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Prograd oferece cursos 
para professores
A Pró-Reitoria de Graduação, implementando 

o Programa Qualidade na Gestão da Aula de 
Graduação, realizará, em maio e na primei-

ra semana de junho, dois cursos para professores 
da PUCRS. No curso Avaliação da aprendizagem 
na educação superior: pressupostos teóricos e 
procedimentos de avaliação, que terá um ca-
ráter teórico-prático, haverá reflexões sobre a 
prática docente dos participantes, estudos teóri-
cos e elaboração de materiais específicos para a 
avaliação da aprendizagem. As aulas ocorrerão a 

O Escritório de Transferência de Tecnologia, 
vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação, realiza, nos dias 7 e 8 

de maio, dois importantes eventos na área de 
transferência de tecnologia na Universidade. No 
dia 7/5, às 17h, a vice-presidente de proprieda-
de intelectual da Cia. Yissum da Universidade 
Hebraica de Jerusalém, Renée Ben-Israel, falará 
sobre Yissum: o modelo de gestão tecnológica 
da Universidade Hebraica de Jerusalém. No dia 
8/5, a partir das 8h30min, será realizado o cur-
so Transferência de Tecnologia Universitária: a 
perspectiva do pesquisador, ministrado também 
pela especialista israelense. Pró-Reitores, direto-
res, professores e funcionários podem inscrever-
se até 4/5 pelo site www.pucrs.br/prppg/ett. 
Informações: 3320-3907 ou ett@pucrs.br.

Especialista de Israel fala  
sobre propriedade intelectual

Universidade Católica  
é tema do Fé e Cultura

No dia 8/5, o diretor da Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas, professor Draiton Gonzaga de 
Souza, será o palestrante do projeto Fé e Cultura. 
Com foco na América Latina, será abordado o tema 
Universidade católica: entre a tradição e a renova-
ção. O evento ocorre a partir das 18h15min, no au-
ditório do 9º andar do prédio 50. A entrada é franca e 
aberta ao público. Informações pelo site www.pucrs.
br/feecultura ou e-mail feecultura@pucrs.br.

Obras da Teologia reúnem 
discussões de simpósios

A Faculdade de Teologia está lançando dois 
livros baseados nos temas debatidos no 4º Simpó-
sio de Teologia e no Simpósio de Doutrina Social da 
Igreja, realizados no ano passado. O livro Religião 
em Debate, organizado pelo professor Eduardo da 
Silva Santos, traz temas como Aspectos teológicos 
em torno ao Código da Vinci, Evangelhos Apócri-
fos e O Novo Testamento como Cânone da Igreja. 
Na obra Estudos de Doutrina Social da Igreja, cujo 
organizador é o professor Leomar Brustolin, são 
abordados Doutrina Social e Solidarismo, O mundo 
do trabalho e a questão social na perspectiva do 
Direito, Tecnociências e desafios atuais e Sujeito e 
subjetividade: violência e paz, entre outros assun-
tos. Os livros podem ser adquiridos na secretaria da 
Faculdade, sala 407 do prédio 5. Informações pelo 
telefone 3320-3518.

Recepção a novos docentes
No dia 5/5 a Administração Superior da Univer-

sidade recepcionará 37 novos docentes e 20 profes-
sores convidados que não participaram da recepção 
no ano passado. Depois de serem saudados pelo 
Reitor Joaquim Clotet, eles assistirão ao vídeo ins-
titucional da PUCRS, receberão orientações estraté-
gicas da Instituição e sobre aula universitária, entre 
outras atividades. O evento ocorrerá das 8h30min 
às 13h na sala 602 do prédio 40.

T emas atuais, como a correta relação nutri-
cional dos alimentos nos rótulos, anorexia e 
bulimia, estarão no 9º Encontro de Nutrição 

do Hospital São Lucas (HSL), 4º Encontro da Fa-
culdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia 
(Faenfi) e 1º Encontro de Técnicos de Nutrição 
do HSL. O evento ocorre nos dias 4 e 5/5, no au-
ditório do prédio 50, e é voltado a profissionais 

Encontros para profissionais de Nutrição

partir de 8/5, das 17h30min às 19h15min, tota-
lizando 30 horas. No Epistemologia da aprendi-
zagem e prática docente, o foco será o estudo e 
a pesquisa de questões epistemológicas relacio-
nadas à aprendizagem e à prática na educação 
superior. O curso terá início no dia 9/5, e será 
realizado das 17h30min às 19h, também com 30 
horas. Cada um oferece 30 vagas. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas na Proex (sala 
201 do prédio 40). Informações pelo ramal 4391 
ou e-mail cda@pucrs.br.

