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PUCRS perde  
Ir. Elvo Clemente
No dia 19/9, a comunidade acadêmica despediu-

se do Ir. Elvo Clemente, 85 anos, vítima de in-
suficiência cardíaca naquela manhã. O adeus 

foi numa missa de corpo presente realizada na Igreja 
Cristo Mestre. O sepultamento ocorreu, em 20/9, no 
Cemitério do Centro Educacional Marista de Viamão. 
Nascido Antônio João Silvestre Mottin, em Maróstica 
(Itália), Ir. Elvo era assessor especial da Reitoria. Doutor 
em Letras Clássicas e professor titular da Faculdade de 
Letras até a véspera de sua morte – foi um dos funda-
dores dos cursos de pós-graduação –, realizou estudos 
avançados em Filologia Românica na Universidade de 
Salamanca (Espanha). “Lecionar é o melhor que há”, 
dizia sorrindo. Na Universidade, ocupou os cargos de 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e de Exten-
são, entre outros. “Gostaria que os colegas continuas-
sem sempre interessados pela PUCRS, buscando bons 
resultados”, afirmou em entrevista à revista PUCRS 

Durante a 7ª Semana de Letras, realizada de 26 
a 28/9, haverá palestras, comunicações, mi-
niaulas e oficinas que debaterão o resultado de 

trabalhos, pesquisas e outras manifestações culturais, 
cujo tema principal é Vozes da memória. Também serão 
promovidas atividades teatrais. Dentre os palestrantes 
convidados estão o escritor Fabrício Carpinejar, falando 

Nos dias 28 e 29/9 a Universidade pro-
moverá a terceira edição da Feira 
das Profissões, com o objetivo de 

auxiliar os participantes a conhecerem 
um pouco mais de cada área de atua-
ção. Haverá estandes dos 71 cursos 
da Instituição e atrações espe-
ciais, como o desafio de robôs, 
experimentos do Museu de Ciên-
cias e Tecnologia e a participação dos 
integrantes do núcleo Vida Urgente da PUCRS. 
A banda gaúcha Chimarruts fará uma apresentação 

Memória é tema da Semana de Letras

Universidade promove Feira das Profissões

Sobremesa 
Musical 
comemora 
aniversário

O projeto Sobremesa Musical, 
promovido pelo Instituto de Cultura 
Musical, completa um ano de apre-
sentações. Para celebrar, será rea-
lizado um concerto especial, no dia 
26/9, com a Orquestra Filarmônica 
da PUCRS em sua formação comple-
ta. O show ocorrerá, como de costu-
me, no átrio do prédio 9, a partir das 
13h, com entrada franca.

Missões 
solidárias 
recebem 
inscrições

O Centro de Pastoral e Solida-
riedade propõe aos universitários e 
profissionais graduados o desafio 
de aventurar-se por uma semana, 
convivendo com moradores de ou-
tras localidades e realizando uma 
experiência de fé e solidariedade. Os 
interessados podem participar das 
Missões Chile e Butiá, que integram 
o programa Universidade Missioná-
ria. Na Missão Butiá, que ocorrerá de 
13 a 19/12, os acadêmicos irão tra-
balhar com comunidades carentes, 
realizando visitas às residências, 
oficinas pedagógicas e recreativas 
em escolas municipais da cidade, 
além de Serenata de Natal e ações 
comunitárias e sociais. A Missão 
Chile será realizada de 2 a 17/1 e faz 
parte do programa Misión País, da 
Pontifícia Universidade Católica do 
Chile, destinado a universitários de 
toda a América Latina. As inscrições 
podem ser feitas até 5/10 no Cen-
tro de Pastoral e Solidariedade (sala 
101 do prédio 17) ou pelo site www. 
pucrs.br/pastoral/missionaria. 
Vale como atividade complementar 
para alunos da PUCRS. Informações 
no site ou pelo telefone 3320-3576.

