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Tecnopuc e maestro 
são destaques do 
Jornal do Comércio
Em 25/5, Dia da Indústria, o Jornal do Comércio 

entregará a tradicional premiação Destaques 
do Ano, que chega à 21ª edição. A PUCRS 

será homenageada duplamente. O Parque Científico 
e Tecnológico (Tecnopuc) foi escolhido na área de 
Tecnologia, e o diretor do Instituto de Cultura Mu-
sical da Universidade, maestro Frederico Gerling 
Junior, Destaque em Cultura. Os premiados recebe-
rão troféus em bronze especialmente criados pelo 
escultor Xico Stockinger. A cerimônia, na Fiergs, 
comemorará os 74 anos do Jornal do Comércio.

Nesta quarta-feira (28/3), às 10h30min, a 
Faculdade de Química inaugura o Labora-
tório de Caracterização de Materiais. Cria-

do a partir de parceria com a Killing Tintas e Ade-
sivos, o espaço se destina inicialmente ao Projeto 
de Desenvolvimento de Tecnologias não-Poluen-
tes, que conta com recursos da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), do Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia. A idéia é desenvolver tecnologias 
que eliminem ou reduzam o uso de solventes 

Química inaugura laboratório com a Killing

Congresso discute  
Ambiente e Direito

De 2 a 4/4, serão realizados o 3º Congresso 
Internacional Transdisciplinar Ambiente e Direito 
e o 12º Seminário de Direito Ambiental. Questões 
polêmicas envolvendo justiça ambiental, mídia 
e meio ambiente, Amazônia e desenvolvimento 
sustentável estarão em pauta. Também ocorrerão 
mais de 40 oficinas, vídeos para debate e apre-
sentações de trabalhos. A programação ocorre no 
Centro de Eventos e é promovida pelo Núcleo de 
Estudo e Pesquisa Ambiente e Direito, da Faculda-
de de Direito. Informações: Pró-Reitoria de Exten-
são, sala 201 do prédio 40, pelo site www.pucrs.
br/eventos/citad ou telefone 3320-3680.

Aula inaugural trata  
de obra de Nietzsche

O Programa de Pós-
Graduação em Filosofia 
realiza sua aula inaugu-
ral no dia 28/3, às 19h, 
comparando os conceitos 
da obra O nascimento da 
tragédia, de autoria do fi-
lósofo Friedrich Nietzsche, 
com as idéias de outros 
pensadores. O ministrante 
será o professor Roberto 
Machado, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 
O evento, que será realiza-
do no teatro do prédio 40, 
tem entrada franca.

Trabalhos do Ópera Prima 
podem ser vistos

A exposição sobre o Concurso Ópera Prima 
2006 será inaugurada nesta quinta-feira (dia 
29/3), às 17h30min, na Praça de Exposições e 
Eventos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
(prédio 9). A mostra é composta pelos trabalhos 
classificados na 18ª edição do concurso, realizado 
em 2006. São no total 25 trabalhos classificados 
no Ópera Prima (20 menções e cinco premiados) 
e cinco trabalhos classificados na categoria Pro-
jetando com o PVC (três menções e dois premia-
dos). A exposição segue até o dia 11/4, das 9h 
às 22h. A realização é do Instituto dos Arquitetos 
do Brasil.

orgânicos – em geral tóxicos – na fabricação de 
tintas e adesivos. Participam do projeto três pro-
fessores, dois alunos de Química (um estagiário 
da empresa e outro bolsista BPA/PUCRS) e duas 
mestrandas em Engenharia e Tecnologia de Ma-
teriais – uma conta com bolsa-auxílio e a outra 
é funcionária da Killing. A PUCRS e a empresa 
firmaram convênio em 2005. O Laboratório, co-
ordenado pela professora Rosane Ligabue, locali-
za-se no prédio 12, bloco B, sala 221.

O secretário estadual de Planejamento e 
Gestão, Ariosto Culau, faz palestra no 
dia 30/3, às 19h30min, no auditório do 

prédio 9. Fala sobre O programa de moderni-
zação da gestão Yeda Crusius. O evento, aberto 
ao público em geral e especialmente voltado às 
áreas de Direito, Ciências Sociais e Adminis-
tração, faz parte da programação da disciplina 
Sociologia das Organizações, ministrada pelo 
professor Hermílio Pereira dos Santos Filho no 
curso de Ciências Sociais.

