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Sistema de câmeras
amplia vigilância

OSistema de Vigilância Interna da PUCRS recebeu
o reforço de 13 câmeras de um circuito fechado

de televisão digital, com abrangência que inclui
todo o Campus Central e suas proximidades. A iniciativa
permite observar os estacionamentos da Universidade e,
externamente, o fluxo de veículos e de pedestres e as para-
das de ônibus. De última geração, o sistema possibilita iden-
tificar as placas dos veículos em circulação em sua área
de alcance, com gravações digitais que poderão auxiliar
as autoridades de segurança pública quando necessário.

Campanhas destacam
pedestres

O Prêmio PUCRS-Detran/RS: Publicidade pela
Vida, em sua 9ª edição, foi entregue a formandos de
Publicidade e Propaganda. Eles desenvolveram
campanhas de conscientização no trânsito, abor-
dando o tema Pedestres: seu papel, seus direitos,
seus deveres. Participaram 70 alunos dos turnos
manhã e noite, que, em grupos, desenvolveram nove
campanhas. Foram escolhidos os três grupos que
apresentaram a melhor campanha. Integraram o júri
o diretor administrativo e financeiro do Detran/RS,
Hermínio Gomes Junior, as professoras Cláudia Mai-
nardi, Helena Moraes e Sílvia Koch e o coordenador
do Departamento de Publicidade e Propaganda da
instituição, José Fernando Azevedo.

Radiofam transmite
Copa do Mundo

Do estúdio de rádio da Faculdade de Comunica-
ção Social (Famecos), alunos de diferentes semes-
tres do curso de Jornalismo estão transmitindo os
jogos da Copa do Mundo, sediada na Alemanha,
pela Radiofam, a radioweb da Famecos, sob a coor-
denação dos professores João Brito e Luciano Klöck-
ner. São três equipes formadas por narradores, co-
mentaristas e repórteres. Os alunos fazem estágio
voluntário na Radiofam. Os interessados podem
acessar a rádio pelo site www.pucrs.br/radiofam.

Colabore com a Campanha do Agasalho
Um agasalho aquece muita gente. Muitos

agasalhos aquecem, aquecem muito mais.
Esse é o lema da Campanha do Agasalho da
PUCRS, organizada pelo Centro de Pastoral e
Solidariedade e Núcleo de Voluntariado Avesol.
As doações são recebidas, até 15/7, nas secre-
tarias das Faculdades, Institutos e demais seto-
res, Pastoral, Pró-Reitoria de Assuntos Comuni-
tários, Associação dos Funcionários e centros
acadêmicos. Além de colaborarem com a cam-
panha, os integrantes da PUCRS podem incenti-
var vizinhos e amigos a participarem. Os agasa-
lhos serão destinados a obras sociais maristas.

Universidade
assina convênio

com Uruguai
Alunos de graduação e pós-graduação,

pesquisadores e professores da PUCRS têm
uma nova opção de intercâmbio internacio-
nal. A Instituição firmou convênio com a Uni-
versidade Católica do Uruguai (UCU) que
prevê, entre outros termos, estudo durante
um ou dois semestres no país vizinho, com o
possível aproveitamento de créditos das dis-
ciplinas. Assinaram o documento os Reitores
da PUCRS, Joaquim Clotet, e da UCU, Padre
Antonio Ocaña. Professores e pesquisadores
poderão colaborar na outra universidade por
até um semestre, atuando na docência ou
pesquisa. Estudantes da UCU também pode-
rão assistir a aulas na PUCRS.

Congresso reúne
educadores sociais

De 4 a 7/7 será realizado, no teatro do
prédio 40, o 4º Congresso de Educadores So-
ciais. Professores, pedagogos, psicólogos,
assistentes sociais e estudantes discutem
temas relevantes para a prática da educação
social e a possibilidade de multiplicar ações
transformadoras. O evento, promovido pela
Província Marista do Rio Grande do Sul com
apoio da PUCRS, será aberto às 10h de 4/7.
Às 14h do mesmo dia haverá a conferência
Educação popular, com a educadora Ester
Grossi. Outros temas do Congresso são Polí-
ticas sociais públicas, A espiritualidade do
educador social e Inclusão social. Também
há oficinas. Inscrições na Pró-Reitoria de Ex-
tensão (prédio 40, sala 201).

