
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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

Como escolher
o cão ideal – Parte 2

Nesta semana, o Superdicas trata
dos cães de guarda. Nesse clima de
insegurança, cada vez mais as pesso-
as buscam proteger-se e salvaguardar
sua família e propriedades. Porém, há
relatos de cães que atentam contra
crianças ou adultos. A forma de um
animal agir depende do seu código ge-
nético e também do ambiente. É muito
importante a forma como o dono educa
seu cão. Se for possível, procure um
adestrador quando o animal estiver
com cinco ou seis meses de idade. Se

não puder levá-lo a um profissional
especializado, tente educá-lo da

maneira mais dócil, dando opor-
tunidade de convivência do

animal com todas as pes-
soas da família, princi-

Matinê das Duas
No dia 5/6, o projeto

Matinê das Duas – Cine Co-
mentado exibe o filme O Vio-
linista que veio do mar. A
sessão ocorre a partir das
14h no auditório do 9º andar
do prédio 50 e tem entrada
franca. A atividade é voltada
para pessoas com mais de
50 anos. A promoção é do
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e da Pró-
Reitoria de Assuntos Comunitários, com apoio da videolo-
cadora E o Vídeo Levou. Informações: 3320-3708.

Co
la

bo
ra

çã
o:

 P
ro

fe
ss

or
 S

au
lo

 Ta
de

u 
Pi

nt
o 

Fi
lh

o,
 F

ac
ul

da
de

 d
e 

Zo
ot

ec
ni

a,
Ve

te
rin

ár
ia

 e
 A

gr
on

om
ia

 d
o 

Ca
m

pu
s 

Ur
ug

ua
ia

na

Eventos na FACE
Confira algumas atividades promovidas pela Faculdade de Administração, Contabilidade e Eco-

nomia nesta semana:

palmente as crianças, desde o momento
de aquisição. A seguir algumas raças de
cães para guarda:

 AMERICAN PIT BULL TERRIER: Assim
como o Bulldog, o Pit Bull Terrier é um cão
desenvolvido para brigas com touros e ur-
sos. É extremamente forte e pode se tornar
agressivo com o treinamento específico.
Também pode aprender a ser pacífico e
obediente. A raça tem certa tendência à
combatividade, mas os filhotes não nas-
cem agressivos. A forma de educar essa
raça é fundamental para o bom convívio
futuro.

 FILA BRASILEIRO: Presta ótimo ser-
viço como cão de guarda. Sente-se me-
lhor na vida rural do que na cidade, onde
pode exercer livremente o seu vigor físi-
co. Apesar de sempre disposto a agredir,
tem caráter dócil e devotado ao dono. É
desconfiado na presença de estranhos e
não admite a menor familiaridade.

 DOBERMANN: Desconfiado com os
desconhecidos, sempre prefere estar
perto do dono. Sua vigilância é incessan-
te e não conhece medo. Tem grande ca-
pacidade de aprendizagem e é fácil de
adestrar. De constituição muito robusta,
suporta facilmente fadigas e intempéries
e em qualquer circunstância está dis-
posto a sacrificar a vida para proteger o
dono.

 ROTTWEILLER: Robusto, forte, ágil e
resistente. Sua aparência dá imediata
impressão de determinação e coragem,
sua conduta é autoconfiante, decidida e
destemida. Seu olhar calmo indica boa
natureza. É muito alerta nas suas rea-
ções em relação a seu ambiente e ao
dono. Calmo, pacífico, amigo de crian-

ças, companheiro de família e muito
meigo. Obediente, atento a tudo que o
rodeia, excelente guarda, não age sem
avaliar a situação ou sem ser ordenado
para tal.

 PASTOR ALEMÃO: Cão fiel, forte,
corajoso, vivaz e muito inteligente. É
dotado de uma personalidade marcan-
te, expressão direta e destemida sem
contudo se mostrar hostil. Embora não
dado a amizades imediatas e indiscri-
minadas, quando em companhia de
seu condutor deverá permitir a aproxi-
mação calma de estranhos, denotando
confiança e perfeito controle, mas
quando exigido fica alerta.

Projeto Previdência
Fim de Tarde

Dentro do Projeto Previdência Fim de Tarde
– Debate e Opinião, será realizada, no dia 6/6,
a palestra Contribuições Previdenciárias De-
correntes das Decisões da Justiça do Traba-
lho. O palestrante será o advogado Benôni
Rossi. O evento ocorre a partir das 18h na sala
307 do prédio 11 e vale como atividade com-
plementar. A promoção é do Núcleo de Estudos
e Pesquisa em Previdência Social da Faculda-
de de Direito. Informações: 3320-3537, ramal
263 ou neprevs@pucrs.br.

