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Vestibular nos dias 9 e 10
OVestibular de Verão 2007 da PUCRS

ocorre nos dias 9 e 10/12, das 16h às
20h, com a questão de redação e dez

perguntas objetivas para cada disciplina. São ofe-
recidas 55 opções de cursos e 3.758 vagas nos
Campi Central e Viamão. No Campus Uruguaiana,
com 11 opções de curso e 685 vagas, o concurso
será no dia 10/12, das 16h às 20h30min, com re-

Raiar promove
Feira de Frutos

No dia
7/12 a Incu-
badora Raiar
comemora o
terceiro ani-
versário. A
solenidade
será no Par-
que Científi-
co e Tecnológico (Tecnopuc), às 18h, com a Feira de Frutos da
Raiar. Em estandes, as empresas (na foto, os seus gestores)
mostram os seus principais produtos. Durante a feira, será
entregue um diploma de graduação a oito empresas que pas-
saram pelo processo de incubação e hoje estão no mercado.
Fazem parte da Raiar 25 empresas, 13 na unidade do Cam-
pus Central, cinco no Campus Viamão e duas na sede em
Uruguaiana. Para as outras cinco, associadas, é oferecido
suporte técnico e administrativo. No mesmo dia, às
17h30min, será inaugurado o Auditório do Talento Empreen-
dedor no prédio 96I do Tecnopuc. Com 90 lugares e recursos
multimídia, o local foi construído pela Universidade com re-
cursos da Finep. Trata-se da primeira fase do projeto do Par-
que do Talento Empreendedor do RS, uma iniciativa da Con-
federação Nacional, Federação do RS e Associação de Jovens
Empresários de Porto Alegre, em parceria com a PUCRS, com
apoio da Finep e do Sebrae. O objetivo é oferecer um ambien-
te favorável à evolução da cultura e prática empreendedoras.

Fórum
INOVAPUC traz

especialista
Na 2ª Reunião do Fórum INO-

VAPUC, dia 8/12, às 14h, serão
apresentados os 38 gestores e
agentes das unidades acadêmi-
cas, institutos de pesquisa e ou-
tros setores envolvidos no proces-
so de inovação e empreendedoris-
mo na Universidade. Às 16h, faz
palestra como convidado especial
o especialista reconhecido em Pro-
priedade Intelectual e Transferên-
cia de Tecnologia, engenheiro in-
dustrial José Luis Solleiro, da Uni-
versidade Nacional Autônoma do
México. O evento será no novo Au-
ditório do Talento Empreendedor,
no Tecnopuc.

Universidade tem
Capacitação

Docente
Inovação no cenário da docência

universitária é o tema da próxima edição
da Capacitação Docente, de 12 a 14/12,
no teatro do prédio 40. A abertura, dia
12/12, às 17h, será com o Reitor Joaquim
Clotet. Depois, haverá o painel Ambiente
tecnológico como apoio à docência, com
Rogério Xavier (Gerência de Tecnologia da
Informação e Telecomunicação), Miche-
lângelo Viana (Biblioteca Central) e Lucia
Giraffa (PUCRS Virtual). No dia 13/12, às
15h, a mesa-redonda Docência: narrati-
vas de professores sobre o cotidiano tem
a participação de João Carlos Santana,
Leonam Borges da Cunha, Mônica dos
Santos e Mônica Kother Macedo. Às
17h30min, o Vice-Reitor Evilázio Teixeira,
Marília Morosini e Vera Aguiar abordam o
tema Docência: referenciais dinamiza-
dores da ação educativa. No encerra-
mento, falam os Pró-Reitores de Pesqui-
sa e Pós-Graduação, Jorge Audy, e de
Graduação, Solange Ketzer. No dia 14/12,
haverá grupos de estudo. Inscrições:
www.pucrs.br/eventos/capacitacao.

dação, dez questões objetivas nas provas de Lín-
gua Portuguesa e de Matemática e cinco questões
objetivas nas demais disciplinas. No Campus Cen-
tral, a Universidade promove durante o Vestibular
o Projeto Acalanto, voltado aos acompanhantes. O
Museu de Ciências e Tecnologia oferece ingressos
promocionais, a R$ 7. Confira abaixo a progra-
mação:

Concerto de
Natal ocorre
no Parcão

O Coral e Orquestra da PUCRS reali-
zam Concerto de Natal no dia 10/12 (do-
mingo), às 20h, perto das quadras espor-
tivas do Parcão. No repertório, obras de
Beethoven, Puccini, Strauss e Ary Barro-
so. O evento tem a participação especial
de Kleiton & Kledir e banda. Também se
apresentam o Coral da Totalidade da
PUCRS, a Cadica Cia. de Danças e o Bal-
let Concerto. O Concerto de Natal, sob a
regência do maestro Frederico Gerling
Junior, conta com os solistas Adriana de
Almeida e Marcello Vannucci. A entrada é
franca.

