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PUCRS recebe acervo
de Paulo Hecker Filho

Na última terça-feira, 4/7, a PUCRS
recebeu o acervo do poeta, escri-
tor e crítico literário gaúcho Paulo

Hecker Filho. O material foi doado por sua
filha, Dulce Hecker Ferrari, em cerimônia
realizada no gabinete do Reitor Joaquim Clo-
tet, com a presença da direção da Faculda-
de de Letras e da Biblioteca Central. Cons-
tam no acervo uma ampla correspondência

mantida desde a década de 50 com intelec-
tuais e políticos, originais de artigos críticos,
de textos narrativos e poéticos, além de re-
vistas, jornais e laudas de matérias publica-
das em vários jornais, como O Estado de
São Paulo e Zero Hora, onde Paulo Hecker
Filho trabalhou. Todo o conjunto será catalo-
gado e, posteriormente, ficará à disposição
para consulta na Biblioteca Central.

Edipucrs e IEL
criam coleção
Humanidades
A Edipucrs e o Instituto Estadual do Livro

(IEL) produzirão em 2006 oito obras na área de
ciências humanas para a nova coleção Humani-
dades. A parceria foi assinada em 28/6 na Reito-
ria. A coleção englobará temas como ética, psi-
cologia social, letras, entre outros e publicará
obras resultantes de pesquisas científicas. A in-
tenção é que os livros da coleção sejam disponi-
bilizados ao público na Feira do Livro de Porto
Alegre deste ano.

A Faculdade de Ciências Aeronáuticas
inaugurou em 29/6 o novo simulador de vôo de
alta tecnologia. O Jet Trainer – Glass Cockpit,
similar ao Boeing B-737NG, é fabricado pela
Precision Flight Control, da Califórnia (EUA). É
o único na América do Sul e já está sendo uti-
lizado para treinamento simulado de transição
para aeronaves a jato, treinamento de geren-
ciamento coordenado de cabine e simulação
de vôo em rota orientada para linha aérea. O equipamento serve como instrumen-
to prático para alunos nas disciplinas de Procedimentos Operacionais de Cabine,
Aviônica, Teoria de Operação de Jato e Práticas de Vôo em Simulador Obrigatórias.

O boletim PUCRS Notícias deixará de circular de 12/7 a 1º/8, período de

intervalo entre o final das atividades letivas do primeiro semestre e o início do

segundo. O informativo voltará a ser publicado na quarta-feira, dia 2/8. Até lá!

Ciências Aeronáuticas
inaugura novo simulador

Boletim voltará em agosto

Dornelles
assume

Pró-Reitoria
de Extensão

O Reitor Joaquim Clotet
deu posse no dia 30/6 ao
professor João Dornelles Ju-
nior como Pró-Reitor de Ex-
tensão. O novo Pró-Reitor é
doutor em Educação e foi
diretor da Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade
e Economia (Face). Dornel-
les estava à frente da coor-
denação geral da Pró-Reito-
ria de Administração e Fi-
nanças. O professor Roberto
Moschetta, que exercia a
Pró-Reitoria de Extensão,
retomará suas funções do-
centes na Face, entre ou-
tros projetos de interesse
da Universidade.

A PUCRS acaba de criar um espaço para comunicação, reflexão e debate
sobre questões de ética na pesquisa, bioética e ética em geral. É o Fórum de Ética
em Pesquisa voltado à livre reflexão e debate entre os membros dos diversos
comitês de ética em pesquisa do País, além de acolher a todos os interessados
nessa área, como pesquisadores, filósofos e outros usuários. As discussões são
informais, bastando informar alguns dados numa inscrição prévia. O coordenador
e moderador do Fórum é o professor Caio Coelho Marques, da Faculdade de Me-
dicina. A sede do site está num link da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
junto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Para acessá-lo: www.pucrs.br/prppg/cep
e clicar no Fórum de Ética em Pesquisa.

Fórum debate questões
de ética na pesquisa

Universidade
terá Centro de
Tecnologias

Wireless
O presidente Lula anunciou

no dia 29/6 um acordo técnico
com o Japão sobre o padrão de
TV digital a ser adotado no Brasil.
A tendência é o desenvolvimento
de um sistema híbrido que con-
temple os resultados das pesqui-
sas realizadas por 20 consórcios
formados por instituições do
País, com participação ativa da
PUCRS. Os bons resultados obti-
dos pela Universidade para o
Sistema Brasileiro de Televisão
Digital (SBTVD) são medidos pela
inauguração, no mês de agosto,
do Centro de Pesquisa em Tecno-
logias Wireless, que incorpora as
ações e a infra-estrutura dos
projetos em TV digital e expandi-
rá a atuação para outras tecnolo-
gias wireless (sem fio), como rá-
dio digital e redes banda larga. O
Centro, ligado à Faculdade de
Engenharia, é um dos mais bem
equipados do Brasil na sua área
e teve origem no Laboratório de
Sistemas Wireless, do Instituto
de Pesquisas Científicas e Tecno-
lógicas, que abrigou os projetos
para o SBTVD.