e estudantes da área da Nutrição. Terapias al-
ternativas, estresse oxidativo no exercício, novos 
campos de atuação da nutricionista, empreen-
dedorismo em nutrição e o papel do banco de 
leite humano na nutrição do recém-nascido se-
rão outros temas em pauta. A organização é da 
Faenfi e Hospital São Lucas. Informações pelo 
site www.pucrs.br/eventos/encontronutricao.
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Biblioteca oferece acesso remoto
Desde 2/4, alunos de graduação da PUCRS 

podem ter acesso às fontes de pesquisa ele-
trônica da Biblioteca Central a partir de com-

putadores localizados fora da rede da Universidade. 
O serviço possibilita o acesso remoto ao Portal.Perió-

dicos da Capes, Portal da Pesquisa, ProQuest, EBSCO 
Electronic Journals e livros eletrônicos, entre outros. 
Professores, alunos de pós-graduação e de EAD tam-
bém podem utilizar o serviço, oferecido no endereço 
www.pucrs.br/biblioteca/acessoremoto.htm.

Final do Red Bull Super Taco
No dia 6/5, no Parque marinha do Brasil, a partir 

das 10h, duas equipes de taco da PUCRS en-
frentarão times da UFRGS, Ulbra e Unisinos. Na 

eliminatória da PUCRS, realizada no dia 14/4, foram 
classificadas as equipes Chirrin Chirrion, formada por 
Ricardo Lazzari da Silveira e Thiago Pettini Palma (Ci-
ências Contábeis), e Papai Ganso, de Fabrízio Gorziza 
e Bernardo Fleck (Publicidade e Propaganda). A dupla 
vencedora ganhará um vôo de asa-delta no Ninho 
das Águias, em Nova Petrópolis, e a melhor torcida 
receberá um prêmio surpresa. O objetivo do evento é 
resgatar uma brincadeira de infância e a integração 
entre as universidades participantes.

Congresso e Seminário do Direito
Estão abertas as inscrições para o 3º Seminário 

sobre Formas e Sistemas de Governo, que ocor-
rerá no dia 9/5. A atividade, que terá a duração 

de 8 horas/aula, é promovida pelo Departamento de 
Direito Público da Faculdade de Direito. Também há 
vagas para o 2º Congresso de Direito Processual Civil, 

Pastoral Café
Todas as terças-feiras,  das 15h às 

20h30min, funciona o Pastoral Café. Nesse es-
paço, localizado na sala 104 do prédio 17, alu-
nos, professores e funcionários podem cantar 
no videoquê, tocar violão, jogar, fazer um lan-
che (suco, café, chá, bolacha recheada, pipoca 
e rapadura) e conhecer várias atividades que 
a Pastoral oferece. Informações no Centro de 
Pastoral e Solidariedade (prédio 17) ou pelo site 
www.pucrs.br/pastoral.

Campanha  
do Agasalho

De maio a julho deste ano, colegas da Di-
visão de Obras da Universidade arrecadarão 
agasalhos entre a comunidade acadêmica. Os 
donativos serão entregues a igrejas e creches 
que atendem a crianças carentes. Quem quiser 
fazer doação de roupas ou calçados pode entrar 
em contato com Gerson pelo ramal 4282.

Anuncie no 
Classipuc

Se você quer comprar, vender ou 
trocar materiais acadêmicos, como 
livros, pode anunciar gratuitamente 
no Classipuc, publicado na seção 
Anote. Entre em contato pelo e-mail 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ligue 
3320-3500, ramal 4338, à tarde. São 
aceitos apenas anúncios de alunos, 
professores e funcionários da Univer-
sidade.

Curso de Bioética
Estão abertas as inscrições para o Curso 

Básico de Bioética, que será realizado nos dias 
9 e 10/5. Dentre os destaques estarão a dis-
cussão entre a relação do homem com o meio 
ambiente, aquecimento global, além do debate 
sobre aspectos éticos da assistência em AIDS. 
A promoção é da Faculdade de Biociências. As 
inscrições podem ser feitas na Pró-Reitoria de 
Extensão (sala 201 do prédio 40). Informações 
pelo telefone 3320-3680.

realizado de 14 a 17/5. O evento será realizado em co-
memoração aos 60 anos da Faculdade e aos 25 anos 
de docência do professor Araken Assis. A promoção é 
do Departamento de Direito Processual Civil. Informa-
ções e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão (sala 
201 do prédio 40), ou telefone 3320-3680.

