
NOTÍCIAS
Informática lança 
etiquetas eletrônicas 
inteligentes
O Grupo de Sistemas Embarcados da Fa-

culdade de Informática, a empresa In-
nalogics e o Centro de Excelência em 

Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec) lançam 
no dia 4/6, às 9h, no auditório do prédio 32, as 
etiquetas eletrônicas inteligentes (foto) e os sis-
temas computacionais de controle, uma espécie 
de “DNA digital” de produtos com preço compe-
titivo para o mercado nacional e exportação. O 
projeto, coordenado pelo professor da Universi-
dade Fabiano Hessel, foi contemplado com verba 
da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
do Ministério da Ciência e Tecnologia. Foram 
desenvolvidos protótipos de chips e sistemas de 

Começam nesta quinta-feira, 31/5, as inscri-
ções para o 8º Salão de Iniciação Científica 
da PUCRS com o tema Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. As inscrições devem ser feitas, 
exclusivamente, por meio de formulário eletrônico, 
no site www.pucrs.br/salao, até 13/8. Serão acei-
tos todos os tipos de trabalhos de iniciação científi-
ca de alunos cursando regularmente um curso de 

Abertas inscrições para o Salão  
de Iniciação Científica da PUCRS

Disciplinas da graduação 
serão avaliadas

Entre 5 e 22/6 ocorrerá a segunda edição da 
Avaliação de Disciplinas dos Cursos de Graduação, 
coordenada pela Pró-Reitoria de Graduação e pela 
Comissão Própria de Avaliação. Alunos e professores 
preencherão um instrumento para cada disciplina 
com a qual tenham vínculo neste semestre. Os instru-
mentos estarão disponíveis no site da PUCRS, no link 
Informações Acadêmico-Financeiras, para os alunos, 
e na Central de Professores, para os docentes. A par-
ticipação de todos é importante para a qualificação do 
ensino e da aprendizagem nos cursos de graduação.

Psicopedagogia promove 
jornada de estudos

A intervenção psicopedagógica nos espaços 
clínico e institucional é o tema da jornada de estu-
dos promovida pelo curso de Psicopedagogia realiza-
da a partir das 14h desta quarta-feira, dia 30/5, na 
sala 240 do prédio 15. O evento terá palestras com 
psicopedagogas que falarão sobre Modalidades de 
aprendizagem, Modalidades de atuação no clínico 
psicopedagógico e Intervenção psicopedagógica 
com adolescentes. Também serão apresentados 
estudos de casos, relatos de experiências e, ao fi-
nal, haverá um painel com professores do curso. As 
inscrições podem ser feitas até o dia do evento.

UNITV na Net Digital
A UNITV – canal universitário de Porto Alegre já 

está sendo sintonizada no line-up digital da Net, a 
partir de maio. Desde abril do ano passado, quando a 
operadora transferiu apenas as emissoras comerciais 
de TV para o sistema digital, os canais públicos foram 
extremamente prejudicados em sua audiência. Inú-
meros protestos sensibilizaram o Tribunal de Justiça 
do Estado e o Ministério Público do Rio Grande do Sul 
que, durante reunião com os dirigentes da Net Regional 
e dos canais públicos da Capital gaúcha, receberam 
da operadora a promessa de resolver seus problemas 
técnicos com a maior brevidade possível. Agora, solu-
cionadas as dificuldades, as inúmeras manifestações 
positivas, recebidas dos telespectadores, atestam 
o início da recuperação dos prejuízos registrados. A  
UNITV – canal 15 da Net  reúne as Instituições de En-
sino Superior de Porto Alegre e tem sua sede, estúdios 
e central geradora localizados no campus da PUCRS.Dentro das comemorações de seus 60 anos, a 

Faculdade de Direito realiza em 30/5 o Ciclo 
Internacional de Conferências: Direitos Fun-

damentais, Democracia e Violência. Na pauta, te-
mas como dignidade humana e o conceito de pessoa 
para o Direito; acesso à Justiça na jurisprudência da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos; poder 
e Violência e o Consumidor no capitalismo atual. A 
entrada é franca. Válido como 10 horas de ativida-
de complementar. No dia 31/5 ocorre o Simpósio 

Direito promove Ciclo de Conferências  
e Simpósio Internacional

software para gerência e manipulação das eti-
quetas, que serão produzidas no Ceitec. As eti-
quetas inteligentes permitem o armazenamento 
de uma série de informações e a sua consulta 
remotamente.

