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Letras promove Seminário
de Crítica Literária

De 5 a 7/12 a Faculdade de Letras reali-
za o 24º Seminário Brasileiro de Críti-

ca Literária e o 23º Seminário de Críti-
ca do Rio Grande do Sul – Homenagem a Mario
Quintana, no auditório do prédio 50. O objetivo
é congregar estudiosos de áreas afins, como
Letras, Jornalismo, História, Pedagogia e pro-

Último dia de inscrição
para o Vestibular

Encerram-se nesta quarta-feira, 29/11,
as inscrições para o próximo Concurso Vesti-
bular que realizará provas nos dias 9 e 10/12.
A novidade deste ano é que cada primeiro co-
locado nos cursos oferecidos pela PUCRS terá
direito à bolsa integral de estudos. São ofere-
cidas 58 opções de cursos e 3.938 vagas nos
campi Central e Viamão e 14 opções de cur-
sos e 865 vagas no Campus Uruguaiana. As provas do Campus Central e Via-
mão ocorrerão em 9 e 10/12 (sábado e domingo), das 16h às 20h. No Cam-
pus Uruguaiana, o concurso ocorrerá no dia 10/12, das 16h às 20h30min.

Entre 29/11 e 2/12, a PUCRS está sendo sede do terceiro
encontro anual do Fórum Mundial de Turismo para Paz e De-
senvolvimento Sustentável – Destinations 2006 que pretende
reunir 5 mil participantes em painéis, reuniões e discussões de
120 experiências bem-sucedidas de 43 países. O evento é di-
recionado a empresários, profissionais da área e representan-
tes de agências governamentais e não-governamentais. Os
especialistas debaterão temas relacionados ao turismo sus-
tentável, como preservação da biodiversidade, desenvolvimen-
to socioeconômico e valorização da diversidade cultural. A
Faculdade de Comunicação Social participa com 140 alunos
dos cursos de Turismo, Relações Públicas e Hotelaria que atu-
am como voluntários em atividades de recepção, acompanha-
mento e informações. Professores do Turismo fazem a síntese
dos debates dos painéis e o relatório final do Fórum.

PUCRS sedia Fórum
Mundial de Turismo

O Reitor Joaquim Clotet será agraciado com o Prêmio As-
sespro-RS 2006 na categoria Destaque Acadêmico pela Asso-
ciação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação,
Software e Internet – regional RS. A distinção reconhece as
personalidades que contribuíram nos últimos dois anos com
ações estratégicas para o Estado, em especial na área da Tec-
nologia da Informação (TI). Durante a cerimônia, no dia 4/12,
às 20h, na Sociedade Libanesa, o Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação, Jorge Audy, representará o Reitor. À frente da
Reitoria desde dezembro de 2004, Clotet é um incentivador da
área de TI na Universidade, onde destacam-se a consolidação
e ampliação do Parque Científico e Tecnológico (Tecnopuc), o
Escritório de Transferência de Tecnologia e a construção do
prédio da Faculdade de Informática.

Reitor recebe
Prêmio Assespro

fessores para troca de experiências sobre
questões de crítica literária, literatura, História
da Literatura, Teoria Literária, Lingüística e Li-
teratura Comparada. No dia 6/12, às 14h, a
atriz, poetisa e “musa” de Quintana, Bruna
Lombardi (foto), participa de mesa-redonda
com o poeta Armindo Trevisan, o escritor Donal-

do Schüler e a atriz
e sobrinha do poe-
ta, Elena Quintana. No mesmo período dos se-
minários, ocorre o curso paralelo Textualidades
contemporâneas, ministrado pela professora
Tânia Ramos da UFSC.  Informações e inscri-
ções: www.pucrs.br/eventos/criticaliteraria.

O Grupo de Física das Radiações, sediado no Parque Científico e Tecnológico
(Tecnopuc) e coordenado por Mara Rizzatti, passou a integrar a Rede Brasileira de
Laboratórios Analíticos em Saúde (Reblas). Os laboratórios que compõem a Reblas
são avaliados pela Gerência Geral de Laboratórios de Saúde Pública (GGLAS) da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que verifica a competência técni-
ca do laboratório para a realização de estudos e análises. A GGLAS/Anvisa habilita
os laboratórios segundo os critérios internacionais de avaliação sobre a qualidade
dos produtos e serviços prestados. O Grupo de Física das Radiações da PUCRS está
habilitado pelo Reblas em Radiometria para a determinação dos ensaios de Irradi-
ância Espectral, Irradiância e Irradiância Efetiva em fontes de radiação infraverme-
lha, visível e ultravioleta.