Ilustração: Agexpp

VENCEDORES DO PRÊMIO

1º lugar: Não faça
malabarismos no
trânsito
Alunos: Vladimir Cos-
ta, Priscila Manjabos-
co, Letícia Kramer,
Francisco Lima, Ja-
mes Pereira, Rafael
Rocha, Andrea Mas-
sena e Maria Eduarda
Bastos
2º lugar: Travessias
da vida
Alunos: Gabriela Azevedo, Bruna de Martini, Pau-
lo César Dias, Diego Santos, Carlos Henrique
Piccoli, Luciene Camarata, Aline Reis, Diego San-
tos e Rodrigo Zambrano
3º lugar: Você já sabe, agora faça
Alunos: Gabriel Vanoni, Lucas Feix, Renato Zaffa-
ri, Tahnee Pereira e Felipe Porto



Literatura Sul-Rio-Grandense
A Faculdade de Letras e a PUCRS Virtual promovem o curso

de extensão em Literatura Sul-Rio-Grandense, com o objetivo de
apresentar a literatura do Estado por meio de um critério temá-
tico, em que autores e obras serão abordados por meio de dife-
rentes produtos culturais (como cinema, pintura e música), cru-
zando temporalidades e espaços diferenciados. O curso é dividi-
do em cinco temas: A guerra, O gaúcho, Os imigrantes, A histó-
ria e Os causos, e cada disciplina é apresentada num DVD,
acompanhado de uma revista relacionada ao tema. Ele é dirigi-
do a alunos de Ensino Médio, vestibulandos e interessados em
literatura e cultura do RS. Cada tema é desenvolvido por um
professor e um escritor convidado. Ao final do curso, o aluno faz
uma avaliação e posteriormente pode solicitar o certificado de
conclusão da extensão. Informações: 3320-3529 ou site
http://cursos.ead.pucrs.br/literaturasrg.

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 – 28/6: Arroz, feijão, bife à rolê, massa
ao molho de queijo e saladas.
QUINTA-FEIRA – 29/6: Arroz, feijão, carne de panela,
nhoque ao sugo e saladas.
SEXTA-FEIRA – 30/6: Arroz, feijão, almôndega ao sugo,
cenoura sautée e saladas.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) tem
nova composição. A posse será no dia 3/7. O novo presidente é
ALEXANDRE SELISTER, da Gerência de Recursos Humanos.

O professor JOSÉ WILLIBALDO THOMÉ, da Faculdade de
Biociências, foi homenageado, em junho, com um retrato na ga-
leria dos ex-presidentes da Fundação Zoobotânica do Rio Gran-
de do Sul. Recentemente, Thomé participou, como palestrante
convidado, do Simpósio sobre Floresta de Araucária: Ecologia,
Conservação e Desenvolvimento Sustentável, realizado na Uni-
sinos. Falou sobre a biodiversidade de moluscos no Centro de
Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata da PUCRS, em
São Francisco de Paula.

CHRISTIAN SCHNEIDER, aluno do 1º semestre do curso Tec-
nológico em Produção Audiovisual – Cinema e Vídeo, recebeu o
Prêmio Destaque em Contribuição Técnica na Mostra Competiti-
va de Vídeos do Festival Brasileiro de Cinema Universitário. Seu
trabalho premiado foi o curta-metragem Revés, captado em su-
per-8. Outros 225 curtas concorreram na mesma categoria e
Revés foi o único trabalho gaúcho a receber destaque.

Todos os alunos que cursaram a Oficina de Peças Proces-
suais Penais, promovida pelo Departamento de Prática Jurídica
da Faculdade de Direito, obtiveram aprovação no último exame
da Ordem dos Advogados do Brasil. No curso, que já teve quatro

Ao final da récita
da ópera A Flauta
Mágica, no domin-
go (25/6), a sopra-
no ADRIANA DE
ALMEIDA recebeu
da Câmara Munici-
pal de Porto Alegre
a medalha Lupicí-
nio Rodrigues por
sua relevante con-
tribuição no desen-
volvimento cultural
da Capital gaúcha.
A proposta de ho-
menagem partiu do
vereador Adeli Sell.
Paranaense, Adria-
na está radicada no
Rio Grande do Sul
há 19 anos, desen-
volvendo intensa
atividade como
cantora lírica e na
produção de espe-
táculos no Instituto
de Cultura Musical
da PUCRS.

