
Biodiesel feito na Química 
será usado pela Smam
A Faculdade de Química firmou convênio com 

a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
(Smam) para produção de biodiesel. O óleo 

de fritura, que servirá como matéria-prima, será 
recolhido dos restaurantes da PUCRS. O sistema 
utilizado no Laboratório de Organometálicos e Re-
sinas é capaz de gerar cinco litros do combustível 
por hora. A produção ficará sob responsabilidade 
de estudantes-bolsistas, fomentados pela Smam e 
coordenados pela professora Jeane Dullius. O com-
bustível abastecerá veículos que recolhem lixo nas 
praças e parques da Capital. No futuro, a intenção 
é que o projeto se estenda a toda a frota da Smam. 
O secretário Beto Moesch destacou que um litro de 
fritura é capaz de contaminar um milhão de litros 
de água. “Com esse projeto estamos retirando o 
passivo e transformando-o em matéria-prima.” 
Depois da assinatura do acordo, entre Moesch e a 
diretora da Faculdade de Química, Sandra Einloft, 
foi realizada uma demonstração, utilizando o com-

Os alunos que concluem a graduação neste 
primeiro semestre têm uma comemora-
ção especial em 6/6, Dia de São Marcelino 

Champagnat, no teatro do prédio 40, das 8h30min 
às 9h30min, das 14h30min às 15h30min e das 
20h às 21h. As Pró-Reitoras Jacqueline Moreira, 
de Assuntos Comunitários, e Solange Ketzer, de 
Graduação, falam aos alunos. Na programação do 
Momento Formandos ocorrem apresentações da 
Orquestra Filarmônica e orientações da professora 

Formandos têm evento de despedida

PUCRS Informação 
lança reportagem 
em Braille

O Reitor Joaquim Clotet entregou 30 
cópias transcritas em Braille da reportagem 
de capa da edição 134 da revista PUCRS 
Informação a alunos e representantes de 
instituições sociais e órgãos públicos. O se-
cretário Especial de Acessibilidade e Inclu-
são Social de Porto Alegre, Tarcízio Cardoso, 
e o estudante de Direito Guilherme Della 
Flora (na foto, com o Reitor) receberam, em 
nome dos presentes, a matéria Necessida-
des normais, motivações especiais, que 
trata dos serviços e atividades oferecidos 
pela Universidade ao público deficiente, in-
terno e externo. Clotet lembrou o legado do 
francês Louis Braille, ao criar a técnica que 
permite às pessoas cegas o acesso à leitura 
e ao aprendizado, e também citou o escritor 
Antoine de Saint-Exupéry, ao mencionar que 
“só enxergamos direito com o coração”. O 
secretário caracterizou a transcrição como 
uma iniciativa de sensibilidade por parte 
da Universidade e ressaltou “que este não 
é mais o momento da luta ou do grito, que 
caracterizam as conquistas históricas, mas 
da valorização”. Conforme Cardoso, a diver-
sidade somada à globalização fará com que 
atos como este, no futuro, não sejam singu-
lares, mas uma atitude normal. Ao longo da 
reportagem são tratados aspectos que vão 
desde a seleção e capacitação dos funcio-
nários até departamentos que dispõem de 
recursos especiais.

No dia 8/6 serão realizadas atividades para 
lembrar os 30 anos da Faculdade de In-
formática. A programação inclui missa, às 

11h30min, na Igreja Cristo Mestre; almoço no Res-
taurante Panorama; e plantio de árvore em frente 
ao prédio 32, às 14h15min. No saguão haverá con-
fraternização com bolo e distribuição do selo dos 
30 anos. A comemoração se dá num momento em 
que o Pós-Graduação em Ciência da Computação 
atinge a cobertura de 100% de gratuidade para os 
ingressantes. O Programa conta com diversas mo-
dalidades de bolsas de estudos, como de agências 

Informática comemora 30 anos
governamentais e da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação da PUCRS e um considerável volu-
me de convênios com empresas, muitas utilizando 
a Lei de Informática. Destacam-se as parcerias 
com empresas instaladas no Parque Científico e 
Tecnológico. Neste semestre são 44 novos mes-
trandos e quatro doutorandos beneficiados. Entre 
os mestrandos, além da gratuidade para 100% dos 
alunos, 75% têm ainda bolsa integral ou remune-
ração em projetos conduzidos por pesquisadores, o 
que garante sua dedicação exclusiva ao ambiente 
universitário.
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bustível produzido num trator da Smam (foto, com 
o secretário). O biodiesel é biodegradável e não 
tóxico, o que o torna mais seguro do que o diesel 
de petróleo. O seu uso também contribui para a 
diminuição do efeito estufa. Por exigência da lei, os 
carros serão abastecidos com diesel normal e 2% 
do biodiesel.