Grupo de Física das
Radiações integra a Reblas

COMO SE INSCREVER
As inscrições podem ser feitas pelo site www.pucrs.br, 24h por dia, ou nos seguintes locais e
horários:
Campus Central – Saguão do prédio 11 (Av. Ipiranga, 6681 – Porto Alegre), das 8h às 21h
Campus Viamão – Av. Senador Salgado Filho, 7000 - Viamão, das 8h às 21h
Campus Uruguaiana – BR 472, Km 7 – Uruguaiana, das 8h às 11h30min e das 14h às
21h45min

Foto: Divulgação



Universidade recebe
pedidos de reingresso

Alunos da PUCRS afastados da vida acadêmica podem solicitar o reingresso

no seu curso até quinta-feira, 30/11. Informações: www.pucrs.br/cra, no link

“Reingresso (readmissão)”, pelo telefone 3320-3573 ou na Coordenadoria de

Registro Acadêmico, sala 108 do prédio 1.Encontro de
funcionários

No dia 2/12 os funcionários e estagiários da
PUCRS poderão passar um sábado diferente na
Casa Marista da Juventude, localizada na Vila
Nova. O Encontrão de Funcionários ocorrerá das
12h às 18h, com jogos, trilhas ecológicas, ativida-
des de integração e dinâmicas, entre outras. As
inscrições são gratuitas e podem ser feitas até
30/11 no Centro de Pastoral e Solidariedade (pré-
dio 17, sala 101). Informações: 3320-3576.

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$ 4. O horário
de atendimento é das 11h30min às 13h30min, de
segunda a sexta-feira. O cardápio completo está
no www.restauranteuniversitario.com.br/
pratoespecial.php. Confira o cardápio da semana:

QUARTA-FEIRA – 29/11: Arroz, feijão, bife gre-
lhado, nhoque ao sugo e saladas.
QUINTA-FEIRA – 30/11: Arroz, feijão, frango
assado com molho de laranja, massa e saladas.
SEXTA-FEIRA – 1º/12: Arroz, feijão, bife rolê,
cenoura ao molho de queijo e saladas.

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

O professor RICARDO TIMM DE SOUZA, da Facul-
dade de Filosofia e Ciências Humanas e do Escritório de
Ética em Pesquisa, ministrou, em Paris, a convite do Co-
llège International de Philosophie e do Manahirban Cal-
cutta Research Group, a palestra The thinking of levinas
and the political philosophy – global state of exception
and ethical challenges, no Colóquio Sociétés, États,
“terreur” et “terrorisme” – Une perspective historique et
philosophique, promovido pelas duas instituições.

O novo presidente do Grupo Gerdau, ANDRÉ GERDAU
JOHANNPETER, é formado em Administração de Empre-
sas pela PUCRS. Ele assumirá a nova função a 1º de ja-
neiro de 2007, data em que o atual presidente, Jorge Ger-
dau Johannpeter, deixará o cargo, passando para o Con-
selho de Administração. Essa será a quinta sucessão ao
longo de uma história de 105 anos do Grupo Gerdau.

A coordenadora da Assessoria de Assuntos Interna-
cionais e Interinstitucionais, SILVANA SILVEIRA, retor-
nou dos EUA, onde visitou a Ball State University (BSU),
de Indiana, com quem a Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo tem um convênio/consórcio de sustentabilida-
de através da Capes/Fipse, buscando ampliá-lo para
outras áreas. Atualmente, quatro alunos da Arquitetura
encontram-se na BSU. Em 2007 a PUCRS receberá três
alunos da BSU para intercâmbio.

FIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTRO
O coordenador do Centro de Me-

mória, IVÁN IZQUIERDO, recebeu o
Prêmio Scopus 2006, base que inte-
gra o portal de periódicos da Capes/
Mec. O professor foi um dos 16 cien-
tistas brasileiros que ganharam a
honraria pela significativa produção
científica internacional. Entre os cri-
térios para a premiação foi observa-
da a quantidade de citações por ou-
tros pesquisadores e o número de
doutores formados por cada um.
Esta foi a primeira edição do prêmio,
promovido pela editora Elsevier com
apoio da Capes.