Por meio de uma parceria do
Centro de Inovação da Microsoft,
mantido pela multinacional junto ao
Tecnopuc, com a Faculdade de In-
formática estudantes e um profes-
sor conquistaram 12 certificações
internacionais até junho deste ano,
número expressivo devido à com-
plexidade dos testes. As qualifica-
ções mais recentes são de RAFAEL
GLANZNER, do curso de Ciência da
Computação, e de PAULO TOMASEL,
FERNANDA DIAS e ALEXANDRE HEI-
NECK, todos estudando Sistemas de
Informação. Em junho, Glanzner tor-
nou-se um MCAD – desenvolvedor
certificado de aplicativos Microsoft,
obtendo o resultado após oito me-
ses de estudos e provas.

Encontros científicos da Faenfi
Nos dias 28 e 29/6 a Faculdade de Enfermagem, Nutrição e

Fisioterapia (Faenfi) promove o 4º Encontro Científico do Curso

de Graduação em Fisioterapia. A atividade ocorre no Centro de

Reabilitação (prédio 84, salas 306 e 307), a partir das 19h30min.

Nos dias 4 e 5/7 será a vez do 2º Encontro Científico do Curso de

Graduação em Nutrição, que será realizado no auditório do Labo-

ratório de Alimentos, prédio 41, com início às 14h. Ambos são

voltados para alunos, professores e profissionais das respecti-

vas áreas e têm entrada franca. Informações: 3320-3646.

Mercado financeiro
Mercado financeiro – custos e receitas é o tema da pa-

lestra que ocorre no dia 28/6, no projeto Pensando em Conta-

bilidade. O palestrante será o professor Leonel Cerutti. A ati-

vidade tem entrada franca e ocorre no auditório do prédio 50,

a partir das 18h15min. Informações: 3320-3547. A promoção

é da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.

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

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

2 PUCRS NOTÍCIAS Nº 190 • 28 DE JUNHO A 4 DE JULHO DE 2006

edições, cada aluno tem seu próprio com-
putador e elabora suas peças, mediante
casos concretos trazidos em aula, com mo-
delos de peças de processos reais, desde o
oferecimento da ação até a execução penal.
No próximo semestre, a Oficina também
será implementada na PUCRS Zona Norte.

As aulas começam em agos-
to e são dirigidas a alunos a

partir do 6º semestre.

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



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

Novo convênio
com Unimed

Apartir de 1º/7, estará em vigor um
novo convênio com a Unimed, mais
ajustado às necessidades do corpo

funcional da Universidade e à legislação. O
interessado poderá optar pela modalidade de
plano. As adesões até 31/8 terão isenção to-
tal de carência e isenção de taxa de inscrição
(R$ 27,50). Os casos de usuários internados
serão analisados individualmente. A Univer-
sidade arcará com 50% no custo do plano do
titular (exceto dependentes), limitado ao va-
lor máximo de R$ 51,50.

MELHORIAS
• Ampliação do atendimento para todos os

procedimentos clínicos e hospitalares
• Valor independente da faixa etária

• Não-restrição ao número de dias
para internações, nos planos hos-

pitalares

Matinê das Duas
O Projeto Matinê das Duas – Cine Co-

mentado continua com suas atividades em
julho. No dia 3/7 será exibido o filme Valen-
tin, que conta a história de um menino,
criado pela avó, cercado de problemas fa-
miliares que apenas ele se vê capaz de re-
solver. A sessão ocorre a partir das 14h no
auditório do 9º andar do prédio 50, com en-
trada 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 Co-
munitários, com apoio da videolocadora E o Vídeo Levou. Informações: 3320-3708.
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Monografia Nota 10
No dia 28/6, a Faculdade de Direito promove a 18ª edição do projeto Mono-

grafia Nota 10, em que são reapresentados os trabalhos de conclusão de curso
de alunos e egressos que alcançaram as melhores notas. Os temas serão: As-
pectos penais dos crimes contra a ordem previdenciária brasileira, Comprova-
ção material da prova nos crimes virtuais e A obrigação alimentar dos pais na
maioridade civil dos filhos. A atividade ocorre a partir das 17h30min no audi-
tório do prédio 11 e vale como atividade complementar para alunos da Faculda-
de. A entrada é franca. Promoção: Departamento de Direito Social e Processual
do Trabalho.