Foto: Augusto Ribeiro

Foto: Arquivo PUCRS

DIA/HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

9 e 10/12, das 14h às 20h Centro de Convivência e bate-papo Saguão do prédio 9
9 e 10/12, das 14h às 20h Sala de internet Saguão do prédio 9
9 e 10/12, das 14h às 20h Estande PUCRS (Cadastro de pais diplomados e informações em Entre os prédios 5 e 16

geral) e Calçada da Fama (local de encontro e bate-papo)
9 e 10/12, às 16h Oficina de Jogos Matemáticos Saguão do prédio 9
9 e 10/12, às 16h30min Missa Igreja Cristo Mestre
9/12, às 16h30min Palestra sobre Créditos e Benefícios Auditório do prédio 9
10/12, às 16h Matinê no Vestibular, com exibição do filme A pantera cor-de-rosa Auditório do prédio 9

PROJETO ACALANTO



O aluno ALEXANDRE DIAS, do curso
de Economia, conquistou o terceiro lugar
no 20º Prêmio Conselho Regional de Eco-
nomia de Monografias, promovido pelo
Conselho Regional de Economia da 4ª Re-
gião, com o trabalho Investimento direto
externo no Brasil: principais determinan-
tes e impactos, 1990-2004. A acadêmica
MARIA FERNANDA SANTIN recebeu men-
ção honrosa pela monografia denominada
Sustentabilidade ambiental, desenvolvi-
mento econômico e social – Formas de
interação em um mundo globalizado. Os
prêmios serão entregues em 8/12, no Ho-
tel Plaza São Rafael, em cerimônia na
qual a governadora eleita Yeda Crusius re-
cebe o Prêmio Economista do Ano.

Foi lançado o livro Sistema Penal e
Violência com artigos inéditos de alunos
do Mestrado em Ciências Criminais sob a
coordenação da professora RUTH GAUER.
A publicação, da Editora Lumen Juris, traz
um enfoque interdisciplinar do sistema
penal brasileiro e propõe a análise do
tema em relação à nova ordem mundial.

Taxista, experiência é sua maior bagagem é o slo-
gan da campanha vencedora da 10ª edição do Prêmio
PUCRS Detran/RS Publicidade pela Vida (foto). O grupo
de formandos do curso de Publicidade e Propaganda da
Faculdade de Comunicação Social foi formado por BRU-
NO NUNES, CRISTIANO SCHMITZ, EDUARDO FRAGA,
FABRÍCIO MARASCHIN, KARINE DA SILVA, LAURA DA
CUNHA e LUIZA PACHECO. Como criadores da campa-
nha, receberam R$ 3 mil. O segundo lugar foi para Taxis-
ta: você faz a sua imagem, dos estudantes ANDRÉ CAR-
RASCO, FERNANDA BOSCAINI, LÍDIA PESSOA, LUCIA
MARSET JOVER, PEDRO MAUTONE MAHFUZ, RAFAEL
KOFF, RODRIGO HOFFMANN e TIAGO NIEDERAUER, que
ganharam R$ 2,5 mil. O trânsito é sua história. Faça seu
papel foi a terceira colocada. Os alunos ALESSANDRO
TEIXEIRA, JOSÉ LUIS DELAZERI, MÁRCIA SOUZA, NA-
THALIE PFEIFER, RENATA RAMOS, ROBERTA ALVIM e
RENATA LUZZI receberam R$ 1,5 mil.

Lipovetsky faz palestra
na Famecos

No dia 8/12, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, por meio do

curso de especialização em Moda, Consumo e Comunicação, recebe o pesquisa-

dor e professor Gilles Lipovetsky, da Universidade de Grenoble (França). O filósofo

faz palestra sobre A sociedade hipermoderna, às 9h, no auditório do prédio 7. O

ingresso para participar do evento é a doação de um alimento não-perecível, que

será repassado para a campanha Natal sem Fome.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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MARIANGELA BADALOTTI, professora
da Faculdade de Medicina, apresentou parte
da sua tese de doutorado, defendida em ju-
lho, no Congresso Mundial de Ginecologia e
Obstetrícia, em Kuala Lampur (Malásia) e
no Congresso Mundial de Urologia, na Cida-
de do Cabo (África do Sul). O trabalho abor-
da a obtenção de gravidez por meio de es-
permatozóides extraídos do testículo, per-
mitindo a homens que não têm espermato-
zóides no esperma a chance de serem pais.