Internacional de Direito e Economia, direcionado 
a alunos, professores e profissionais da área. O 
evento traz renomados palestrantes internacionais 
como Robert D. Cooter, do Departamento de Direito 
e Economia da U.C. Berkeley, e Juan Javier Del Gra-
nado, da American Justice School of Law. Também 
haverá debates. Ocorre das 8h30min às 12h. Infor-
mações e inscrições: na Proex, sala 201do prédio 
40, 3320-3680, proex@pucrs.br. Os eventos 
são realizados no auditório do prédio 11.

Foto: Divulgação
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graduação. Poderão ser inscritos trabalhos apoia-
dos por ONGs, empresas ou até mesmo iniciativas 
voluntárias, desde que exista orientação de um pro-
fessor do curso de graduação ao qual o aluno está 
vinculado. O Salão ocorrerá de 23 a 26/10. A pales-
tra de abertura Pesquisa e Sustentabilidade será 
dos professores João Marcelo Ketzer e Jorge Alberto 
Villwock, às 14h30min, no auditório do prédio 41.

Foto: Rodrigo Ojeda
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Concurso de monografia
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos promo-

ve o Concurso de Monografia – A Cidade nos 
Trilhos. O tema deste ano é Transporte de pas-

sageiros sobre trilhos para o desenvolvimento urba-
no e regional. Podem concorrer trabalhos individuais 
ou em grupo, de estudantes que estejam cursando os 
dois últimos anos de graduação ou de profissionais 

com diploma de nível superior. Os cinco primeiros 
trabalhos serão contemplados com certificado, publi-
cação da monografia e participação do Congresso de 
Pesquisa e Ensino em Transporte, além de prêmio em 
dinheiro. As inscrições vão até setembro. Informações 
no site www.cbtu.gov.br ou e-mail monografia@
cbtu.gov.br.

Estacionamento dos professores  
e funcionários
A partir desta semana, a entrada do estaciona-

mento para professores e funcionários, locali-
zada próxima ao Restaurante Universitário, terá 

mudanças. Com a retirada das guaritas, contará com 
um novo sistema, composto por cancelas de acio-
namento automático. O acesso é feito com o uso do 
crachá de identificação, aproximando-o do leitor de 
código de barras para que a cancela seja aberta.

Pedidos de 
reingresso

Alunos da PUCRS afastados da vida acadê-
mica podem solicitar o reingresso no seu curso 
de 1º a 29/6. Informações: www.pucrs.br/cra, 
no link “Reingresso (readmissão)”, pelo telefone  
3320-3573 ou na Coordenadoria de Registro Aca-
dêmico (sala 108 do prédio 1).

Missa celebra  
mês de Maria

No dia 31/5, às 18h30min, uma missa na 
Igreja Universitária Cristo Mestre celebrará o mês 
da Boa Mãe. As intenções depositadas pelas uni-
dades acadêmicas numa caixinha, durante a visita 
da imagem a cada uma delas, serão levadas ao 
altar. Todos serão convidados a rezarem por elas, 
participando da celebração e sugerindo que um 
representante do seu setor oferte um símbolo que 
o represente.

Gestão com Pipoca
O Núcleo Empreendedor PUCRS realiza, no 

dia 31/5, mais uma sessão do Gestão com Pipo-
ca, projeto que estimula o pensamento criativo 
e o desenvolvimento de percepções por meio de 
sessões de filmes relacionados com o empreen-
dedorismo e organizações. O vídeo exibido será 
o Piratas da Informática, baseado na história da 
ascensão da Microsoft e da Apple, duas das maio-
res empresas de informática do mundo. A exibição 
ocorrerá a partir das 17h, no auditório do 9º andar 
do prédio 50. Logo após, haverá um debate com a 
professora Elizabeth Ritter dos Santos, coordena-
dora do Escritório de Transferência e Tecnologia da  
PUCRS (ETT), Mariana de Freitas Dewes e Sheila 
da Silva Peixoto, assessoras técnicas do ETT e da 
professora Flavia Cauduro, coordenadora do Nú-
cleo Empreendedor. A entrada é franca. Informa-
ções: www.pucrs.br/nucleoempreendedor.

Emergências clínicas e cirúrgicas
A turma de formandos da Faculdade de Enferma-

gem promove, no dia 2/6, o Simpósio de Atuali-
zações em Emergências Clínicas e Cirúrgicas. 