NOTÍCIAS
Órgão de Divulgação Interna da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul • Assessoria de Comunicação Social • Ano VII • Nº 238 • 26 de setembro a 2 de outubro de 2007

w w w . p u c r s . b r / b o l e t i m

sobre Poesia, filtro da memória, e o neurocientista Iván 
Izquierdo, abordando A arte de esquecer. Os interes-
sados podem se inscrever para ouvintes até o dia do 
evento, mediante a doação de 1kg de alimento não-pe-
recível. Informações: 3320-3528 ou letras@pucrs.br. 
Inscrições: secretaria da Faculdade de Letras (prédio 8, 
4º andar).

gratuita no dia 29/9, às 20h, encerrando o evento. 
O Simulado PUCRS será realizado durante a 

manhã do dia 29/9, simultaneamente 
no Campus Central e nas cidades 

de Uruguaiana, Alegrete, Quaraí 
e Itaqui. Os participantes dessa 

atividade terão desconto de 50% na 
inscrição para o Vestibular de Verão 

2008. A Feira será realizada no Centro 
de Eventos, das 9h às 22h, com entra-

da franca. Informações: www.pucrs.br/ 
eventos/feiradasprofissoes ou 3320-3708.

Foto: Arquivo PUCRS

Ilustração: Agexpp

Informação em 2006. Ex-presidente do Conselho Esta-
dual de Cultura, atualmente presidia a Academia Rio-
grandense de Letras. Colaborador assíduo na imprensa 
gaúcha, escreveu mais de 30 livros.
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Arrecadação de brinquedos

Jornada da Faenfi

Encontro reunirá pesquisadores  
da comunicação

PUCRS exibe menor livro do mundo

A Recreação da Pediatria do Hospital São Lucas (HSL) co-
meça os preparativos para comemorar o Mês da Crian-
ça. Quem quiser colaborar com a festa dos pequenos 

pode ajudar doando brinquedos ou até mesinhas e cadeiras 
para que possam brincar à vontade. Serão beneficiadas cerca 
de 70 crianças de zero a 12 anos. Os postos de coleta estão 
na sala de Recreação da Pediatria, no Setor de Comunica-
ção do HSL (2º andar) e no 5º andar do Hospital. Para o mês 
de outubro estão previstas diversas atividades, como uma 
exposição de trabalhos artísticos feitos pelas crianças com 
sucata (6ª Expoarte), gincana, show de mágica, entre outras. 
Informações: 3320-3445 e 3320-3000, ramal 2507.

De 1º a 3/10 serão realizados o 1º Fórum Pró-
Saúde/PUCRS e a 2ª Jornada Científica de 
Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. Durante 

a Jornada, além de sessões de pôsteres e palestras, 
haverá minicursos, abordando temas como Nutrição 
em Gastroenterologia Pediátrica, Basic Life Support 
(BLS) e Drenagem Linfática com vacuodermobiliza-
ção – Laser aplicado à estética, entre outros. O Fó-
rum ocorrerá apenas no dia 1º/10, das 14h às 17h, no 

Centro de Eventos, com entrada franca. Na ocasião, 
a comissão coordenadora do Pró-Saúde Enfermagem/
PUCRS falará sobre o programa, e a professora Maria 
Júlia Paes, da USP, fará uma palestra sobre Comu-
nicação e Humanização em Saúde. Promoção: Fa-
culdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia, com 
apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Inscrições e 
informações: www.pucrs.br/eventos/jornadafaenfi 
ou 3320-3646.