A professora LILIANE SOARES YUR-
GEL, da Faculdade de Odontologia, recebeu
a Medalha Luiz Cesar Pannaim do Sindicato
dos Odontologistas de São Paulo. A distin-
ção homenageia profissionais destacados
em suas especialidades a cada ano. Liliane
é doutora em estomatologia clínica.

Os professores da Faculdade de
Comunicação Social CARLOS GER-
BASE, ALETÉIA SELONK e ROBERTO
TIETZMAN participaram do 4º Con-
gresso do Fórum Brasileiro de Ensino
de Cinema e Audiovisual (Forcine), de
1º a 4/12, em Fortaleza. O professor
JOÃO GUILHERME BARONE, coorde-
nador do Forcine, também esteve
presente ao evento. A Famecos é uma
das instituições de ensino superior
fundadoras dessa entidade, partici-
pando da diretoria.

Voluntários
na área do

esporte
A Associação Brasileira de Ecologia e

Meio Ambiente está buscando voluntários
da área da Educação Física que queiram
participar de atividades em Viamão, reali-
zadas com crianças carentes em escolas.
Informações pelo e-mail abemaong@
terra.com.br ou 8427-2423, com Rogério.

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

Jornada de
Toxicologia

A 1ª Jornada
de Toxicologia
ocorre de 11 a
15/12. Serão
abordados os te-
mas toxicologia
ocupacional, do-
ping, acidentes
com animais pe-
çonhentos, toxi-
cologia de emer-
gência e toxico-
logia forense. As
atividades são
voltadas a estu-
dantes e profissionais das áreas de Farmá-
cia, Enfermagem, Medicina, Química, Educa-
ção Física e Biologia. O evento ocorre sempre
a partir das 19h30min no prédio 40. Inscri-
ções na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201
do prédio 40). Informações: 3320-3680 ou
proex@ pucrs.br.

Foto: H.Berends/stock.XCHNG

Encontro de
diplomados

em Psicologia
No dia 9/12 será realizado um encontro

especial da turma de diplomados na Facul-
dade de Psicologia que ingressou em 1977
e se graduou em 1981 e 1982. O almoço de
confraternização ocorre a partir do meio-
dia no Restaurante Panorama (prédio 41).
Informações com Carolina pelo telefone
3320-3500, ramal 4870.



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

O crescimento populacional gera
aumento do volume de lixo gerado. A
quantidade produzida diariamente por
um ser humano é de aproximadamente
500 gramas. No Brasil são 240 mil to-
neladas por dia, com reciclagem de so-
mente 1% do coletado. Cerca de 35%
dos resíduos poderiam ser reutilizados e
outros 35% poderiam virar adubo: 70%
da poluição gerada se transformaria em
algo útil e limpo para todo mundo.

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
NO BRASIL

 76% a céu aberto
 13% em aterro controlado

 10% em aterro sanitário
 1% em usina de compostagem
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RECICLAGEM
 O vocábulo surgiu na

década de 1970, quando as
preocupações ambientais pas-
saram a ser tratadas com maior
rigor, especialmente depois do
primeiro choque do petróleo,
quando reciclar ganhou impor-
tância estratégica.

 As indústrias recicladoras são
também chamadas secundári-
as, por processarem matéria-
prima de recuperação. Na maior
parte dos processos, o produto
reciclado é completamente dife-
rente do produto inicial.

EUROPA
 Alemanha: 155.952 toneladas

recicladas – 65% do total de re-
síduos

 Espanha: 34.423t – 26%
 Bélgica: 13.967t – 68%
 Áustria: 7.600t – 33%
 Suécia: 17.600t – 44%
 Holanda: 1.700t – 3%
 Portugal: 2.105t – 7%
 Itália: 8.180t – 8%

VANTAGENS DA
COLETA SELETIVA

 Diminuição dos
resíduos nos ater-
ros;

 Diminuição da ex-
tração de recursos
naturais;

 Redução da polui-
ção;

 Economia de ener-
gia;

 Incentivo à recicla-
gem;

 Geração de empregos di-
retos e indiretos;

 Resgate social de indiví-
duos.