Foto: Divulgação

O Acossado na Famecos
No dia 2/5, o Curso Superior de Tecnologia em 

Produção Audiovisual, Cinema e Vídeo da Fa-
culdade de Comunicação Social (Famecos) 

exibirá o filme O Acossado, de Jean Luc Godard. O 
evento, que ocorrerá a partir das 18h no auditório 
do prédio 7, é uma preparação para a palestra do 
professor michel marie, da Universidade de Sorbon-
ne (França). Ele estará na Famecos no dia 9/5, às 
17h30min.

Foto: Divulgação

Palestra com autor de livros 
didáticos geográficos
O professor Eustáquio de Sene, autor de livros 

didático-pedagógicos da área de Geografia e 
mestre em Geografia Humana pela Universi-

dade de São Paulo, estará na PUCRS para palestra 

no dia 7/5. A atividade tem entrada franca e ocorrerá 
a partir das 19h no auditório do 9º andar do prédio 
50. A promoção é do Departamento de Geografia da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.
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O 6º Fórum Olímpico 
Internacional, realizado no 
Rio de 3 a 5/5, conta com 
a participação do Grupo de 
Pesquisa em Estudos Olím-
picos da Faculdade de Edu-
cação Física e Ciências do 
Desporto. O grupo da PUCRS 
está representado com o maior número de participan-
tes: 12 alunos e cinco professores que apresentam 
oito trabalhos nas sessões de comunicação oral. Os 
professores NELSON TODT e ROBERTO MESQUITA, 
membros da Academia Olímpica Brasileira, são pales-
trantes convidados do Comitê Olímpico Brasileiro. O 
evento antecede os Jogos Pan-americanos.

Começou em abril o semestre letivo da Escola do 
Bem Comum, espaço de formação política da Arqui-
diocese de Porto Alegre. As aulas abordarão temas 
como Política e História, Política e Economia, Política e 
Direito, Política e Teoria do Estado. Os cursos são reali-
zados em parceria com as Faculdades de Teologia e de 
Direito e oferecem certificados de extensão da PUCRS. 
A Escola do Bem Comum tem a finalidade de dar uma 
formação política integral a todas as pessoas interes-
sadas e empenhadas na construção do bem comum. 
Informações e inscrições: 3222-3988.

Dengue chega ao Estado
Foram confirmados os primeiros casos de 

dengue autóctone (adquirida dentro do Rio 
Grande do Sul). A região Noroeste do Estado 

e Erechim, no Norte, têm casos suspeitos da do-
ença causada por um vírus de evolução benigna, 
na maioria das vezes. A Organização mundial da 
Saúde estima que entre 50 a 100 milhões de pes-
soas se infectem ao ano, em mais de cem países.

Existem duas formas de dengue: a clássica e 
a hemorrágica (na qual o quadro clínico se agrava 
rapidamente, apresentando sinais de insuficiên-
cia circulatória e choque, podendo levar a pessoa 
à morte em até 24 horas).

TRANSMISSãO: A dengue não é transmitida de 
pessoa para pessoa. Seu principal vetor é o mos-
quito Aedes aegypti. Depois de dez a 14 dias que 
picou alguém contaminado, pode transportar o 
vírus. Eventualmente o mosquito nasce infectado 
por transmissão transovariana para as fêmeas. 
O Aedes aegypti procria em grande velocidade. A 

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

fêmea deposita seus ovos em recipientes com água. 
Ao saírem dos ovos, as larvas vivem na água por uma 
semana. Após, transformam-se em adultos. A trans-
missão da doença ocorre geralmente em temperatu-
ras em torno de 30 graus.

SINTOMAS: 
Dengue Clássica

Febre alta com início súbito, forte dor de cabeça; 
dor atrás dos olhos, nos ossos e articulações, perda 
do paladar e apetite, manchas e erupções na pele, 
náuseas e vômitos, tonturas e extremo cansaço. 

Dengue hemorrágica
Os mesmos sintomas da comum. Quando acaba 

a febre, começam a surgir os sinais de alerta: dores 
abdominais fortes e contínuas, vômitos persistentes, 
pele pálida, fria e úmida, sangramento pelo nariz, boca 
e gengivas, manchas vermelhas na pele, sonolência, 
agitação e confusão mental, sede excessiva e boca 
seca, dificuldade respiratória e perda de consciência. 

fique por dentro

superdicas

TRATAMENTO: A pessoa deve manter-se em re-
pouso, beber muito líquido e só usar medicamen-
tos prescritos, para aliviar as dores e a febre.