Palestra sobre 
programa de Yeda

Nos dias 28 e 29/3 as Faculdades de Di-
reito e Ciências Aeronáuticas realizam o 
4º Seminário de Direito Aeronáutico do 

Rio Grande do Sul no auditório do prédio 50. 
Entre os temas abordados estão criminaliza-
ção na aviação civil, recuperação judicial de 
empresas aéreas, o impacto do Código de 
Defesa do Consumidor nas relações de con-
sumo e a Ouvidoria da Infraero minimizando 
conflitos. Inscrições gratuitas na Pró-Reitoria 
de Extensão (sala 201 do prédio 40).

Aviação e Justiça 
em debate
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anote

Credpuc abre inscrições
O Crédito Educativo Rotativo da PUCRS (Credpuc) 

recebe inscrições de 2 a 23/4. Destina-se aos 
alunos de graduação de todos os níveis, carentes 

de recursos financeiros, próprios ou familiares, mes-
mo com matrícula trancada. Os selecionados podem 
obter 50% de crédito sobre as mensalidades, exceto 

a primeira. Para o início do reembolso, há um ano de 
carência, a contar da data da formatura. Informações: 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (prédio 1, sala 
109) ou pelo telefone 3320-3500, ramais 4627 e 4350. 
As inscrições podem ser feitas pelo site www.pucrs.
br/prac/beneficios ou na sala 105 do prédio 16.

Possibilidades no exterior
A Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fi-

sioterapia promove no dia 29/3 sua aula 
magna com o tema Mobilidade Acadêmica 

na PUCRS – Vivências, desafios e possibilidades 
de estudo no exterior. Será palestrante a coorde-

nadora da Assessoria para Assuntos Internacio-
nais e Interinstitucionais, Silvana Souza Silveira. 
A atividade é aberta ao público e ocorre das 14h 
às 17h, no teatro do prédio 40. Informações: 
3320-3646.

Seminário Internacional de Fonologia
Ainda podem ser feitas inscrições para o 3º Se-

minário Internacional de Fonologia, que ocor-
rerá entre os dias 9 e 13/4. Serão debatidos 

temas como a fonologia do português, línguas indí-

Grupos de estudos  
do Direito

A Faculdade de Direito recebe inscrições 
para a participação em grupos de estudo. Infor-
mações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão 
(sala 201 do prédio 40) ou telefone 3320-3680. 
Confira os grupos:

Temas InícIo
Direito Tributário: Derrotabilidade das Regras 
Jurídicas 2/4

Direito Administrativo Aplicado: 
fundamentos e multidisciplinaridade 3/4

Novum Organum? Temáticas entre Direito 
e Literatura 4/4

Direito do Mercado 4/4
Sociedade e bem comum no pensamento de 
John Finnis 13/4

Direito Ambiental: uma introdução ao Direito 
Urbanístico 13/4

Direito Internacional Econômico 14/4
Direito Internacional Econômico 14/4
Contratos Empresariais e Arbitragem 19/4
Direito e Economia 19/4

Cultivando a Vida

Os funcionários podem partici-
par do Cultivando a Vida nos 
dias 29/3 (manhã) e 11/4 (tar-

de). O projeto proporciona vivências 
e reflexões em grupo, oportunizando 
o resgate de valores humanos indis-
pensáveis no convívio social e profis-
sional. A organização é do Centro de 
Pastoral e Solidariedade, com apoio 
da Gerência de Recursos Humanos. 
As inscrições devem ser feitas com 
Carolina Faraco pelo e-mail carolina.
faraco@pucrs.br ou ramal 4975.

genas, o português histórico e a variação no sistema 
fonológico. Inscrições e informações: www.pucrs.br/ 
eventos/fonologia. A promoção é do Programa de 
Pós-Graduação em Letras e Pró-Reitoria de Extensão.

Procurador-geral é entrevistado
O procurador-geral de 

Justiça do Rio Grande 
do Sul, Roberto Bandei-

ra Pereira, é o entrevistado do 
programa Entrevistas e De-
bates, transmitido pela UNITV 
(canal 15 da Net). Ele faz um 
balanço de sua administração 
no Ministério Público. Ao final 
da gravação, entregou ao pre-
sidente do Conselho Gestor da 
UNITV, Carlos Alberto Carvalho, 
uma placa em reconhecimento 
ao trabalho do canal universitário na divulgação das 
atividades do Ministério Público (foto). O programa 

será apresentado no dia 29/3, às 22h, com reprises 
nos dias 30/3, às 19h, 31/3 e 1°/4, às 22h.