A Faculdade de Comunicação Social sediará, 
em 6/11 o 1º Encontro do Núcleo Gaúcho de 
História da Mídia, vinculado à Rede Alfredo de 

Carvalho (Rede Alcar Sul). O evento é voltado a mes-
tres e doutores, além de alunos de pós-graduação 
que desenvolvem pesquisas interdisciplinares com 

A té o dia 27/9 podem ser vistas bíblias raras, em 
frente à Pró-Reitoria de Extensão (prédio 40), 
na mostra organizada pelo Centro de Pastoral 

e Solidariedade. Também está exposto o menor livro 
do mundo (foto), de 5X5mm (equivalente a um grão 
de arroz) com a oração do Pai-Nosso em várias lín-
guas. Dentre as obras destacam-se a Bíblia Luterana 
Antiga, escrita entre os anos 1601 e 1642, cedida 
pela família Zimmermann; bíblias emprestadas pela 
Biblioteca Central Irmão Otão, como uma em grego, 
do século 17 e outra francesa, de 1866, entre outras. 
A entrada é franca.

Pregões 
simulados

O Laboratório de Mercado de Capitais  
(Labmec), em parceria com a XP Investimentos, 
realiza a segunda edição dos pregões simulados 
virtuais. Serão três encontros, nos dias 27/9, 11 
e 25/10, das 18h às 19h. No decorrer do pre-
gão, além de trabalhar com simulações, o aluno 
entrará em contato com o cotidiano do mercado 
acionário. As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas por meio do site www.labmec.com.br. 
Com uma carteira hipotética, cada participante 
terá a chance de trabalhar com seus ativos em 
tempo real. Os professores vão auxiliar os par-
ticipantes na administração das suas carteiras, 
dando exemplos de compra e venda no mercado, 
além de explicar o porquê dos movimentos. Tam-
bém serão solucionadas dúvidas sobre o softwa-
re, o mercado, empresas e todas as atividades 
externas e internas que influenciam as tomadas 
de decisões dos agentes. Os encontros serão 
ministrados por operadores da XP Investimentos 
e profissionais do Labmec. Informações no site 
citado ou pelo telefone 3384-4449.

História  
da literatura 
em debate

Estão abertas as inscrições para o 
7º Seminário Internacional de História 
da Literatura, que ocorrerá de 9 a 11/10 
na PUCRS. Com o tema Novos olhares, 
múltiplas perspectivas, destina-se a 
professores e alunos de graduação e 
pós-graduação em Letras, História, Co-
municação e áreas afins. Estão previs-
tas conferências, mesas-redondas, ses-
sões de comunicação e os workshops 
História da literatura brasileira: abor-
dagens teóricas, com Jaqueline Penjon 
(Universidade de Paris III – Sorbonne) e 
História e presença, com Flora Süsse-
kind (Fundação Casa de Rui Barbosa). 
Informações e inscrições pelo site www.
pucrs.br/eventos/historiadaliteratura. 
A promoção é do Programa de Pós-
Graduação em Letras e Pró-Reitoria de 
Extensão.

enfoque em comunicação e história. Ocorrerá das 15h 
às 19h, na sala 301 do prédio 7. Organizam o Núcleo 
Gaúcho a professora de História das Relações Públi-
cas da Universidade Cláudia Moura, e de História da 
Publicidade e da Propaganda do Centro Universitário 
Feevale Maria Berenice da Costa Machado.

Fotos: Peter Galbraith/stock.XCHNG
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Aquecimento global: você pode agir
Os efeitos da atividade humana sobre a Terra 

são tantos que estamos envolvidos num ex-
perimento planetário não-planejado. Dentre 

todas as transformações induzidas ou aceleradas 
pelo ser humano, o aquecimento global é a mais 
assustadora. O fenômeno decorre do aumento da 
concentração de gases na atmosfera, em especial o 
dióxido de carbono (CO2) e o metano. Responsáveis 
pelo efeito estufa, os gases impedem que o calor 
emitido pela superfície “fuja” para o espaço. Cen-
tenas de cientistas de diversos países alertam que 
a variação de temperatura de 1,5 a 4,5 graus em 
um século ou dois não tem precedentes na história 
recente da Terra.