Exame de Ordem
Simulado

A Faculdade de Direito promove, no dia 8/7, o Exame de Ordem Simu-
lado. Com provas objetivas, discursivas e peça processual por área, o
exame visa a testar os conhecimentos dos estudantes que cursam a par-
tir do 8º semestre de Direito. As inscrições são gratuitas e podem ser fei-
tas até 6/7 pelo site www.pucrs.br/direito/graduacao.  O evento vale
como dez horas de atividade complementar. Informações pelo telefone
3320-3634.

A doutoranda em Gerontologia Bio-
médica MARIA LUIZA TAGLIARO, ori-
entada pelo professor EMILIO JECKEL,
é a primeira aluna a desfrutar do convê-
nio entre a PUCRS e a Universidade de
Nagasaki (Japão). Ela permanecerá por
45 dias trabalhando no grupo de pes-
quisa do professor Isao Shimokawa. O
projeto no qual participa é intitulado
Regulação do processo de envelheci-
mento em mamíferos e as suas ativida-
des referem-se ao efeito da restrição
calórica e do envelhecimento na ex-
pressão gênica no hipotálamo.

O projeto Historiando – brincando
com o tempo, idealizado e coordenado
pelas professoras MÁRCIA ANDRÉA
SCHMIDT DA SILVA e MARIA JOSÉ
BARRERAS, da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas, foi apresentado no
programa Ação, do apresentador Ser-
ginho Groismann, na Globo, no dia 1º/
7. O trabalho é voltado a estudantes
carentes de vilas de Porto Alegre que
aprendem sobre história em geral, da
música e da dança, com a ajuda de alu-
nos do curso de História.

Oficinas de férias
de inglês e português
A Faculdade de Letras (Fale) oferece, durante o mês de julho, ofici-

nas de férias para aprimorar os conhecimentos de língua inglesa e por-
tuguesa. As aulas ocorrerão de 10 a 28/7, das 19h30min às 22h45min.
As atividades de inglês (nível I) têm como objetivo desenvolver habilida-
des de escuta e produção oral, exercícios de pronúncia e dicção. As au-
las de português (nível II) vão priorizar a produção textual, a habilidade
de leitura e de reescrita de textos. Matrículas até 10/7 na secretaria
(sala 420 do 4º andar do prédio 8). Alunos da PUCRS podem aproveitar
as oficinas como disciplinas eletivas em sua grade curricular. Informa-
ções: 3320-3528 ou letras@pucrs.br.

A professora FER-
NANDA BITTENCOURT
RIBEIRO, do curso de
Ciências Sociais, esteve
na Ilha d’Yeu (França)
participando das ativi-
dades comemorativas
aos 30 anos da associa-
ção Caval – instituição
de acolhimento de fa-
mílias monoparentais
em dificuldade. Fernan-
da fez sua pesquisa de
campo nessa associa-
ção para o doutorado
em Antropologia Soci-
al, realizado em Paris, e
foi convidada a apre-
sentar e discutir seu
trabalho com os mem-
bros do conselho de
administração e a equi-
pe de trabalhadores so-
ciais deste serviço.

Doutorado em Direito
De 10 a 28/7 o Programa de Pós-Graduação em Direito rece-

be inscrições para o Doutorado em Direito. São oferecidas seis

vagas para as áreas de concentração: Fundamentos Constitu-

cionais do Direito Público e do Direito Privado – Instituições de

Direito do Estado e Teoria Geral da Jurisdição – Direito Proces-

sual Civil. As aulas começam em 21/8. A inscrição pode ser feita

mediante o preenchimento de uma ficha no site www.pucrs.br/

direito/pos/doutoradodireito e apresentação dos documentos

solicitados. Informações no site ou pelo telefone 3320-3537.