COMBATE AO MOSQUITO: A reprodução ocorre 
em qualquer recipiente para armazenar água. Por 
isso, devem ser tomados os seguintes cuidados:

 mantenha a caixa d’água fechada.
 Jogue no lixo objetos que acumulam água.
 Lave a vasilha de água dos animais, pelo me-

nos uma vez por semana.
 Verifique se os ralos estão desentupidos.
 Deixe a tampa de vasos sanitários fechada.
 Lave o suporte de garrafões de água mineral 

na hora da troca.
 Entregue os pneus velhos ao serviço de limpeza 

urbana ou guarde-os em local coberto.
 Guarde garrafas e baldes vazios virados.
 Coloque areia nos pratinhos dos vasos de plantas.
 Remova folhas e tudo o que impede a água da 

chuva de correr pelas calhas.

Foto: Ivo Gonçalves/PmPA
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Fotos: Divulgação O professor da Faculdade de Informática EDU-
ARDO ARRUDA irá compor a comissão especial que 
desenvolverá o projeto de informatização da Correge-
doria Nacional de Justiça. A idéia é integrar os bancos 
de dados entre todas as corregedorias de Justiça, con-
trole informatizado da atividade judiciária e apresen-
tação de relatórios estatísticos. Arruda representará o 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na comissão.

A direção da Faculdade de matemática promoveu 
um almoço no restaurante Panorama para homena-
gear os professores ALAYDES BIANCHI, BRASÍLIO 
CIRILLO DA SILVA, JOSÉ BINFARÉ NETO, JOSÉ TEI-
XEIRA BARATOJO, PAULO WINTERLE e ROSENDO 
CARPES MARCON, que se aposentaram neste pri-
meiro semestre. Também participaram do encontro 
os professores VERA LÚCIA LUPINACCI e ANTONIO 
PASCUAL BIANCHI.

A professora da Faculdade de Biociências LETÍCIA 
MIRANDA teve sua tese de doutorado pregada num lo-
cal especial da Biblioteca do Karolinska Institutet, em 
Estocolmo (Suécia), onde realizou doutorado-sanduí-
che. Seguindo um ritual desde 1517, todas as teses 
são expostas nesse espaço para que interessados 
possam conhecê-las e, posteriormente, assistir às 
suas defesas. Letícia concluiu sua pesquisa na Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2003, sobre 
as condições periodontais.

A assessora de Assuntos Internacionais e Inte-
rinstitucionais, SILVANA SOUZA SILVEIRA, participou 
da 19ª Reunião Anual do Fórum das Assessorias das 
Universidades Brasileiras para Assuntos Internacio-
nais (Faubai), em Curitiba. Como coordenadora da Re-
gião Sul da Faubai, foi moderadora da mesa que tratou 
sobre O Diálogo Intercultural: a Formação de Espaços 
Regionais de Cooperação (Espaço Sul-Americano).
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pastoral e vocÊ

“A cortesia é a irmã da caridade, que apaga o ódio e fomenta o amor.”     São Francisco de Assis

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.

agenda programe-se

Curso de especialização em Administração Rural. Ins-
crições até 2/5. Informações: 3339-1692 ou 3336-5857. 
Promoção: Fundação Irmão José Otão. 

Sobremesa Musical. 
Horário: das 13 às 
13h30min. Entrada fran-
ca. Apresentação: Quinte-
to de madeiras Clássico. 
Local: átrio do prédio 9. 
Promoção: Instituto de 
Cultura musical.

Curso básico de fotogra-
fia para biólogos. Aulas até 18/5. Local: sala 139 do 
prédio 12. Promoção: Faculdade de Biociências. 

20ª Jornada Odontológica dos formandos da PUCRS. 
Ocorre até 5/5. A palestra de abertura será ministrada 
pelo professor Celso Orth, às 19h30min. Local: Centro de 
eventos do prédio 41. Inscrições na secretaria da Faculda-
de de Odontologia, prédio 6. Informações: 3320-3562.

DIA 2   QUARTA-FEIRA

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

Transferência, reopção, complementação e ingresso 
extravestibular são recebidos. Informações na Coor-
denadoria de Registro Acadêmico, sala 108 do prédio 1, 
www.pucrs.br/cra ou 3320-3573. 