Entre as conseqüências sentidas estão períodos 
prolongados de seca, inundações, erosão e extinção 
de animais e vegetais. O derretimento do gelo nos 
pólos eleva o nível do mar e pode inundar cidades 
costeiras e deixar milhões de pessoas refugiadas. 
Para entender a situação, uma das dicas é ler ao li-
vro ou assistir ao documentário Uma verdade incon-
veniente, do ex-vice-presidente dos EUA Al Gore.

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

O que fazer
 Alertar outras pessoas para a questão.
 Preferir lâmpadas fluorescentes. Custam mais, mas a du-
ração é até dez vezes maior do que as incandescentes e 
usam 66% menos energia.

 Usar a máquina de lavar com a carga máxima de roupas.
 Escolher aparelhos projetados para economizar energia. 
Os antigos podem ter a eficiência melhorada. A geladeira 
não deve ser colocada perto de forno, aquecedor e lava-
louças.

 Prestar atenção ao termostato do ar condicionado. Re-
duzir o calor em apenas uns graus no inverno e regular 
uns graus a mais no verão pode resultar em ganhos de 
energia.

 Desligar os aparelhos da tomada, pois em modo de es-
pera são responsáveis por 10% a 15% do consumo de 
energia de uma casa.

 Evitar quando possível o carro. Reduzir em 30 km as via-
gens semanais eliminaria cerca de 500 kg de emissões de 
CO2 por ano.

 Dirigir em horários tranqüilos, gastando menos combustí-
vel.

fique por dentro
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A Faculdade de Odontologia participou 
da 24ª Reunião Anual da Sociedade Brasi-
leira de Pesquisa Odontológica, realizada em 
Atibaia (SP), apresentando 38 pôsteres nas 
categorias iniciação científica, pós-gradua-
ção e pesquisas de docentes. Os resumos 
dos estudos foram publicados num suple-
mento do Brazilian Oral Research. A aluna 
de pós-graduação TaTIaNa GONÇaLVeS foi 
premiada com o trabalho Citotoxicidade de 
duas resinas acrílicas utilizadas em orto-
dontia, na categoria pôster sócio efetivo.

Professores e pesquisadores do Laboratório de Biologia Ge-
nômica e Molecular da Faculdade de Biociências destacaram-se 
no 53º Congresso brasileiro de Genética. O professor SaNDrO 
BONaTTO coordenou o Simpósio Vinte Anos da Filogeografia: Des-
vendando a História Evolutiva das Espécies. A bolsista de pós-
doutorado LarISSa rOSa De OLIVeIra foi premiada na categoria 
Jovem Geneticista 2007. aNa LÚCIa CYPrIaNO De SOuza, do 
Programa de Pós-Graduação em Zoologia, recebeu diploma de 
mérito no prêmio Sílvio de Almeida de Toledo Filho, orientada por 
Bonatto. Sob a coorientação do professor eDuarDO eIzIrIK, o 
trabalho de Taiana Haag (PECBio/UFRGS), venceu o prêmio Sílvio 
de Almeida de Toledo Filho para o tema Genética da Conservação 
Animal. GaBrIeL De SOuza MaCeDO recebeu diploma de mérito 
pela indicação ao prêmio de Iniciação Científica. O aluno DaNIeL 
KIeLING conquistou o Prêmio Iniciação Científica/Painel, também 
orientado por Bonatto.

O professor CeLSO BOTH, da Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Informática do Campus Uruguaiana, recebeu o 
prêmio Mérito em Administração, edição 2007, pelo Conselho Re-
gional de Administração do Rio Grande do Sul. Both é graduado 
em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela PUCRS, 
especialista em Ciências Econômicas da Administração e mestre 
em Educação. O prêmio incentiva, destaca e premia profissionais 
que contribuem para o desenvolvimento da ciência e técnica da 
Administração no Estado.

 Na hora de comprar um carro, esco-
lher o que faz mais quilômetros por 
litro, pois emite menos dióxido de 
carbono. Cada galão (3,8 litros) de 
gasolina queimada lança 10 kg de 
CO2.