ATENÇÃO
Uma árvore leva de dez a 15
anos para crescer e produz
25kg de papel, gastos por
um aluno em aproximada-
mente dois anos. Assim, um
aluno usa 190kg de papel
em 15 anos de estudo. Reci-
clar esse papel é preservar
7,6 árvores adultas. Ou seja,
50kg de papel reciclado sal-
vam uma árvore.

Gre-Nal Solidário
da Afpuc

O Departamento de Esportes da Associação dos Funcioná-
rios da PUCRS (Afpuc) realiza, no dia 9/12, mais uma edição do
Gre-Nal Solidário. A partida ocorre às 10h, no Estádio Univer-
sitário. A atividade faz parte das comemorações dos 25 anos
da Associação. A entrada para assistir ao jogo é franca.
Quem quiser pode colaborar com 1kg de alimento
não-perecível ou um brinquedo que será
doado para uma instituição de
caridade. Informações:
3320-3500, ramal
4477.
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Ginástica Laboral em férias
O Programa de Gi-

nástica Laboral Ergo-
noMico estará em fé-
rias durante os meses
de dezembro, janeiro e
fevereiro. Em março o
programa retornará
com novidades. A pro-
moção do ErgonoMico é da Gerência de Recursos Humanos e Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários com ações conduzidas por alunos da Faculdade de
Educação Física e Ciências do Desporto, sob supervisão da professora Sô-
nia Gomes.

Prato Especial
O Restaurante Universitário oferece, no 2º andar do prédio 3, o
Prato Especial para alunos, professores 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 – 6/12: Feijão, arroz, cubos de fran-
go, cenoura sautée e saladas.

 QUINTA-FEIRA – 7/12: Feijão, arroz, iscas de carne
ao shoyu e ervilha, purê de batata e saladas.

 SEXTA-FEIRA – 8/12: Feijão, arroz, frango assado,
moranga caramelada e saladas.

CURIOSIDADES
 1 tonelada de papel reciclado = 20 árvores

poupadas
 1 tonelada de vidro reciclado = 1,3t de areia

que deixa de ser retirada
 1 tonelada de plástico reciclado = milhares de

litros de petróleo poupados
 1 tonelada de alumínio reciclado = 5 toneladas

de minérios que deixam de ser extraídos

OS EFEITOS NA ÁGUA
 Até 2025 a população mundial terá 35% menos

de água para consumir;
 72% dos leitos hospitalares, dos países em de-

senvolvimento, serão ocupados por pacientes víti-
mas de doenças transmitidas pela água;

 Uma pilha pode contaminar até 600 mil litros de água.

Biblioteca
digital

No Portal Domínio Público
(www.dominiopublico.gov.br),
disponibilizado pelo governo fe-
deral, podem ser encontrados li-
vros, músicas, teses, disserta-
ções, imagens e vídeos, entre ou-
tras mídias, que estão em domí-
nio público ou têm sua divulga-
ção autorizada. A utilização é
gratuita. O objetivo é servir como
referência para alunos, professo-
res, pesquisadores e população
em geral, incentivando o aprendi-
zado, a inovação e a cooperação.

Bolsas para
cursos na
Espanha

O Ministério de Assuntos Exterio-
res e de Cooperação da Espanha rece-
be inscrições para bolsas de estudo no
país. Incluem doutorado e pesquisa de
língua e cultura espanholas; cursos de
verão de língua e cultura espanholas
em universidades da Espanha. Os in-
teressados devem inscrever-se pelo
www.becasmae.es. Informações no
site ou na Assessoria para Assuntos
Internacionais e Interinstitucionais da
PUCRS, pelo telefone 3320-3660.

Os benefícios
da reciclagem
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Ilustração: AGEXPP/Famecos e Prac



ATIVIDADES INFORMAÇÕES
Curso de Agronegocios a distância
Curso: Português como Língua Estrangeira 1
Oficina de Tradução Literária Inglês/
Português – Módulo 1

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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Sede fortes, e revigore-se
o vosso coração, vós todos

que esperais no Senhor.
Salmos, 31:24

3º Encontro Científico do Curso de Nutrição da Facul-
dade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. Às 8h.
Local: auditório do Laboratório de Ciência e Arte dos Ali-
mentos (prédio 41).
Curso: Introdução a derivativos e mercados de futuros.