Memoriais de Faculdades
Os 16 mil profissionais formados pela Faculdade de Direito (Fadir)

são convidados a fazer parte de um cadastro em criação na unidade. A
Fadir organiza um memorial e a partir dele pretende estreitar o contato
com os egressos, pesquisar a situação profissional e a área de atuação
dos formados. Os interessados devem preencher o cadastro disponível
no site www.pucrs.br/direito/diplomados. Informações: 3320-3634. A
Faculdade de Engenharia recebe doações de materiais antigos, relacio-
nados às diversas áreas da Engenharia, para a criação de um acervo,
que será inaugurado durante a Semana Acadêmica, em setembro. As
doações podem ser feitas até 31/8. Informações: 3320-3525 ou pelo
e-mail semana@pucrs.br.
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A aluna da Faculdade de Arquitetu-
ra e Urbanismo LUCIANA SÓ CONSI-
GLIO é uma das 25 finalistas do Prêmio
Opera Prima 2006, realizado em São
Paulo. Seu trabalho final de graduação
propõe uma escola de gastronomia
para o Senac-RS e foi orientado pelo
professor JOSÉ CARLOS CAMPOS. O
projeto destacou-se entre 476 traba-
lhos provenientes de 107 cursos de
todo o País no mais importante concur-
so nacional de trabalhos de diplomação
da área de Arquitetura e Urbanismo. O
projeto vencedor será divulgado no fi-
nal de agosto.

Os pais do bebê Tiago Hagen já têm di-
nheiro para a operação do filho. A campanha
de arrecadação de fundos para uma difícil ci-
rurgia cardíaca que o menino, de apenas um
ano, deve submeter-se nos EUA, cumpriu
parte de seu objetivo. A mãe do bebê, MAR-
TINE HAGEN, é a coordenadora do curso de
Nutrição da Faculdade de Enfermagem, Nu-
trição e Fisioterapia. A família está viajando
para Boston no início de julho. O boletim
PUCRS Notícias uniu-se à mobilização para
ajudar o pequeno divulgando a campanha
Ouça seu coração e ajude o Tiago.



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

Dúvidas comuns na
Língua Portuguesa

É comum considerar
difícil a Língua Portuguesa,
mas os erros geralmente
se repetem. O Superdicas
apresenta alguns casos.

O USO DO PORQUÊ
Se for uma forma inter-

rogativa direta ou indireta,
o porquê deve ser separa-
do.

Por que Maria não saiu
hoje?
Precisamos investigar
por que (por que razão,
por que motivo) Maria
não saiu hoje.
Não há por que mudar.

Quando substantivo,
não vai separado e leva
acento circunflexo.

Não sabemos o porquê
da teimosia de Maria.

Superdicas
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Fé e o sentido da vida
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Famecos tem Podcast
O Núcleo de Jornalismo On-line

da Faculdade de Comunicação Social
(Famecos) está com um Podcast
(programa de áudio pela internet)
que discute semanalmente tópicos
sobre as novas tecnologias da comu-
nicação. Também são feitos relatos das pesquisas de-
senvolvidas pelo grupo e de discussões em aula. O grupo
foi um dos primeiros de brasileiros a cadastrar um pro-
grama no diretório de Podcasting da iTunes Music Store.
O endereço é http://cyberfam.pucrs.br/podcasting.

Genética e doping
genético em debate

Nos dias 6 e 7/7 será realizado o 6º Curso de Inverno de Bioética, no auditório do
prédio 9. Dentre os temas abordados estão os desafios e responsabilidades dos comi-
tês de ética, dopagem genética, a psicologia e o desporto, ética e estética e futilidade
e estética. O evento é voltado a profissionais de enfermagem, educação física, biologia,
biomedicina e jornalismo. Entre os destaques da programação estão as conferências
Dopagem Genética, com o presidente do conselho de dopagem do Comitê Olímpico In-
ternacional, Eduardo de Rose, no dia 6/7 e Terapias por Substituição de Órgãos, Teci-
dos, Células e Genes: Açodamento ou Limitações da Mente Humana, com a médica
Eliane Azevedo, no dia 7/7. As inscrições podem ser feitas até o dia do evento, na Pró-
Reitoria de Extensão (Proex), sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3680 ou site
www.pucrs.br/eventos/bioetica. Promoção: Proex e Faculdade de Biociências.

Prato Especial
O Restaurante Universitário oferece, no 2º an-

dar do prédio 3, o Prato Especial para alunos, pro-
fessores e funcionários. O valor é R$ 3,80. Confi-
ra o cardápio da semana:

QUARTA-FEIRA – 5/7: Arroz, feijão, iscas de
carne ao molho shoyu, batata sautée e saladas.
QUINTA-FEIRA – 6/7: Arroz, feijão, steak de
frango, cenoura ao molho de queijo e saladas.
SEXTA-FEIRA – 7/7: Arroz, feijão, bife grelha-
do, batata doce cozida e saladas.

Grafa-se também com acento
quando está no fim do período.