CARACTERÍSTICAS
SEGUNDO AS MODALIDADES

UNIMAX GLOBAL PRIVATIVO/SEMIPRI-
VATIVO COM CO-PARTICIPAÇÃO

 Abrangência nacional
 Sem limites para consultas, exames e

internações hospitalares
 Opção de acomodação hospitalar em

quarto privativo/semiprivativo
 Modalidade com co-participação em

consultas (inclusive urgências/emergênci-
as), fisiatria, acupuntura, foniatria e psiqui-
atria

 Inclui benefício família – dispensa do
pagamento por cinco anos na morte do titular

 Rede credenciada em Porto Alegre
(Hospitais São Lucas, Moinhos de Vento,
Mãe de Deus, Ernesto Dornelles, Divina Pro-
vidência, Clínicas, Santa Casa, Banco de
Olhos, Instituto de Cardiologia, Clínica São
José), além da rede da Unimed no País.

Valores
 Privativo – R$ 197
 Semiprivativo – R$ 132

UNIMAX AMBULATORIAL SEM CO-PARTICI-
PAÇÃO E COM CO-PARTICIPAÇÃO

 Abrangência nacional
 Sem limites para consultas e exames
 Modalidade sem co-participação em

consultas (inclusive urgências/emergên-

cias), mas com participação em fisia-
tria/acupuntura/foniatria e psiquiatria

 Modalidade com co-participação
em consultas (inclusive urgências/
emergências), fisiatria, acupuntura, fo-
niatria e psiquiatria

 Inclui benefício família – dispen-
sa do pagamento por cinco anos na
morte do titular.

Valores
 Sem Co-participação – R$ 85
 Com Co-participação – R$ 70

UNIPART GLOBAL PRIVATIVO/SEMI-
PRIVATIVO COM CO-PARTICIPAÇÃO

 Abrangência estadual (Rio Gran-
de do Sul)

 Sem limites para consultas, exa-
mes e internações hospitalares

 Opção de acomodação hospitalar
em quarto privativo e semiprivativo

Foto: DivulgaçãoPUCRS Notícias
promove sorteio

O boletim PUCRS
Notícias completa cin-
co anos de circulação
em agosto, somando
quase 200 edições.
Para comemorar o ani-
versário da publicação,
a Assessoria de Comu-
nicação Social realizará
um sorteio entre os
seus leitores – profes-
sores, funcionários e
alunos – que responderem às seguintes perguntas:

– Do que você mais gosta
no boletim PUCRS Notícias?

– Qual a sua opinião sobre
o encarte mensal Intervalo?

– Você tem alguma sugestão
para aprimorar o boletim?

Em agosto serão sorteados cinco participan-
tes que ganharão um kit da Griffe PUCRS. As res-
postas devem ser enviadas para o e-mail
pucrsnoticias@pucrs.br até o dia
15 de agosto, com o número
de matrícula do aluno,
professor ou funcio-
nário. Participe!
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Outras dúvidas: contate a Gerência de Recursos Humanos
(GRH) pelo fone 3320-3570 ou e-mail grh@pucrs.br.

 Modalidade com co-participa-
ção em consultas (inclusive urgências/
emergências), fisiatria, acupuntura,
foniatria e psiquiatria

 Rede credenciada em Porto Ale-
gre (Hospitais São Lucas, Ernesto Dor-
nelles, Divina Providência, Clínicas,
Santa Casa, Banco de Olhos, Instituto
de Cardiologia), além do RS.