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

A professora BEATRIZ DORNELLES,
da Faculdade de Comunicação Social, re-
cebeu o diploma de honra ao mérito da
Cátedra Unesco/Metodista de Comunica-
ção, no transcurso das festividades de seu
10º aniversário de fundação, em outubro.
Recentemente, Beatriz lançou, em parce-
ria como o professor OSVALDO BIZ, o livro
Jornalismo Solidário, editado de forma in-
dependente, durante o 4º Encontro Nacio-
nal de Pesquisadores de Jornalismo.

Foto: Arquivo Ascomk

Palestras
sobre

imunologia
A última edição deste ano do

ciclo de palestras sobre imuno-
logia, promovido pelo Departa-
mento de Análises Clínicas da
Faculdade de Farmácia, ocorrerá
no dia 5/12. Na ocasião, a pro-
fessora Temis Corte falará sobre
A pele como órgão do sistema
imunológico. A atividade ocorre
às 19h30min. Inscrições na Pró-
Reitoria de Extensão (sala 201
do prédio 40). Informações:
3320-3680.
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O funcionário GILSON
OLIVEIRA (foto), do Setor
de Fotografia, e a voluntá-
ria da Associação do Vo-
luntariado e da Solidarie-
dade (Avesol) RAFAELA
BRINTES viajaram para An-
gola (África), onde vão tra-
balhar, durante dois anos,
na formação de professores
em parceria com os irmãos
maristas. Em 16/11, eles
participaram da Missa de
Envio para Angola, na Igre-
ja Cristo Mestre.



Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br
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Edipucrs seleciona livros
A PUCRS inicia o processo de seleção dos próximos livros a

serem editados pela Edipucrs com recursos orçamentários de
2007. Serão selecionados originais de livros técnico-científicos
e de obras didáticas voltados, preferencialmente, para o públi-
co universitário, com tiragem inicial de 500 exemplares. A data
limite para a submissão de livros a serem publicados no se-
gundo semestre de 2007 é 31 de maio de 2007, mesma data
em que serão comunicados os resultados aos autores, prioriza-
das as obras ou não.

Foto: Elena Buetler/stock.XCHNG

Biblioteca oferece acesso remoto
A Biblioteca Central Ir. José Otão oferece o acesso às suas fontes de

pesquisa eletrônicas a partir de computadores localizados fora da rede da
Universidade. Em fase experimental para alunos de pós-graduação, ensino
a distância e professores, o serviço possibilita o acesso de qualquer lugar
ao Portal.Periódicos da Capes, Portal da Pesquisa, ProQuest, EBSCO Elec-
tronic Journals e Livros Eletrônicos, entre outros. Em breve o serviço será
estendido aos alunos de graduação e funcionários. Para tirar dúvidas ou
configurar o seu navegador, acesse http://www.pucrs.br/biblioteca/
acessoremoto.

A etiqueta no trabalho deve
servir para a melhoria dos
relacionamentos e facilitar

a comunicação entre os
profissionais.

3PUCRS NOTÍCIAS Nº 209 • 29 DE NOVEMBRO A 5 DE DEZEMBRO DE 2006

Etiqueta no trabalho diz respeito às
diversas questões ligadas à comuni-
cação, linguagem e relacionamentos.

Leia abaixo alguns detalhes que não podem
ser esquecidos no ambiente profissional:

BOM SENSO
Quando se fala em etiqueta no trabalho

o bom senso deve estar em primeiro lugar.
Diz respeito ao todo dos relacionamentos
estabelecidos em uma situação profissio-
nal. Tenha bom senso no vestuário, utili-
zando roupas discretas e adequadas ao
estilo da organização que representa. O
bom senso nas atitudes é a demonstração
de discrição, comprometimento e respon-
sabilidade no que diz respeito às informa-
ções da empresa que estão sob sua guar-
da. O bom senso com os colegas se dá em
relações de respeito e confiabilidade com
os mesmos, sejam subordinados, líderes
ou pares.