 Maria não saiu hoje. Por quê?
 Comprou um carro para quê?
 Chorou não sei por quê.

CRASE
Vai crase quando há contra-

ção de duas palavras, isto é, “a”
(preposição) mais “a” (artigo), ou
a contração de “para” (preposi-
ção) mais “a” (artigo). Em caso
de dúvidas, troque o substantivo
feminino por um sinônimo mascu-
lino: se então exigir o uso de “ao”
(“a” + “o”), é sinal de que vai
crase.

Dei um livro à diretora. Dei um
livro ao diretor.
Eu vou à cidade (para + a).
Ela foi à França (a+ a).
Da quarta à sexta série.
De quarta a sexta-feira.
Das 8h às 10h.

O tema da palestra do projeto Fé e
Cultura deste mês é Fé e o Sentido da
Vida. Os professores Luiz Carlos Susin
(Teologia), e Ricardo Timm de Souza
(Ciências Sociais) serão os palestrantes.

Não há crase antes
de numerais ou medi-
das de distância.

A 50 metros de casa
havia um lago.
Contar de um a trin-
ta.
De 2 a 6 de julho.

Outros casos:
Os funcionários estão
vinculados àquele (a +
aquele) setor.
São móveis à Luís (à
moda de).
Cheguei à (avenida) Ipiranga agora.

EM VEZ DE/AO INVÉS DE
A expressão “em vez de” significa “em

lugar de” e “ao invés de”, “ao contrário de”.
Em vez de viajar, ela preferiu ficar estu-
dando.
Ao invés de curar, o remédio piorou a si-
tuação.

TODO O/TODO
“Todo o” representa “inteiro”.

 Todo o País ficou perplexo.
 Todo país tem suas mazelas.

Outros casos:
 Ela estava todo risonha.
 A moça estava meio nervosa.

O evento ocorre no dia 6/7, a partir das
18h15min no auditório do 9º andar do
prédio 50. A entrada é franca. Informa-
ções: www.pucrs.br/feecultura ou
feecultura@pucrs.br.



ATIVIDADES INFORMAÇÕES
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. As aulas ocorrem de 17 a 20/7. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações: 3339-1692,
www.fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 17 a 22/7. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 18 a 26/7. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações: 3339-1692,
www.fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 24/7 a 2/8. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações: 3339-1692,
www.fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas até 21/8. As aulas ocorrem de 25/8 a 24/11. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia. 

Programa de Doutoramento Internacional

Doutorado em Ciência da Computação
Curso: Gestão e Liderança de Equipes

Curso: Patologia em Edificações: Análise,
Vistoria e Recuperação
Curso: Leitura Dinâmica e Memorização

Curso: Legislação Trabalhista

Cursos: Latim I e Grego II

PROGRAME-SE

Curso: Agrotóxicos no Ambiente, nos Alimentos e nos Seres Huma-
nos. Último dia para inscrições e início do curso, que tem duração

de um dia. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

2º Encontro Científico do Curso de Gradua-
ção em Nutrição. Início às 8h. Cerca de 20

trabalhos de conclusão de curso serão apresentados. Lo-
cal: auditório do Laboratório de Ciência e Arte dos Alimen-
tos, prédio 41. O evento é aberto ao público e tem entrada
franca. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e
Fisioterapia.

 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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Quando todos os homens estiverem
contra nós, nada temos a temer
se Deus estiver do nosso lado.
Marcelino Champagnat

5º Encontro Científico do Curso de Graduação em Enfermagem. Iní-
cio às 8h. Cerca de 20 trabalhos de conclusão de curso serão apresen-

tados. Local: auditório do Laboratório de Ciência e Arte dos Alimentos, prédio 41. O
evento é aberto ao público e tem entrada franca. Promoção: Faculdade de Enfer-
magem, Nutrição e Fisioterapia.

Projeto Capacitação Docente na PUCRS – Avaliação da Aprendizagem na
Educação Superior. Último dia para inscrições. O evento é voltado para docen-
tes da Universidade e ocorre de 12 a 14/7. Durante os encontros haverá palestras,
grupos de estudos e debates sobre as teorias e práticas que envolvem o processo
de aprendizagem. Promoção: Pró-Reitoria de Graduação (Marlene Grillo) e Pró-
Reitoria de Pós-Graduação (Délcia Enricone). Informações: 3320-3500, ramal
4306.
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Curso: Óleos Essenciais. Último dia para
inscrições e início das aulas. As aulas ocor-

rem até 13/7. Promoção: Faculdade de Química. 

Curso: Português nosso de cada dia. Último dia para
inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem até
13/7. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informa-
ções: 3339-1692, www.fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.

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