Valores
 Privativo – R$ 164
 Semiprivativo – R$ 103

INFORME-SE
Plantão da Unimed no Campus
Central
Período: até 31/8
Local: Prédio 8 (antiga loja da
Griffe PUCRS)
Horário: das 17h às 19h30min

LOCAL
PUCRS Zona Norte/Miniauditório
Campus Uruguaiana/Salão de Atos

Campus Viamão/Auditório

DATA E HORÁRIO
28/6, das 16h às 17h
28/6, das 11h às 12h e das 16h30min
às 17h30min
29/6, das 14h30min às 15h30min

PALESTRAS DE ORIENTAÇÃO



ATIVIDADES INFORMAÇÕES
Inscrições abertas. As aulas ocorrem no dia 5/7. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

Inscrições abertas. O evento ocorre nos dias 6 e 7/7. Promoção: Faculdade de Biociências. Informações e inscrições:
www.pucrs.br/eventos/bioetica.
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 10 a 13/7. Promoção: Faculdade de Química. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 10 a 13/7. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações: 3339-1692,
www.fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas até 12/7. Programa de Doutoramento em Altos Estudos Contemporâneos (história contemporânea e
estudos internacionais comparativos). Requisitos: grau de mestre em História, Relações Internacionais, Direito, Economia,
Sociologia, Antropologia, Geografia, Filosofia, Línguas e Literatura ou Comunicação Social. Informações: Assessoria para
Assuntos Internacionais e Interinstitucionais, sala 205 do prédio 1, 3320-3660, aaii@pucrs.br.
Inscrições abertas até 14/7. Informações e inscrições: 3320-3611, www.pucrs.br/inf/pos.
Inscrições abertas até 21/8. As aulas ocorrem de 25/8 a 24/11. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia. 

Curso: Agrotóxicos no Ambiente, nos Alimentos e nos
Seres Humanos
6º Curso de Inverno de Bioética – Genética e Doping
Genético
Curso: Óleos Essenciais
Curso: Português nosso de cada dia

Programa de Doutoramento Internacional

Doutorado em Ciência da Computação
Cursos: Latim I e Grego II

PROGRAME-SE

 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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A paz do Senhor
reina no coração daquele

que sabe o sentido do amor.
Autor desconhecido

Início do período de realização das provas do G2, que ocor-
re até 10/7.
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Exame de Ordem Simulado. Início às 8h. Provas objetivas,
discursivas e peça processual por área. Requisito: estar cursan-

do 8º, 9º, 10º ou 11º nível do curso de Direito. Local: salas de aula do 4º andar
do prédio 11. Informações e inscrições: www.pucrs.br/direito/graduacao.

1º

Muita Prosa e Muito Verso. Início às 14h30min. Atividade
voltada a pessoas com 50 anos ou mais. O encontro terá como

tema a Copa do Mundo a partir da leitura de crônicas sobre a competição e
assuntos relacionados. Entrada franca. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários e Centro de Referência para o Desenvolvimento da Linguagem
(Celin) da Faculdade de Letras.

Bolsas de doutorado pleno nos EUA. Último dia para inscrições. Para uni-
versitários de comprovado desempenho acadêmico, com projetos que não pos-
sam ser realizados total ou parcialmente no País e que se dirijam a institui-
ções norte-americanas de excelência. Informações: Assessoria para Assun-
tos Internacionais e Interinstitucionais, sala 205 do prédio 1, 3320-3660,
aaii@pucrs.br.

Atualização para Secretárias. Último dia para inscrições e início das au-
las. As aulas ocorrem até 6/7. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informa-
ções: 3339-1692, www.fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
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 Informações e inscrições
na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40,

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

Curso: Panifício Italiano. Último dia
para inscrições e início do curso,

que tem duração de um dia. Promoção: Faculda-
de de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

28

Pedidos de reingresso. Último dia para solicitações. O pe-
dido destina-se a alunos que estejam afastados da vida aca-

dêmica e desejam retomar os estudos. Informações: Coordenadoria de
Registro Acadêmico, sala 108 do prédio 1, 3320-3573, www.pucrs.br/cra.
Exposição de pôsteres dos alunos da Faculdade de Farmácia. Último
dia. Os trabalhos abordam as diferentes áreas de atuação do profissional.
Local: saguão do prédio 12.
Curso: Incorporação Imobiliária. Último dia para inscrições e início das
aulas. As aulas ocorrem até 21/7. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Barbara Bar/stock.XCHNG

Palestra: Conhecendo o Serviço de Assistência Jurídica
Gratuita da PUCRS (Sajug). Início às 18h. Ministrantes:

Denise Pires Fincato e Maria Cristina da Rosa Martinez. Local: auditório do
prédio 11. Entrada franca. Promoção: Faculdade de Direito.

29

30