Bolsas de Estudo MEXT, do Japão. Inscrições até 11/5: 
no Escritório Consular do Japão (av. João Obino, 467). 
As bolsas abrangem cursos de pós-graduação, mestrado 
e doutorado. Informações: 3334-1299 ou cjpoa@terra.
com.br.

Curso de especialização A Filosofia e o Ensino Filosó-
fico. Inscrições até 14/5: www.pucrs.br/ffch/filosofia/ 
especializacao. Informações: 3320-3555 ou filosofia@
pucrs.br. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-
manas. 

13ª Jornada de Estudos do Oriente Antigo e 3º Ciclo 
de Conferências em História Antiga. Inscrições para 
ouvinte até 24/5. Ocorrem de 24 a 26/5. Tema: Vanguar-
da e Tradição da África no mundo Antigo. Informações: 
ww.pucrs.br/ffch/historia/egiptomania ou cejha@pucrs.br. 
Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

Projeto Rondon Internacional – Intercâmbio Brasil/
Canadá. Inscrições até 9/5: www.pucrs.br/proex/ex-
tensaocomunitaria ou na própria Extensão Comunitá-
ria (sala 411 do prédio 40). Podem participar estudantes 
da PUCRS, de todos os cursos, que tenham entre 18 e 23 
anos. Informações: 3320-5300, ramal 4065, ou no site. 
Promoção: PUCRS em parceria com o Projeto Rondon – RS 
e a ONG canadense Jeunesse Canada monde. 

Mestrado e doutorado em Filosofia. Inscrições até 
21/6. Informações: 3320-3554, www.pucrs.br/pgfilosofia 
ou filosofia-pg@pucrs.br. Promoção: Programa de Pós-
Graduação da Faculdade de Filosofia e Ciências Huma-
nas. 

Curso: Doutorado em Ciência da Computação. Ins-
crições até 29/6: www.pucrs.br/inf/pos. Informações: 
3320-3611. Promoção: Faculdade de Informática.

Cursos: Nadar brincando 
master e Nadar brincando 
baby. Aulas até 30/6. Local: 
Parque Esportivo. Promoção: 
Faculdade de Educação Física e 
Ciências do Desporto. 

Curso: Alvenaria Estrutural. 
Aulas até 19/5. Promoção: Fa-
culdade de Engenharia. 

DIA 5   SáBADO

Curso de Fraseologia Inglesa. 
Ocorre de 7/5 a 9/7. Horário: 
segundas-feiras, das 18h45min 
às 22h45min. Promoção: Facul-
dade de Ciências Aeronáuticas. 
Válido como atividade comple-
mentar. 

Seminário Economia às 5 ½. 
Início às 17h30min. Tema: Eco-
nomia do Turismo. ministrante: 
professor de Economia Leandro 
de Lemos. Entrada franca. Local: 
sala 1116 do prédio 50. Promo-
ção: mestrado em Economia do 
Desenvolvimento do Programa de 
Pós-Graduação em Economia.

DIA 7   SEgUNDA-FEIRA

Missão Vila Fátima – Porto 
Alegre 2007. Inscrições até 
8/5: www.pucrs.br/pastoral/
missionaria ou no Centro de 
Pastoral, sala 101 do prédio 
17. Estudantes de diferentes 
universidades do Estado e pro-
fissionais são convidados a 
desenvolver atividades gratuitas 
para a comunidade da Vila.

DIA 8   TERçA-FEIRA

Curso: Vivência em ginástica Artística e ginástica de 
Trampolim – Módulo 2. Aulas até 28/6. Local: Ginásio de 
Ginástica do Parque Esportivo. Informações: 3320-3683. 
Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do 
Desporto.

DIA 3   QUINTA-FEIRA

Cursos promovidos pela Faculdade de Educação do 
Campus Viamão: Avaliação do processo de ensino e 
aprendizagem (aulas até 16/6) e Formação de educa-
dores de jovens e adultos (aulas até 23/6). Inscrições e 
informações: 3320-7100. Local: Campus Viamão. 

Ciclo de Conferências Projetos de Filosofia. Horário: 
14h. Tema: Justiça e poder discricionário. ministrante: 
professor de Ética e Política Thadeu Weber. Informações: 
Local: sala 314 do prédio 50. Promoção: Programa de Pós-
Graduação em Filosofia.

DIA 4   SEXTA-FEIRA