A Sogra no Matinê das Duas

O p r o j e t o 
Matinê das 
Duas – Cine 

Comentado exibe, 
no dia 2/4, o filme 
A Sogra. A sessão 
ocorre a partir das 
14h no auditório do 
9º andar do prédio 
50, com entrada franca. A atividade é voltada para pessoas com 
mais de 50 anos. A promoção é do Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social, da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e do Progra-
ma Geron, com apoio da videolocadora E o Vídeo Levou.

ClassipuC
VENDO modem ADSL – D-Link-500T, com 
nota fiscal, por R$ 65. Tratar com Cíntia pelo 
e-mail titapynky@yahoo.com ou telefone 
9154-9254. 

VENDO atlas de anatomia. Valor a com-
binar. Tratar com Daniela pelos telefones 
9908-9012 ou 3338-6632.

VENDO dois pendrives novos, na embala-
gem original. Um com 1 gigabyte e U3 (tec-
nologia para rodar programas diretamente no 
pendrive), por R$ 99, e outro com 2 gigabytes 
por R$ 125. Tratar com Christian pelo telefo-
ne 8407-8435. 

VENDO os livros Passos perdidos e 
Cheiro de coisa viva, de Dyonélio Machado; 
Farda, fardão, camisola de dormir, de Jorge 
Amado; e Valsa para Bruno Stein, de Char-
les Kiefer. Tratar com Luciano pelos telefones 
3484-4857 ou 9293-9469. 

COMPRO livros A personagem, de Beth 
Brait, e A criação literária, de Massaud 
Moisés. Tratar com Mariana pelo e-mail 
maviol@zipmail.com.br. 

OFEREÇO aulas de Matemática para 
alunos do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. Tratar com Micaela pelos telefones 
3311-7791 ou 8438-8334. 

O Classipuc divulga, sem custo, anúncios de 
venda, troca e procura de livros e materiais 
didáticos. Alunos, professores e funcionários 
podem participar. Contato: pucrsnoticias@
pucrs.br ou 3320-3500, ramal 4338, à tarde.

Foto: Divulgação
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IR. soLImaR Dos sanTos amaRo, depois de dois 
anos e meio como diretor administrativo adjunto do Hospital 
São Lucas, passa a dedicar-se somente às atividades de 
vice-provincial, vice-presidente das mantenedoras e coor-
denador dos organismos da Província Marista do Rio Grande 
do Sul. Permanece representante das mantenedoras no Con-
selho Universitário e no Conselho de Curadores da PUCRS. 
Assume o cargo dele no hospital o IR. LaURI HecK.

O professor anDRÉ DUHÁ, coordenador do curso Ad-
ministração – Linha de Formação Empreendedorismo e 
Sucessão, realizou palestra sobre Empreendedorismo e 
inovação na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de 
Canoas. O evento foi coordenado pelo Centro de Empreen-
dedorismo e Parque Tecnológico de Canoas, com o apoio do 
Centro Universitário La Salle. 

Na lista dos 13 peritos convidados e aprovados 
pelo Papa Bento XVI para participarem da 5ª Con-
ferência Geral do Episcopado Latino-Americano, 
na cidade de Aparecida, em maio, está o professor 
da Faculdade de Teologia GeRaLDo HacKmann, o 
único brasileiro que atualmente integra a Comissão 
Internacional de Teologia do Vaticano.

Viva em paz com sua língua
1. O universo em que vivemos é, na verda-

de, um pluriverso. Um universo de pluralidades. 
De diferenças – culturais, raciais, sexuais... E 
lingüísticas. Milhares de línguas diferentes. Mais 
de cem no Brasil. Afora as variantes regionais, 
sociais, situacionais. Todas ricas, expressivas, 
completas, perfeitas, legítimas. Conviva bem com 
elas e seus falantes.

2. Não discrimine, pois, os falantes por sua 
linguagem. Lembre-se: vivemos num pluriverso. 
Não ridicularize o sotaque dos filhos dos imigran-
tes: dos italianos, dos alemães... Não zombe da 
linguagem popular dos “nóis vai”. A linguagem é 
um bem cultural, o maior deles (aprendida que é 
no colo da mãe).