da Psicologia Ana Maria Pereira. No Momento Es-
piritualidade, dois professores da Faculdade de Teo-
logia abençoam os presentes. Será lançado o site 
www.pucrs.br/diplomados onde o diplomado pode 
manter atua lizados os dados, divulgar currículo e ver 
fotos da formatura. A iniciativa é do Programa Diplo-
mados, coordenado pela Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários, em parceria com a Pró-Reitoria de 
Graduação, Instituto de Cultura Musical, Centro de 
Pastoral e Solidariedade e Faculdade de Psicologia.

Foto: Rofrigo Ojeda
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anote

Seminário de Shorinji Kempo

Concurso de Artigos

Pós em Filosofia promove  
ciclo de conferências

Últimos dias de inscrições  
para o Vestibular

A 8ª edição do Seminário Internacional de Shorinji 
Kempo ocorre dias 8, 9 e 10/6 nas quadras po-
liesportivas do 4º andar do Prédio Poliesportivo 

da Universidade. Está confirmada a vinda de mestres 
da matriz do Japão enviados pela Organização Mundial 
de Shorinji Kempo. São esperados 170 praticantes do 
Sul do País. O evento conta com o apoio do Instituto de 
Cultura Japonesa e do Parque Esportivo da PUCRS. No 
domingo, às 14h, haverá apresentação e depois um 
workshop aberto ao público.

Como parte do Projeto Solidariedade, o Centro 
de Pastoral e Solidariedade promove o Con-
curso de Artigos Fraternidade e Amazônia. 

Alunos de graduação da Universidade podem inscre-
ver-se até 18/6 na Pastoral (sala 101 do prédio 17). 

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia 
promove, no dia 8/6, mais um encontro do 
ciclo de conferências Projetos de Filosofia. O 

professor Cláudio de Almeida falará sobre Implica-
ção lógica e racionalidade epistêmica. A conferên-
cia será realizada a partir das 14h na sala 401 do  

A PUCRS recebe, até 8/6, as inscrições para o 
Vestibular. Serão oferecidas 36 opções de cur-
sos e 2.505 vagas no Campus Central. As pro-

vas ocorrerão nos dias 23 e 24/6 (sábado e domingo), 
à tarde. Além da Redação, os candidatos deverão res-
ponder a dez questões objetivas de cada disciplina. O 
último dia para pagar a taxa de inscrição será 11/6. 
Informações: www.pucrs.br/vestibular e informa-

Olimpíadas Estudantis 
no Campus Uruguaiana

De 11 a 15/6, dentro das comemorações 
dos 20 anos do Campus Uruguaiana, ocorrem as 
Olimpíadas Estudantis. Também são promovidos o 
concurso de fotografias PUCRS Uruguaiana: clique 
esse mundo, exposição de artes, apresentação do 
Coral e da Orquestra Filarmônica da Universidade 
e gincana. O Campus oferece 14 cursos de gradua-
ção e um de pós-graduação em Produção de Arroz 
Irrigado. A comunidade acadêmica conta com 116 
professores, 100 funcionários e 1.725 alunos. Em 
duas décadas foram diplomados 10.233.

Métricas de 
Comunicação  
e Marketing

O curso de Métricas de Comunicação e Marke-
ting, promovido pela Faculdade de Comunicação 
Social (Famecos) e pela Associação Rio-Granden-
se de Propaganda, está com inscrições abertas. O 
objetivo é dotar os participantes do conhecimento 
das técnicas de pesquisa e gerenciamento em 
Mar keting Metrics mais avançadas surgidas 
nos últimos anos. Serão discutidos os formatos 
de aplicabilidade em vários tipos de negócios da 
economia. O curso será ministrado pelo professor 
Cassio Sclovsky Grinberg, mestre em Marketing 
pela UFRGS, com cursos de especialização na 
área pela PUCRS e em International Business 
Management pela London City College (Inglaterra). 
As aulas ocorrerão nos dias 11, 18 e 25/6, das 
17h30min às 20h30min, na Famecos. As inscri-
ções podem ser feitas pelo telefone 3320-3506.