 Escolher itens duráveis e não descar-
táveis, consertar em vez de colocar 
fora e passar os objetos usados para 
outra pessoa.

 Destinar papel, vidro, aço, alumínio e 
plástico para a reciclagem.

 Não desperdiçar papel.

O Serviço de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço do Hospital São Lucas realizou o 1º Encontro 
dos Ex-Residentes da PUCRS, em Canela, reunindo 
ex-alunos para debate e troca de experiências. De 
acordo com o chefe do serviço, NÉDIO STeffeN, o 
evento reuniu cerca de 60 ex-residentes que atuam 
no Brasil e no exterior. O próximo encontro será da-
qui a dois anos, em Santa Cruz do Sul (RS).

O professor JOÃO MarCeLO KeTzer, do 
Centro de Excelência em Pesquisa sobre Armaze-
namento de Carbono, retornou de Nova York, onde 
participou de reunião técnica com especialistas em 
desenvolvimento sustentável e seqüestro geológico 
de carbono, realizada na sede das Nações Unidas 
(ONU). O encontro foi promovido pelo Departamento 
de Energia e Transporte da ONU e Divisão para o 
Desenvolvimento Sustentável. Em pauta, aspectos 
técnicos do seqüestro geológico e suas perspectivas 
para os diversos países, incluindo o Brasil.

Fotos: Divulgação
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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.

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

fale
conosco

agenda

Programa Geriatria e Gerontologia para a Comuni-
dade. Com Olívia Souza, terapeuta ocupacional, e Fa-
biana Souza, arquiteta. Tema: Acessibilidade e Quedas 
no Idoso. Horário: das 11h às 12h. Local: sala 2 do 3º 
andar do Hospital São Lucas. Entrada franca, inscrições 
3336-8153, ramal 200.

4º encontro com a Psicologia PeT PuCrS/ufrGS. Até 
28/9. Horário: das 8h às 12h. Local: auditório do prédio 
7 e salas do prédio 11. Promoção: Faculdade de Psico-
logia. 

questão Social em Cena: debates sobre as expres-
sões da questão social. Exibição do filme Notícias de 
uma Guerra Particular seguido por um debate. Local: 
sala 344 prédio 15. Horário: 14h às 17h. Informações: 
nepstas@pucrs.br Entrada franca. Promoção: Núcleo 
de Estudos e Pesquisas e Políticas Sociais e Processos 
de Trabalho do Assistente Social.

6º Seminário Internacional de Direitos fundamen-
tais: Constituição, direitos fundamentais e direito 
privado. Até 28/9. Horário: 8h30min às 12h e das 19h 
às 22h. Local: teatro do prédio 40. Promoção: Faculdade 
de Direito. 

Curso de extensão de qualifica-
ção em educação de alunos com 
Necessidades especiais: Defici-
ência Mental. Até 30/1/08. Horário: 
18h15min às sextas-feiras e às 8h 
aos sábados. Local: Campos Viamão. 
Promoção: Faculdade de Educação. 
Inscrições no local ou .

Palestra alfabetização Científica 
e Técnica na visão de Gerard fou-
rez. Com o professor José de Pinho 
Alves Filho, da Universidade Federal 
de Santa Catarina. Horário: 10h. Lo-
cal: Auditório do Prédio 10. Entrada 
franca. Promoção: Programa de Pós-
Graduação em Educação em Ciên-
cias e Matemática, da Faculdade de Física.

Oficina de Desenho para Iniciantes. Até 30/11. 
Horário: 8h50min. Local: sala 101 do prédio 9. 
Promoção: Faculdade de Arquitetura. 

Curso de Introdução às Técnicas de Tradu-
ção escrita em Língua espanhola. Até 14/12. 
Horário: 18h30min. Local: sala 511 do prédio 
40. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. 

encontros de física para vestibulandos. Tema: Eletro-
magnetismo. Horário: 14h. Local: sala 218 do prédio 10. 
Inscrições: www.pucrs.br/fisica. Será recolhido 1 kg de 
alimento não-perecível. Promoção: Faculdade de Física.