3. Não corrija os outros: você estará sem-
pre errado. As boas maneiras recomendam não 
fazê-lo. Depois, pode ser que você considere erro 
o que não é.

4. Também não se deixe corrigir pelos ou-
tros. Se você falar numa roda de amigos “Isso é 

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

para mim fazer” e alguém o corrigir dizendo que isso 
é “língua de índio”, retruque. Diga que é língua portu-
guesa. Uma modalidade coloquial, familiar.

5. Preserve sua auto-estima. Livre-se de velhas 
crendices: “Eu não sei português... Quanto mais es-
tudo...” Não sabe? Uma língua na qual você canta, 
reza, prega, apregoa, bendiz, impreca... e diz palavras 
de amor?

6. Mas empenhe-se em tornar-se um camaleão 
lingüístico, um poliglota no interior da própria língua. 
Tenha a sua disposição um leque de variedades para 
se expressar de maneira adequada nos diferentes 
contextos da vida social, como quem transita da ber-
muda com chinelo ao paletó com gravata. 

7. A língua não é apenas para colar selos, como 
disse o Poeta ao Carteiro. Leia, portanto. Literatura. 
Você conhecerá melhor o pluriverso. O homem, com 
seus sentimentos totalmente diversos. O amor. A 
morte. O ciúme. A ambição. As relações humanas. A 
quantidade incrível de sonhos. A complexidade huma-
na. Você.

fique por dentro

superdiCas

8. Creia – com quem escreveu aos Coríntios 
– que a um o Espírito dá a palavra da sabedoria; 
a outro, a palavra da ciência; a outro, a da fé; a 
outro, ainda, o único e mesmo Espírito dá o dom 
da cura; a outro, o de fazer milagres; a outro, o 
da profecia... Creia que a você foi dado o dom da 
palavra – apanágio da espécie humana.

9. Não patrulhe sua língua. Não seja um Po-
licarpo Quaresma; um Aldrovando Cantagalo; um 
Aldo Rebelo. Deixe sua língua em paz. Ela sabe 
cuidar de si mesma... 

10. Mas estude-a. Procure compreendê-la. 
E ampliar o seu pluriverso lingüístico. Para ter 
cada vez mais voz. E vez!

Foto: Dain Hubley/stock.XCHNG

mÔnIca VIanna, professora da Faculdade de 
Biociências, recebeu pela segunda vez consecutiva 
o fellowship (bolsa de estudos concedida para pes-
quisa) do Mount Desert Island Biological Labora-
tory. Mônica havia recebido a mesma distinção em 
2006, quando ficou dois meses nesse importante 
laboratório com todas as despesas pagas, além de 
financiamento para suas pesquisas e a possibili-
dade de levar dois estudantes de graduação e pós-
graduação.

Em abril, a Gerência de Recursos Hu-
manos vai disponibilizar sua página na 
intranet. Na primeira fase de implantação, 
os gestores da Universidade farão um pi-
loto, para ajustes e melhorias. O objetivo 
é oferecer serviços como acesso ao con-
tracheque e formulários, divulgação dos 
aniversariantes do dia, notícias, progra-
mas, oportunidades internas, políticas e 
pesquisas, entre outros.
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Foto: Universidade de Laval/Divulgação

Os impactos da internacionalização e da 
globalização na formação acadêmica serão 
discutidos na PUCRS nos dias 23 e 24/4, 
durante seminário com o professor franco-
canadense Pierre Cazalis, que atua como 
especialista em planejamento estratégico 
e reformas acadêmicas. Desde 1997, é co-
ordenador-geral do Instituto de Gestão e Li-
derança Universitária (Iglu), da Organização 
Universitária Interamericana. A iniciativa é 
da Pró-Reitoria de Graduação e da Faculdade 
de Educação e destina-se aos gestores da 
PUCRS e ex-igluístas do Brasil.
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pastoral e voCÊ

“A vida foi dada por Deus para que a empreguemos em benefício da humanidade.”     G. mazzini

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

fale
ConosCo

Entre em contato com a Redação pelo fone 
3320-3500, r. 4338 e 4446, fax 3320-3603 

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

programe-se

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

Lançamento do Projeto aeromóvel. Horário: 16h30min. Local: Auditório do 
prédio 11.