A neurobiologia da fé
Na edição do Fé e Cultura do dia 12/6 o tema 

abordado será A neurobiologia da fé. O palestrante 
será o professor da Faculdade de Medicina e neu-
rologista Jaderson Costa da Costa. O evento ocorre 
a partir das 18h15min no auditório I da Faculdade 
de Medicina, no 3º andar do hospital São Lucas. A 
entrada é franca. Informações no site www.pucrs.
br/feecultura.

Foto: Organização de Shorinji Kempo

A arte marcial japonesa foi criada em 1947 
pelo mestre Doshin So. Trata-se de uma disciplina 
para o treinamento da mente e do corpo e que visa 
à autodefesa, desenvolvimento espiritual e melho-
ra da saúde. A PUCRS oferece a arte marcial desde 
1986. Até 1997, fez parte do currículo da discipli-
na de Educação Física. Em 2002 passou a integrar 
os cursos do Instituto de Cultura Japonesa.

prédio 5 com entrada franca. O projeto tem como 
objetivo apresentar ao público, em linguagem aces-
sível, as pesquisas desenvolvidas pelo Programa de 
Pós-Graduação e sua relevância para o enfrenta-
mento dos desafios da contemporaneidade. Infor-
mações: 3320-3554.

ções: 3320-3557. Nesse concurso a PUCRS apresen-
tará uma forma alternativa de ingresso nos cursos de 
graduação, o Processo Seletivo Complementar. Após 
a matrícula dos classificados no Vestibular, no caso 
de haver vagas disponíveis, ocorrerá uma prova de 
redação e os aprovados preencherão as vagas rema-
nescentes. A inscrição para o Processo Seletivo será 
de 12 a 23/7. A prova ocorrerá no dia 28/7.

Os artigos deverão ser entregues de 6 a 10/8. Cada 
concorrente pode participar com apenas um artigo 
inédito. Os trabalhos serão julgados por professores 
da PUCRS. Informações: 3320-3576 e www.pucrs.
br/pastoral.

Foto: Rezi Gurashi/stock.XChNG
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A Edipucrs recebeu o prêmio Top Qualidade Brasil 
conferido pela empresa mineira Organização Nacional 
de Eventos & Pesquisa (Onep). A premiação, em sua 
15ª edição, reconhece e divulga o esforço de empre-
sas que estão conquistando a melhoria da gestão. A 
pesquisa de seleção dos premiados é feita por meio 
de questionários a instituições, sindicatos, órgãos 
governamentais, setores empresariais privados e pú-
blicos de todo o País.

Pelo segundo ano consecutivo, alunos da Faculda-
de de Informática ficam entre os melhores no Prêmio 
de Qualidade de Software. O trabalho de conclusão 

Livre-se do cigarro
Para marcar o Dia Mundial sem Tabaco, 

a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 
e o Serviço de Pneumologia do hospital 

São Lucas promoveram, em 31/5, ações de 
conscientização e exames gratuitos. Foram 
distribuídos 22 mil folders à comunidade uni-
versitária. Depois da medição de monóxido de 
carbono para verificar o grau de intoxicação dos 
fumantes e o de dependência de nicotina por 
meio da Escala de Fagerstrom, os interessados 
em realizar tratamento foram encaminhados ao 
Ambulatório de Auxílio ao Abandono do Tabagis-
mo do hospital São Lucas.

Neste ano o objetivo principal da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) com a data foi 
chamar a atenção para a influência do cigarro 
na poluição de locais fechados e o risco de fu-
mantes passivos adquirirem doenças tabaco-
relacionadas. Estão ligados ao fumo 80% dos 
casos de câncer de pulmão. Segundo a OMS, 

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

morrem 3 milhões de fumantes por ano em 
conseqüência das doenças que o tabaco pro-
voca. No Brasil estima-se 80 a 100 mil óbitos 
anuais. O cigarro mata mais do que a cocaína, 
heroína, álcool, incêndios, suicídios e AIDS, 
juntos. Um a cada dois fumantes morrerá por 
uma doença relacionada ao tabagismo.