Horário: 19h15min. Informações: www.labmec.com.br ou 3384-4449.
Promoção: Laboratório de Mercado de Capitais (LabMec/Sala Bovespa),
da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 
Sobremesa Musical. Às 13h. Apresentação do Quinteto de Metais e
Grupo Vocal da Orquestra da PUCRS e Grupo de Dança Cadica. Entrada
franca. Local: átrio do prédio 9. Promoção: Instituto de Cultura Musical.
Relendo a Literatura. Horário: 17h30min. Livro: São Bernardo, de
Graciliano Ramos. Voltado a alunos do Ensino Médio. Inscrições gratui-
tas: relendoaliteratura@pucrs.br. Informações: 3320-3500, ramal
4615. Local: sala 223 do prédio 8. Promoção: Centro de Referência para
o Desenvolvimento da Linguagem da Faculdade de Letras.

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

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

9
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Minicurso: A matemática do cotidiano. Horário: 8h30min. Inscrições:
sala 115 do prédio 15, mediante a doação de 5kg de alimentos não-pere-
cíveis, destinados à campanha Natal sem Fome. Local: sala 107 do prédio
15. Promoção: Faculdade de Matemática.

22º Prêmio Jovem Cientista. Último dia para inscrições. Tema: Ges-
tão sustentável da biodiversidade – desafio do milênio. Inscrições po-
dem ser enviadas pelo correio ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), Serviço de Prêmios, 507, sala 207, Bra-
sília, CEP 70740-901 (categorias Graduado e Estudante do Ensino Supe-

rior), para a Fundação Roberto Marinho, rua Santa Alexandrina, 336, Rio Comprido,
Rio de Janeiro, CEP 20261-232 (Categoria Estudante do Ensino Médio) ou  para o site
http://www.jovemcientista.cnpq.br. Todos os trabalhos precisam estar acompanhados
de ficha de inscrição preenchida e da documentação exigida para cada categoria.
Promoção: CNPq, Gerdau, Eletrobrás/Procel e Fundação Roberto Marinho.

Campanha Natal Feliz. Último dia para doações. Informações:
3336-5337. Local: Livraria Acadêmica, 2º andar do prédio 41. Promo-
ção: Livraria Acadêmica e Centro Marista Irmão Donato.
Curso: Óleos Essenciais. Horário: 19h. As aulas ocorrem até 14/12.
Promoção: Faculdade de Química. 

Cursos da Fundação Irmão José Otão (Fijo): Leitura dinâmica e memorização
(aulas até 19/12), Rescisão de contrato de trabalho (aulas até 15/12) e Recru-
tamento, seleção e acompanhamento de pessoal (aulas até 14/12). Horário:
19h. Inscrições: cursos@fijo.com.br, 3336-5857 ou 3339-1692. Local: Fijo.
Palestra: Introdução ao mercado de ações e perspectivas para 2007. Horário:
18h. Entrada franca. Inscrições e informações: www.labmec.com.br ou 3384-4449.
Promoção: Laboratório de Mercado de Capitais (LabMec/Sala Bovespa), da Faculda-
de de Administração, Contabilidade e Economia.
Apresentação do grupo Núcleo de Arte e Dança. Horário: 11h30min. Destinado
aos funcionários da Universidade. Entrada franca. Local: teatro do prédio 40. Promo-
ção: Programa Vida com Qualidade da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e
Núcleo de Arte e Dança.

11
SEG

Inscrições permanentes: ead@pucrs.br, http://cursos.ead.pucrs.br/agronegocios/folder ou 3320-3651. Promoção: Educação a Distância.
Início das aulas em 15/3. Promoção: Faculdade de Letras. 
Início em 28/4. Promoção: Faculdade de Letras. 

6º Encontro Científico do Curso de Enfermagem da Facul-
dade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. Horário: 8h.
Local: salas 305 e 306 do prédio 84.
5º Seminário Advocacia Pública em Debate: Reformas do
CPC. Último dia do evento. Horário: 9h. Entrada franca. In-

formações: 3511-6681 ou centrodeestudos.pru4@aqu.gov.br. Local: sede
da Advocacia-Geral da União, rua Mostardeiro, 483. Promoção: Escola da
Advocacia-Geral da União.
Mostra de trabalhos acadêmicos Novos horizontes nas quadras do
samba. Último dia. Local: Café da Usina, segundo andar da Usina do Gasô-
metro. Os trabalhos da exposição foram desenvolvidos pelos alunos da dis-
ciplina de Projeto de Edificação 4, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
(FAU). Informações: 3320-3564. Promoção: FAU e Secretaria Municipal da
Cultura de Porto Alegre, por meio da Coordenação de Manifestações Popula-
res. Entrada franca.
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