O evento, voltado para profissionais de saúde e aca-
dêmicos, ocorrerá a partir das 8h30min no Anfiteatro 
Irmão José Otão (2º andar do Hospital São Lucas). 
Dentre os temas abordados estarão Hemorragia Di-

Bolsa para curso de língua  
e cultura alemãs
O Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico 

(DAAD) oferece bolsas do tradicional Curso de 
Inverno de Língua e Cultura Alemãs. Para con-

correr é preciso estar matriculado a partir do sétimo 
semestre da graduação ou estar cursando o mestra-
do. Também é necessário ter o rendimento acadêmi-

co acima da média e conhecimento intermediário do 
idioma alemão. O programa distribuirá bolsas para os 
cursos de inverno nas universidades de Freiburg, Es-
sen e Leipzig, que em 2008 serão realizados de 7/1 a 
15/2. As inscrições podem ser feitas até 6/7. Informa-
ções: http://rio.daad.de/shared/graduacao.htm.

gestiva, Abordagens das infecções na emergência 
com pacientes com AIDS, Paciente suicida, Altera-
ções no nível de consciência e Manejo edema agudo 
de pulmão, entre outros, ministrados por médicos, 
enfermeiras, nutricionistas e fisioterapeutas. Inscri-
ções na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 
40). Informações: 3320-3680.

Mostra de fotografias
Está aberta à visitação, no Espaço Cultural do 

Hospital São Lucas (HSL), a exposição Paisa-
gens Reveladas, que reúne fotografias de Cla-

ra Figueira, Mara Radé e Silvia Giordani. As artistas 
resignificam o objeto fotografado, oferecendo novas 

possibilidades de leitura do corpo, do espaço urbano 
e de situações do cotidiano. A mostra pode ser confe-
rida até o dia 31/5 e todas as obras estão à venda. O 
Espaço Cultural é localizado no segundo pavimento do 
HSL e pode ser visitado diariamente, das 8h às 22h.

Foto: Divulgação
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De 1º a 3/6 o Projeto Reflexões levará a Bento 
Gonçalves cerca de 150 colaboradores da PUCRS. 
O objetivo é refletir sobre a identidade e missão 
da Universidade e o compromisso da comunidade 
para com a Instituição. O grupo irá revisitar a his-
tória e a inspiração que deram origem à PUCRS, 
participará de palestras procurando compreender 
a proposta da Universidade, terá um espaço de 
escuta e diálogo e poderá interagir visando um 
crescimento pessoal e de equipe. Desde a sua 
implantação em 2000, o Reflexões teve 1.149 
participantes, entre professores e funcionários.

Dia Estadual do Vinho
O Dia Estadual do Vinho é comemorado no 

primeiro domingo de junho – época em 
que se intensifica no mercado a presença 

de produtos da safra do ano. Instituída por lei em 
2003, a data tem o propósito de estimular a cul-
tura e o consumo do vinho, além de impulsionar 
o turismo temático.

O registro mais antigo sobre o vinho data de 
4000 a.C.; desde então, várias propriedades são 
relatadas, como “anti-séptico universal e único” 
e “tônico da mente e do corpo”. Atualmente está 
vinculado à proteção de doenças cardiovascu-
lares. As propriedades do vinho vêm das subs-
tâncias encontradas na uva, os polifenóis. Entre 
essas moléculas, destaca-se o resveratrol que, 
segundo pesquisas, apresenta atividades bio-
lógicas de quimioprevenção de vários tipos de 
câncer, cardioproteção e redução das doenças 
relacionadas ao envelhecimento (em modelos 
experimentais prolonga a vida).

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

Paradoxo francês
Foi uma das constatações do 

estudo epidemiológico da Organiza-
ção Mundial da Saúde sobre fatores 
de risco para as doenças cardio-
vasculares nos países europeus. Os 
franceses consomem muita mantei-
ga, creme de leite, queijos e carnes, 
mas apresentam baixos índices de 
doença coronariana e têm o maior índice per 
capita de consumo de vinho.

concentração de resveratrol
O varietal que tem mais resveratrol é o Mer-

lot. A concentração dessa molécula nos vinhos 
depende basicamente de fatores climáticos 
e ataque de fungos. A parreira é estimulada a 
produzir resveratrol quando está sob estresse 
solar ou é atacada por fungos, principalmente 
pelo Botrytis cinerea.

 

fique por dentro

superdicas

curiosidades
 O guia médico mais anti-

go, a Farmacopéia da Sumaria, 
escrito em tábuas de argila, que 
data de 2.200 a 2.100 a.C., re-
comenda o uso da bebida como 
tratamento, como o vinho doce 
com mel para o tratamento da 
tosse.