Até mesmo um só cigarro por dia é preju-
dicial. Os filtros retêm apenas parte de subs-
tâncias tóxicas. Os chamados cigarros com 
baixo teor de nicotina e alcatrão são também 
nocivos. Os tabagistas, para absorverem a 
dose de nicotina exigida pela dependência 
orgânica, tragam esses cigarros mais vezes e 
mais profunda e demoradamente. Após uma 
tragada a nicotina chega ao cérebro em sete 
segundos. Quem fuma um maço de cigarros 
por dia sofre, portanto, 200 impactos cere-
brais de nicotina. Nenhuma outra droga age 
dessa forma.

fique por dentro

superdicas

Como largar o víCio
 Dos que deixaram de fumar a maior parte não conse-

guiu na primeira tentativa.
 O ideal é parar de uma só vez, após marcar um dia.
 Ingerir uma quantidade acima da média de líquidos. 

Ao iniciar a abstinência, evitar bebidas estimulantes 
como café, chá preto e álcool. Fazer atividade física.

 Não se preocupar com algum ganho de peso. Esse 
pequeno aumento é normal e tende a desaparecer, ao 
natural, num prazo de seis meses.

 Tabagismo é uma doença e como tal deve ser tratada 
por um médico. A possibilidade de sucesso sem orienta-
ção médica é muito baixa.

 Os medicamentos ajudam no tratamento, mas não é 
o principal. O que realmente importa são a motivação e 
a determinação.

Planager: um jogo para apoio ao ensino de 
gerência de projetos de software, de riCarDo 
roSa e EriC KiEliNg, orientados pelo profes-
sor raFaEl PriKlaDNiCKi, ficou entre os 12 
melhores de 99 projetos submetidos para o 
ciclo 2006 do Prêmio Dorgivão Brandão júnior 
de Qualidade de Software, concedido pelo Mi-
nistério de Ciência e Tecnologia, por meio da 
Secretaria de Política de Informática. Como re-
conhecimento, o trabalho será publicado numa 
edição especial da revista Proqualiti (www.
proqualiti.org.br/revista.php).

Estudantes da Faculdade de Comunicação 
receberam em 29/5, na sede da FM Cultura,  
dois prêmios Unirádio 2006. O 1º lugar na 
categoria reportagem foi para alESSaNDra 
mENDES, ElaiNE STraPaSSoN, EloíSE 
BErToTE e WilSoN marCHioNaTTi pelo pro-
grama Jango, memória de um presidente. O 
destaque especial na categoria radiorrevista, 
pela peça Uma década sem Caio Fernando 
Abreu, foi de DiNara rovEDa, lUíSa HElE-
Na Faria, NaTÁlia lEDUr allES e vaNESSa 
mUSSKoPF. Essa foi a 15ª edição do Prêmio 
Unirádio, que contou com a participação de 32 
trabalhos de estudantes de faculdades de todo 
o Estado.

Nesta quarta-feira, 
6/6, a professora NÚNCia 
SaNToro DE CoNSTaN-
TiNo será condecorada 
com a Ordem ao Mérito da 
República Italiana, no grau 
de Cavaliere (cavaleiro), 
pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores da Itália. 
A homenagem ocorrerá a 
partir das 19h no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, durante as comemorações ao 
aniversário da República Italiana. 

O diretor da Faculdade de Teologia, UrBaNo ZillES, 
proferiu uma palestra sobre o tema A sacralidade da vida no 
encerramento do 2º Congresso Interdisciplinar de Questões 
de Bioética na UCS, em Caxias do Sul. O debatedor foi o pro-
fessor DraiToN goNZaga DE SoUZa, diretor da Faculdade 
de Filosofia e Ciências humanas.

O pneumologista e coordenador do Centro de Interação e 
Desenvolvimento – Assistência/Pesquisa/Ensino do hospital 
São Lucas, marloW KWiTKo, recebeu o prêmio de honra ao 
mérito pelos seus serviços dedicados à saúde pública, repre-
sentando os prestadores de serviços ao SUS. A premiação 
ocorreu durante as comemorações dos 15 anos do Conselho 
Municipal de Saúde de Porto Alegre.
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ambulatório de auxílio ao abandono  
do Tabagismo do HSl: 3320-3382/3336-5043

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

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

fale
conosco

agenda programe-se

Dia de São marcelino Champag-
nat. missa às 18h30min. Local: 
Igreja Cristo Mestre.

Hospitalidade: Cases de Su-
cesso. O evento tratará do tema 
Recursos Humanos na Hotelaria. 
horário: 10h. Local: auditório do 
prédio 50 do Campus Central, no 9º 
andar. Entrada Franca. Promoção: 
Curso de hotelaria da Faculdade de 
Comunicação Social.