BOA COMUNICAÇÃO
Uso correto, tanto verbal quanto escri-

to, da Língua Portuguesa e, se for o caso,
de idiomas estrangeiros. Na dúvida, con-
sulte. Existem manuais eletrônicos, dicio-
nários e diversas ferramentas disponíveis
que podem ajudar.

FERRAMENTAS ELETRÔNICAS
E AMBIENTES VIRTUAIS

As novas tecnologias trazem uma
nova dimensão quando se fala em eti-
queta no trabalho e não se pode deixar de
ponderar sobre os cuidados no uso das
mesmas. O correio eletrônico deve ser
usado para troca de correspondências de
caráter profissional. Mensagens com
anexos e de conteúdo inadequado, entre
outros, devem ser enviadas de seu ende-
reço de correio eletrônico particular. E
nada de ficar horas no Orkut, MSN e sites
de músicas ou praias.

AMBIENTE FORMAL
Antes de qualquer coisa, lembre-se

que “trabalho é trabalho”. Por mais que
você se sinta “em casa”, existem regras,
padrões de conduta, valores e princípios
de sua organização que não devem ser
ultrapassados. Fique atento para alinhar
seus princípios e valores aos da organi-
zação. Você é o seu representante.

CULTIVE HÁBITOS SAUDÁVEIS
Lembre-se de que nem todos con-

cordam com você. Pare de reclamar do
excesso de trabalho, de reuniões e
seus prazos finais. Não faça promes-
sas, cumpra seus compromissos. Não
deixe as pessoas esperando. Isso, defi-
nitivamente, não é sinal de excesso de
trabalho, mas de falta de organização.

NÃO ESQUEÇA

Prêmio
Jovem Cientista

Até 30/11 o 22º Prêmio Jovem Cientista re-
cebe inscrições de graduados, estudantes do
ensino superior e médio. O tema desta edição é
Gestão sustentável da biodiversidade: desafio
do milênio. Serão distribuídos mais de R$ 100
mil em prêmios, bolsas de estudo do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), microcomputadores e im-
pressoras. O prêmio é uma iniciativa conjunta
do CNPq, Gerdau, Eletrobrás/Procel e da Fun-
dação Roberto Marinho. Informações no site
www.jovemcientista.cnpq.br.

Participe das
campanhas

de Natal
O Centro de Pastoral e Solidariedade

está arrecadando alimentos não-perecíveis
(massa, azeite, açúcar, café, leite longa vida,
bolachas, etc.), para a Campanha Natal sem
Fome. As instituições beneficiadas serão a
Casa Madre Giovanna, Pequena Casa da
Criança, Associação Santa Rita de Cássia e Abrigo João Paulo II. As doações podem ser
entregues na Pastoral (sala 101 do prédio 17) até 19/12. A Livraria Acadêmica organiza
a Campanha Natal Feliz para as crianças da Vila São Judas Tadeu, junto com Centro
Marista Irmão Donato. Brinquedos podem ser doados na livraria (3º piso do prédio 41).

Foto: Xenia Antunes/Morguefile



ATIVIDADES INFORMAÇÕES
Inscrições permanentes: ead@pucrs.br, http://cursos.ead.pucrs.br/agronegocios/folder ou 3320-3500, ramal 3651.
Promoção: Educação a Distância.
O evento ocorre em 8/12. Horário: 9h. Tema: A sociedade hipermoderna. Inscrições gratuitas, mediante a doação de um
alimento não perecível. Local: auditório do prédio 7. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social.
As aulas ocorrem de 11/12 a 14/12. Horário: 19h. Promoção: Faculdade de Química. 
O evento ocorre em 6/12. Horário: 8h. Local: auditório do Laboratório de Ciência e Arte dos Alimentos do prédio 41.
Promoção: Curso de Nutrição da Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia.
O evento ocorre em 8/12. Horário: 8h. Local: salas 305 e 306 do prédio 84. Promoção: Curso de Enfermagem da Faculdade
de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia.