 Na Europa pós-medieval, a água nas cidades 
muitas vezes era poluída e infectada com tifo e cólera, 
e o leite tinha o risco de conter Tuberculosis bacilli. A 
bebida livre de infecção na maioria das terapias era o 
vinho, ao ponto de o famoso microbiologista Louis Pas-
teur descrevê-lo como “a mais saudável e mais higiê-
nica de todas as bebidas”.  

advertência
Como se trata de bebida alcoólica, o vinho deve ser 

consumido com moderação.

Foto: Carlos Paes/stock.XCHNG
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As professoras do curso de Português Língua 
Estrangeira da Faculdade de Letras, reGina Bu-
cHWeitZ, Maria eliZaBetH scHneider e va-
lÉria raYMundo promoveram para seus alunos 
um almoço cultural no restaurante Vila Olímpica, 
no Parque Esportivo. Os estudantes são america-
nos, espanhóis, chilenos, paraguaios, romenos, 
japoneses, mexicanos, argentinos e uruguaios, 
sendo esses últimos o cônsul uruguaio PaBlo 
scHeiner e sua esposa, Marta. O curso conta 
com dois níveis, mas há a perspectiva de abertura 
de um terceiro a partir do segundo semestre. 

Um dos maiores especialistas internacionais na área de 
direito constitucional ambiental, o professor alemão Klaus 
BosselMann, está ministrando aulas na PUCRS até o dia 
30/5. Constituição, Direitos Fundamentais e Meio Ambiente é 
o tema do curso financiado pelo Programa Altos Estudos da 
Capes/MEC no Programa de Pós-Graduação em Direito. Bos-
selmann, atualmente radicado na Nova Zelândia, é reconhecido 
pelo seu conhecimento na relação dos direitos humanos e fun-
damentais com a proteção ambiental.

A Rede Ciranda, primeira rede 
de escolas de educação infantil de 
Porto Alegre, será lançada no dia 
31/5, às 20h30min, no auditório 
do prédio 50. A Rede originou-se 
do Programa de Redes de Coope-
ração, desenvolvido pela Secre-
taria dos Assuntos Internacionais 
com suporte técnico da Faculdade 
de Administração, Contabilidade 
e Economia. Conta com nove em-
presários trabalhando unidos para 
se fortalecerem no mercado, sendo 
responsáveis por 204 postos de 
trabalho direto e um faturamento 
anual superior a R$ 2 milhões. O 
público-alvo das escolas pertence às classes A e B, residentes 
em diversos bairros de toda a Capital.

A Faculdade de Ciências Aeronáuticas realizou uma homenagem aos 80 anos da Varig. Na ativi-
dade, antigos funcionários da empresa como os comandantes Carlos Luiz Martins Pereira de Souza e 
Maurício Moraes de Azevedo, o engenheiro e ex-presidente Carlos Willy Engels, e o diretor da escola 
de formação de mecânicos Cajati Ildefonso Borges relataram situações vividas na companhia aérea, 
decisões, negociações e acontecimentos curiosos. Esteve presente também André Meyer, neto de Otto 
Ernst Meyer, fundador da Varig.

Foto: Marco Ariesen/stock.XCHNG
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As virtudes não se alcançam sem esforço; 
os defeitos não se corrigem sem luta.

Marcelino champagnat

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

relendo a literatura – Antes do Baile Verde de lygia fagundes 
telles. Horário: das 17h30min às 19h30min. Local: auditório Ir. 
Elvo Clemente, no prédio 8. Entrada Franca, mediante doação de 
1kg de alimento não-perecível. Inscrições pelo e-mail relendoali-
teratura@pucrs.br. Promoção: Centro de Referência para o Desen-
volvimento da Linguagem (Celin) da Faculdade de Letras.

dia 30   quarta-feira

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

3º seminário Brasileiro de sociologia Jurídica. ocorre até 6/6. 
Os palestrantes são professores convidados de universidades de 
todo o País, Argentina e Chile. Promoção: Faculdade de Direito. In-
formações e inscrições: 

seminário economia às 5 ½. Tema: Aquecimento Global e suas Con-
seqüências sobre a Economia. Ministrante: Prof. João Marcelo Medina 
Ketzer, da PUCRS Horário: 17h30min. Local: sala 902 do prédio 50. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação em Economia da Faculdade 
de Administração, Contabilidade e Economia. Entrada franca.