DIa 28   QUaRTa-FeIRa DIa 31   sÁbaDo

curso: atualização em neonatologia. Início das aulas. Informações: utineo@ 
pucrs.br e 3315-4188. Promoção: Serviço de Neonatologia do Hospital São Lucas.

cursos de especialização em educação Física: Desportos coletivos (último dia 
para inscrições), ciências da saúde e do Desporto (último dia para inscrições) 
e estudos sobre o corpo (inscrições até 30/4). Último dia para inscrições. Infor-
mações: www.pucrs.br/fefid/pos ou 3320-3683. 

curso: Fundamentos de análise do mercado de Taxa de Juros. Horário: das 
8h30min às 12h30min e das 14h às 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Informações: 
3384-4449 ou www.labmec.com.br. Promoção: Laboratório de Mercado de Capitais.

DIa 3   TeRça-FeIRa

missa preparatória à Páscoa. Horário: 18h30min. Cada Unidade Universitária é 
convidada a levar um símbolo ou frase que demonstre o compromisso com o meio 
ambiente. Local: Igreja Universitária Cristo Mestre. Promoção: Centro de Pastoral e 
Solidariedade, com apoio do Grupo de Representantes.

aTIVIDaDe InFoRmaçÕes
Festa de Páscoa das crianças da Pediatria 
do Hospital são Lucas (HsL)

Realização em 4/4. Horário: 14h30min. Local: saguão do 5º andar. Doações podem ser entregues no setor de Recreação ou na 
Comunicação, no 2º andar do HSL. Informações: 3320-3445 ou 3320-3000, ramal 2507. Promoção: Núcleo de Humanização da 
Comissão de Direitos da Criança do HSL.

curso extensivo de Patinação Local: Colégio Marista Champagnat. Aulas: segundas, quartas e sextas, a partir das 18h, e sábados, a partir das 14h. Informações: 
patina.passo.a.passo@terra.com.br, 3343-8720, 9953-5791 ou www.patinacao-rs.com.br. Promoção: Patinação Passo a Passo.

oficinas pedagógicas destinadas à educação 
continuada de professores e licenciandos

Inscrições até 4/4. Informações: www.mct.pucrs.br. Promoção: Núcleo de Apoio à Educação em Ciências e Matemática do Museu de 
Ciências e Tecnologia. 

curso: biologia e Genética Forense Inscrições até 9/4: www.pucrs.br/fabio/pos/bgforense.  Aulas a partir de 10/4. Informações: 3320-3545. Promoção: Faculdade de 
Biociências em parceria com o Instituto-Geral de Perícias.

Prêmio mercocidades de ciência e 
Tecnologia 2007

Inscrições até 9/4. Informações: 3289-4706, com Manolo Cachafeiro, ou masica@smic.prefpoa.com.br. Promoção: Conselho 
Municipal de Ciência e Tecnologia de Porto Alegre.

curso: a Literatura espanhola através do 
cinema – Debate crítico 2: o momento atual

Início dos encontros em 28/4. Horário: das 8h30min às 11h40min. Programação: La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca; 
Soldados de Salamina, de Javier Cercas, La Colmena, de Camilo José Cela, entre outras. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. 

cursos de especialização promovidos pelo 
Programa de Pós-Graduação da Faculdade 
de administração, contabilidade e economia

Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação, Gestão e Inteligência Competitiva e Marketing Estratégico. Inscrições até 30/4. 
Informações: www.pucrs.br/face/cursoslatosensu.

Projeto creio em Ti Prepara alunos, professores e funcionários para a realização dos sacramentos do batismo, crisma e eucaristia. Ocorre de maio a 
outubro. Inscrições até o final de abril: www.pucrs.br/pastoral. Informações: 3320-3576. Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade. 

aula inaugural da Faculdade de Psicologia. Horário: 18h. Tema: Psicologia 
e políticas públicas de saúde, com Sílvia Giugliani, do Instituto de Acesso à 
Justiça. Local: teatro do prédio 40.

DIa 29   QUInTa-FeIRa

abertura da Gincana PUcRs Integração 2007. Horário: 18h15min. Tema: 
Educação Ambiental: Compartilhar a vida faz parte da nossa natureza. Local: 
teatro do prédio 40.

curso: especialização em Diagnóstico Laboratorial. Último dia para inscri-
ções: 3320-3512 ou farmacia-pg@pucrs.br. Promoção: Fac. de Farmácia.

DIa 30   sexTa-FeIRa