Gestão com Pipoca. Será exibido e discutido o filme So-
mos Marshall, sobre uma equipe de futebol americano 
que tenta superar a perda de parte do time num desastre 
aéreo. Horário: 17h. Local: auditório do 9º andar do pré-
dio 50. Entrada franca. Promoção: Núcleo Empreendedor 
da PUCRS.

Palestra O farmacêutico como pesquisador na área 
fumageira, dentro do programa Conversando com Di-
plomados da faculdade de farmácia. Com Ana Lúcia 
Arigony. Local: sala 604 do prédio 12. Horário: 19h30min. 
Entrada franca. Promoção: Faculdade de Farmácia.

Seminário economia às 5 ½. Tema: Exportações 
e Crescimento Econômico no Brasil, com Eduardo 
Barbosa, da diretoria de comercialização nacio-
nal do Grupo RBS. Horário: 17h30min. Local: sala 
1110 do prédio 50. Entrada franca. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Economia.

Projeto Contar e encantar. Até 5/11. Tema: 
Sensibilização para a narração de histórias 
e análise de narração de histórias. Horário: 
17h30min. Local: sala 223 do prédio 8. Inscri-
ções: contadoresdehistorias@pucrs.br. Será 
arrecadado 1 livro novo de literatura para doar 
a crianças do Hospital São Lucas. Promoção: 
Celin / Faculdade de Letras.

DIa 26   quarTa-feIra DIa 28   SexTa-feIra

DIa 27   quINTa-feIra

DIa 1º   SeGuNDa-feIra
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Se souberes colocar Deus em tudo o que 

fazes, encontrá-lo-ás em tudo o que sucede.
W. Ghika

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘ ’’
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para a Comunidade. Dia 3/10. Com 
Carla Schwanke. Tema: Alimentos 
funcionais. Horário: das 11h às 12h. 
Local: sala 2 do 3º andar do Hospital 
São Lucas da PUCRS. Entrada franca, 
inscrições 3336-8153, ramal 200.

1º Curso de extensão em análise 
Gráfica. 6/10/07. Horário: das 8h às 
12h e das 13h às 18h. Local: sala 705 
do prédio 50. Promoção: Face. 

10ª Jornada de Cardiologia – a Práti-
ca Cardiológica em 2007. De 18/10 a 
20/10. Informações e inscrições www. 
pucrs.br/eventos/jornadacardiologia ou .

Inscrições para mestrado e doutora-
do no http://www.pucrs.br/pos.

1º Curso de extensão em análise fundamentalista. 
Com os professores Leandro de Lemos, coordenador do 
curso de Economia, e João Carlos Miranda, coordena-
dor do departamento de Contabilidade da Universidade. 
Horário: das 8h às 12h e das 13h às 18h. Local: sala 
705 do prédio 50. Promoção: Laboratório de Mercado de 
Capitais. 

Curso de extensão alimentos Seguros – uma Visão 
ampla. Até 6/10. Horário: 8h30min, sempre aos sába-
dos. Local: sala 332, bloco B do prédio 30. Promoção: 
Faculdade de Engenharia. 

Grupo de estudo e Pesquisa em Direito Internacional 
econômico – 9ª edição. Até 1/12. Horário: das 14h às 
17h, sempre aos sábados. Local: sala 307 do prédio 11. 
Promoção: Faculdade de Direito. 

13º encontro estadual de redação no Vestibular. Ho-
rário: das 9h às 17h30min. Local: auditório do prédio 9. 
Promoção: Pró-Reitoria de Graduação. 

Oficina de Tradução Literária (Inglês-Português) – 
Módulo 2. Até 15/12. Horário: 9h, sempre aos sábados. 
Local: sala 303 do prédio 8. Promoção: Faculdade de 
Letras. 
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