Foto: Divulgação

DIA
31/5

1º/6

6/6

ATIVIDADE
Palestra em parceria com Sebrae-RS:
Líderes Eficazes Empresas Vencedoras
Palestra Valor e Diferenciação em Mercados
Internacionais. Você Faz a Diferença!, com
Christian F. Tudesco, gerente de marketing
internacional da Ind. Tintas Corfix
Seminário sobre Clube de Investimentos

HORÁRIO E LOCAL
10h, auditório do 9º
andar do prédio 50
19h30min, auditório
térreo do prédio 50

9h30min, auditório do
9º andar do prédio 50

PROMOÇÃO
Núcleo Empreendedor da FACE

Curso de Administração –
Comércio Internacional

Curso de Administração –
Empreendedorismo e Sucessão

Foto: Divulgação

Foto: Martyna Adamczyk/stock.XCHNG



ATIVIDADES INFORMAÇÕES
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 10 a 24/6. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 12 a 29/6. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações: 3339-1692, www.fijo.org.br,
cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 2 a 10/6. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 2 a 24/6. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem nos dias 5 e 6 de junho. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 6/6 a 4/7. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições até 21/6. Informações e inscrições: 3320-3539, www.pucrs.br/fss/pos, servico-social-pg@pucrs.br.

Curso: Criação e Formatação de Textos em Word
Curso: Como vender, conquistar e manter
clientes
Curso: Introdução à Simulação Computacional
das Operações Empresariais e Logística
Curso: Perícias em Avaliação de Imóveis
Curso: Gestão de Negócios de Software
Curso: Gestão em Unidades Gastronômicas
Especialização em Gerontologia Social

PROGRAME-SE

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

Coroação de Nossa Senho-
ra. Início às 18h30min. Lo-

cal: Igreja Universitária Cristo Mestre. En-
trada franca. Promoção: Centro de Pasto-
ral e Solidariedade.
Ciclo de Palestras Pensando em Conta-
bilidade. Início às 18h15min.  Local:
auditório do prédio 50. Tema: Contabilida-
de no Agronegócio – Atividade Pecuária
de Corte. Ministrante: João Carlos Schier.
Entrada franca. Promoção: Faculdade de
Administração, Contabilidade e Economia.
Transferência, complementação, reopção e ingresso extravestibular.
Último dia para inscrições. Pedidos de transferência de alunos de ou-
tras instituições, reopção de curso por estudantes da Universidade, in-
gresso de diplomados e complementação de matrícula. Informações:
Coordenadoria de Registro Acadêmico (CRA), sala 108 do prédio 1,
3320-3573, www.pucrs.br/cra.
Curso de Verão de Espanhol. Último dia para inscrições. O curso será
em julho, na Universidade Católica San Antonio de Murcia (Espanha).
Alunos, professores e funcionários da PUCRS têm desconto. Informações:
3320-3660, www.ucam.edu/relacint/cursos_espanol. Promoção: Asses-
soria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais.
Vestibular de Inverno 2006. Inscrições abertas até 8/6. As provas
serão nos dias 24 e 25/6. Informações e inscrições: www.pucrs.br/
vestibular.

31

Seminário Economia às 5 ½. Início às 17h30min. Tema: Polí-
tica agrícola internacional comparada. Ministrante: Angélica

Massuquetti. Local: sala 1116 do prédio 50. Entrada franca. Promoção: Facul-
dade de Administração, Contabilidade e Economia.

Curso: Flash Básico. Último dia para inscrições e início das aulas. As
aulas ocorrem até 9/6. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

Curso: Gestão de Negócios de Software. Último dia para inscrições e iní-
cio das aulas. As aulas ocorrem até 6/6. Promoção: Agência de Gestão Tecno-
lógica. 

5

Ciclo de Conferências Projetos de Filosofia. Início às 16h.
Tema: O livro X das Confissões de Agostinho: memória e incons-

ciente. Ministrante: Luis Alberto De Boni. Local: sala 214 do prédio 50. Entrada
franca. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

1

Curso: Nadar Brincando Baby. Último dia para inscrições e
início das aulas. Aulas de natação para crianças entre 6

meses e 5 anos. As aulas ocorrem até 26/8. Promoção: Faculdade de Edu-
cação Física e Ciências do Desporto. 

Curso: Leitura Dinâmica e Memorização. Último dia para inscrições e
início das aulas. As aulas ocorrem até 1/7. Promoção: Fundação Irmão José
Otão. Informações: 3339-1692, www.fijo.org.br, cursos@fijo.com.br.

3

 Informações e inscrições
na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40,

sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

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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Tudo a Jesus por
Maria e tudo a Maria para Jesus.

Champagnat