Curso de Agronegócios a distância

Palestra com o filósofo francês Gilles Lipovetsky

Curso: Óleos Essenciais
3º Encontro Científico do Curso de Nutrição da
Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia
6º Encontro Científico do Curso de Enfermagem da
Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia

PROGRAME-SE

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

Cursos Fundação Irmão José Otão (Fijo): Gestão e Lideran-
ça de Equipes (aulas até 7/12), Redação Empresarial (au-
las até 7/12) e Gerência e Segurança Patrimonial (aulas
até 22/12). Horário: 19h. Inscrições: cursos@fijo.com.br,
3336-5857 ou 3339-1692. Local: Fijo. Promoção: Fijo.

Matinê das Duas – Cine
Comentado. Início às
14h. Curta metragem:
Dona Cristina perdeu a
memória. Será realizada
uma festa de encerramen-
to. A atividade é destinada
a pessoas com idade su-
perior a 50 anos. Local:
auditório do 9º andar do
prédio 50. Entrada franca.
Promoção: Programa de
Pós-Graduação da Facul-
dade de Serviço Social e
Núcleo de Pesquisa em Demandas e Políticas Sociais (Nedeps), com o apoio da
Prac, do Programa Geron e da videolocadora E o Vídeo Levou.

4
SEG

Sobremesa Musical. Às 13h. Apresentação Grupo de Trombones da Or-
questra da PUCRS. Entrada franca. Local: átrio do prédio 9. Promoção:
Instituto de Cultura Musical.
Palestra: Políticas Econômicas e Choques no Mercado Financeiro.
Horário: 18h. Entrada franca. Ministrante: Aod Cunha. Informações e ins-

crições: www.labmec.com.br ou 3384-4449. Promoção: Laboratório de Mercado de Capi-
tais (LabMec/Sala Bovespa), da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.
Exposição de trabalhos finais dos alunos de graduação da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo. O evento ocorre até 8/12. Local: pátio interno do prédio 9. Promoção: Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo.
5º Encontro Científico do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Enfermagem, Nu-
trição e Fisioterapia. Horário: 19h30min. O evento ocorre até 30/11. Local: salas 305
e 306 do prédio 84. Promoção: Curso de Fisioterapia da Faculdade de Enfermagem, Nu-
trição e Fisioterapia.
Abertura da Exposição Angelus Missiorum. Horário: 10h30min. Local: Praça de Even-
tos do prédio 9. Promoção: Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cultura Indígena.

29
QUA

4º Congresso do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e
Audiovisual. O evento ocorre de 1º a 4/12. Local: Fortaleza,
Hotel Olympo, Salão Meireles, 1º andar. Informações: (85)
3253-6599 ou 3336-7772. Cineastas, acadêmicos e gestores
vão discutir as políticas de ensino e formação no setor do cine-

ma e audiovisual, além do papel das escolas e do mercado. Paralelamente
acontecerão oficinas de crítica, documentário, produção e uma mostra de fil-
mes. Realização: Universidade Federal do Ceará.

Conversando com elas e eles. Confraternização de encerramento do ano
de 2006. Horário: 11h30min. Convidada especial: professora Rosinha. Local:
sala térrea do prédio 50. Promoção: Programa Vida com Qualidade da Pró-Rei-
toria de Assuntos Comunitários.

1º
SEX

Palestra: Mercado Financeiro no Brasil. Horário: 18h. Entrada franca.
Ministrante: Jorge Pedrón de Las Llanas, superintendente de investimen-
tos do Banco Santander. Informações e inscrições: www.labmec.com.br
ou 3384-4449. Promoção: Laboratório de Mercado de Capitais (LabMec/
Sala Bovespa), da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.

Mestrado e Doutorado em Filosofia. Último dia para inscrições: http://
webportal.pucrs.br/sipos/inscricao.html. Informações: 3320-3554, www.pucrs.br/
pgfilosofia ou filosofia-pg@pucrs.br. Promoção: Programa de Pós-Graduação da Facul-
dade de Filosofia e Ciências Humanas.
Mestrado e Doutorado em Odontologia. Último dia para inscrições. Informações:
odontologia-pg@pucrs.br ou 3320-3538. Promoção: Programa de Pós-Graduação em
Odontologia.
Doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais. Último dia para inscrições:
www.pucrs.br/feng/pos/stricto/pgtema. Promoção: Faculdades de Engenharia, de Físi-
ca e de Química.
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“   O amor é a força mais abstrata e também
a mais potente que há no mundo.”Gandhi

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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Pastoral e você

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