Patentes de Software: Mitos e realidade. Palestrante: Telma Costa 
Silva, examinadora de patentes da Divisão de Física e Eletricidade do 
INPI. Horário: das 9h às 12h. Local: auditório do prédio 96I do Tecnopuc. 
Inscrições: www.pucrs.br/prppg/ett até 1º/6. Informações: 3320-3907 
ou ett@pucrs.br. Promoção: Escritório de Transferência de Tecnologia.

dia 4   seGunda-feira

encontros de física do cotidiano para a terceira idade. Horá-
rio: das 10h às 11h30min. Local: sala 105 do prédio 10 do Cam-
pus Central. Entrada franca. Inscrições: pelo telefone 3320-3535 ou 
pelo física@pucrs.br Promoção: Faculdade de Física.

Projeto filmes em debate. exibição do filme O Pagador de Pro-
messas. Às 17h. Local: auditório do prédio 5. Promoção: Alunos de 
Ciências Sociais Apoio: Departamento de Ciências Sociais e San-
tander Banespa. Entrada franca. 

2º seminário de fruticultura da fronteira oeste e 1º encontro 
científico de fruticultura do Bioma Pampa.  até o dia 1º/6. Ho-
rário: das 8h às 18h. Local: Ginásio de Eventos do Campus Uru-
guaiana. Informações pelo telefone (55) 3413-6464 – ramal 242.  
Inscrições pelo site http://pucrs.campus2.br/eventos/fruticultura.

dia 31   quinta-feira

campanha do agasalho. arrecadações até julho. Os donativos serão entregues a igrejas 
e creches que atendem a crianças carentes pelos colegas da Divisão de Obras da Uni-
versidade. Quem quiser fazer doação de roupas ou calçados pode entrar em contato com 
Gerson pelo ramal 4282.

Momento formandos. ocorre em 6/6, dia de são Marcelino champagnat. O evento 
será realizado em três turnos, atendendo aos cursos com horários diferenciados. A direção 
de cada unidade acadêmica deverá entrar em contato com a Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários (Prac) para agendar o horário preferido pelos estudantes. Local: teatro do 
prédio 40. Promoção: Programa Diplomados em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, 
Instituto de Cultura Musical, Centro de Pastoral e Faculdade 
de Psicologia (Fapsi).

Estão abertas até o dia 8/6 as inscrições para o Vestibular de 
Inverno. São oferecidas 2.505 vagas e 36 opções de curso no 
Campus Central. As provas (Redação e dez questões objeti-
vas de cada disciplina) ocorrerão nos dias 23 e 24/6 (sábado 
e domingo), das 14h às 18h. Inscrições: www.pucrs.br; sa-
guão do prédio 11 (das 8h às 21h); Campus Viamão (das 8h 
às 21h) e Campus Uruguaiana (das 8h às 11h30min e das 
14h às 21h45min). O último prazo para pagamento da taxa 
da inscrição é dia 11/6, às 16h. Informações pelo telefone  
3320-3557. Quem quiser se preparar para o concurso pode 
acessar o site www.pucrs.br/provas e realizar provas objeti-
vas além de visualizar redações comentadas.

Matinê das duas. ocorre no dia 11/6. Exibição do filme So-
nhadora. A atividade tem entrada franca e é destinada a pessoas com 50 anos ou mais. A 
partir das 14h, no auditório do 9º andar do prédio 50. Informações: 3320-3708.

Mostra de cinema espanhol – a genialidade de Pedro almodóvar. dia 13/6. Exibição 
do filme Fale com ela. Ingressos na Pró-Reitoria de Extensão, sala 201 do prédio 40. Mais 
informações: 3320-3559.

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-Gradua-
ção da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.

doutorado em ciência da computação. inscrições até 29/6. As linhas de pesquisa 
oferecidas são Bioinformática e Modelagem Computacional, Inteligência Computacional, 
Processamento Paralelo e Distribuído, Sistemas Embarcados e Sistemas Digitais, Siste-
mas de Informação e Sistemas Interativos de Visualização. Informações: 3320-3611

Mestrado e doutorado em engenharia e tecnologia de Materiais. inscrições até 29/6: 
www.pucrs.br/feng/pos/stricto/pgetema. Promoção: Faculdades de Engenharia, Física 
e Química. 

2º seminário de estudos de antropologia e História ameríndia. de 10 a 12/7. Tema: O 
nativo como objeto de registros, leituras e discursos. Informações: 3320-3555.
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral“ ”