Seminário Conservação da Bio-
diversidade e Desenvolvimento 
Sustentável – São Francisco de 
Paula + 10, das 9h às 17h. Local: 
Salão Paroquial de São Francisco 
de Paula. Entrada franca. Promo-
ção: Instituto do Meio Ambiente e 
prefeitura.

matinê das Duas. Exibição do filme Sonhadora. 
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. Informa-
ções: 3320-3708.

Fórum dos Estágios.  ocorre até o dia 16/6 no 
Campus viamão. Parte das comemorações dos 
65 anos da Faculdade de Educação.

leitura Dinâmica e memorização. ocorre até o 
dia 19/6. horário: das 19h às 22h. Local: sede da 
Fundação Irmão José Otão, no prédio 2. Inscrições 
e informações: 3205-3110 e 3205-3107.

11º Encontro gaúcho de imunologia. ocor-
re até o dia 12/6. horário: 18h às 22h. Local: 
auditório do prédio 50. Promoção: Faculdade de 
Biociências. 

aprenda a investir em ações – Turma 2. ocor-
re até 14/6. Destinado a executivos, investido-
res, professores e estudantes. horário: das 15h 
às 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Promoção: 
Laboratório de Mercado de Capitais (Labmec).

Curso de Paleobotânica. ocorre até 21/6. ho-
rário: 19h30min às 22h. Local: sala 250 do pré-
dio 12. Promoção: Faculdade de Biociências. 

Seminário Contábil sobre O Sim-
ples Nacional. O palestrante é Sér-
gio Renato Reolon, consultor da área 
de imposto de renda e contabilidade 
da Legislação Fiscal. O seminário 
ocorre a partir das 9h no auditório do 
prédio 50. Entrada franca. Promoção: 
Departamento de Contabilidade.

análise gráfica. Curso destinado a 
estudantes, professores, profissio-
nais liberais, executivos e investido-
res. horário: das 8h às 12h e das 13h 
às 18h. Inscrições e informações: 
Laboratório de Mercado de Capitais 
(Labmec), sala 705 do prédio 50.

Dia 6   qUarTa-FEira

Dia 8   SExTa-FEira

Dia 11   SEgUNDa-FEira

Dia 12   TErça-FEira

Dia 9   SÁBaDo

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

6º Encontro internacional do Terceiro Setor. De 25 a 27/6. Esta-
rão presentes representantes de dez países como painelistas. Tema: 
Economia social – real vertente do desenvolvimento. Inscrições: 
na sede da Fundação Irmão José Otão (prédio 2) ou www.fijo.org.
br/viencontro. Desconto para alunos da Universidade. Informações: 
3205-3101. 

Campanha do agasalho. arrecadações até julho. Os donativos se-
rão entregues pelos colegas da Divisão de Obras da Universidade a 
igrejas e creches que atendem crianças carentes. Quem quiser fazer 
doação pode entrar em contato com Gerson pelo ramal 4282.

mestrado e doutorado em Filosofia. inscrições até 21/6. Informa-
ções: 3320-3554, www.pucrs.br/pgfilosofia ou filosofia-pg@pucrs.br.

matinê das Duas. ocorre no dia 25/6. Exibição do filme Em seu 
lugar. 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.

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, Sistemas 
de Informação e Sistemas Interativos de Visualização. Informações: 
3320-3611

reingresso acadêmico. até 29/6. Alunos da PUCRS afastados das 
atividades acadêmicas podem solicitar o reingresso no seu curso. 
Informações: www.pucrs.br/cra, no link “Reingresso (readmissão)”, 
pelo telefone 3320-3573 ou na Coordenadoria de Registro Acadêmico 
(sala 108 do prédio 1).

avaliação das Disciplinas dos Cursos de graduação. ocorre até 
22/6. 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 iniciativa é coordenada pela Pró-Reitoria de Gra-
duação e pela Comissão Própria de Avaliação.

15º Congresso Sul-Brasileiro de ortopedia e Traumatologia. Ins-
crições abertas. O evento ocorre de 21 a 23/6, no Centro de Conven-
ções do hotel Serrano, em Gramado/RS. Informações e inscrições 
pelo site www.vjs.com.br/sulbra2007.

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.

O amor torna tudo brilhante, agradável e  
vantajoso. O amor é o vaso que contém alegria!
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral
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