
NOTÍCIAS
PUCRS inaugura  
Centro de Energia Eólica
O Centro de Energia Eólica da PUCRS (CE-

Eólica), parceria com Eletrobás/Procel, será 
inaugurado no dia 8/10. Para marcar a data 

está sendo organizada a Conferência Internacional 
de Energia Eólica (Bras-Wind 2007), de 8 a 10/10, 
no auditório do prédio 50. O evento promoverá 
uma discussão sobre o cenário internacional da 
energia eólica, assim como das potencialidades 
para o Brasil. Haverá ainda uma visita ao Parque 
Eólico de Osório de 150 MW, considerado atual-
mente o maior da América Latina. Os palestrantes 
serão representantes de instituições da Espanha, 
Portugal, Alemanha, América Latina e Brasil, abor-
dando temas sobre energia eólica na Europa e no 
mundo. O CE-Eólica é um complexo de laboratórios 

Sete cursos são 
destaque no  
Guia do Estudante

Os cursos de Ciência da Computação, 
Ciências Biológicas, Publicidade e Propagan-
da, Secretariado Executivo, Serviço Social, 
Sistemas de Informação e Turismo receberam 
cinco estrelas (excelente) na avaliação do 
Guia do Estudante Melhores Universidades 
2007 publicado pela editora Abril. Para a 
atribuição da quantidade de estrelas, a ava-
liação dos cursos é realizada por pareceristas 
– professores, coordenadores e especialistas 
de cada área, que seguem um conjunto de 
critérios, entre os quais estão qualificação 
docente, atuação profissional dos docentes, 
professores com dedicação exclusiva ao 
curso, publicação dos docentes, projetos de 
pesquisa, estrutura física, empregabilidade, 
entre outros. 

História da literatura 
é tema de seminário 
internacional

De 9 a 11/10, a PUCRS sedia o 7º Semi-
nário Internacional de História da Literatura, 
promovido pelo Programa de Pós-Graduação 
em Letras e Pró-Reitoria de Extensão. O even-
to, realizado no auditório do prédio 9, aborda o 
tema Novos olhares, múltiplas perspectivas, 
destinando-se a professores e alunos de gra-
duação e pós-graduação em Letras, História, 
Comunicação e áreas afins. Estão previstas 
conferências, mesas-redondas e sessões de 
comunicação com o objetivo de congregar 
estudiosos e pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros. Haverá, ainda, dois workshops 
ministrados por Ana Pizarro (Pontifícia Uni-
versidade Católica do Chile) e Mónica Berna-
bé (Universidade Nacional de Rosário). Infor-
mações e inscrições pelo site www.pucrs.br/
eventos/historiadaliteratura.

John Finnis é atração em eventos do Direito

De 4 a 6/10 a PUCRS será sede do 3º Congresso 
Sul-Americano de Filosofia do Direito e do 6º 
Colóquio Sul-Americano de Realismo Jurídico. 

Os dois eventos são promovidos pelo Instituto Jacques 
Maritain, em conjunto com Faculdades de Direito do 
Rio Grande do Sul, sendo a PUCRS co-realizadora. A 
conferência de abertura, às 20h, será de John Finnis, 
considerado o principal teórico jusnaturalista contem-
porâneo. Pela primeira vez no Brasil, o professor das 
Universidades de Oxford e Notre Dame tem uma abor-

dagem inovadora sobre temas como o bem comum, 
direitos humanos, absolutos morais, moral social, 
políticas públicas, atuação dos juízes, entre outros. 
O Colóquio visa aproximar professores de Filosofia do 
Direito da América do Sul identificados com a tradição 
do realismo filosófico. Desde 2005, desenvolve-se 
simultaneamente com o Congresso, possibilitando o 
diálogo entre pesquisadores vinculados às mais va-
riadas tradições de pensamento jurídico. Informações 
e inscrições: www.maritain.com.br.
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A Faculdade de Farmácia inaugura no dia 5/10, 
às 16h30min, a Farmácia Escola que propor-
cionará a prática da profissão aos estudantes 

do curso e atenderá ao público interno e externo da 
Universidade. No novo espaço, que funcionará no 
bloco B do prédio 12, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 22h, e aos sábados das 8h às 13h, será prio-
rizada a formação acadêmica por meio de estágios 
curriculares. Os alunos terão a supervisão de farma-
cêuticos experientes em manipulação de medica-
mentos e dispensação. O local contará com salas de 
estudo, de atenção farmacêutica, de atendimento e 
laboratórios para manipulação e controle de qualida-
de. Também será sede do segundo Centro de Infor-

Campus terá Farmácia Escola

mação sobre Medicamentos (CIM) de Porto Alegre. 
A iniciativa conta com a parceria da Rede Panvel. A 
coordenação é da professora Cristina Jeckel.

específicos, incluindo túneis de vento para teste 
de turbinas e calibração de anemômetros. Inscri-
ções e informações: www.pucrs.br/ce-eolica ou  
3320-3500, ramal 4438.

Foto: Divulgação
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Bolsa de estudos nos EUA
O programa The Study of the United States Ins-

titute for Student Leaders oferece 18 bolsas 
para alunos de graduação brasileiros. Com 

início em janeiro de 2008, o programa terá duração 
de cinco semanas e será realizado numa universidade 
norte-americana. O objetivo é proporcionar aos alunos 
a oportunidade de aprofundar o entendimento sobre 
os EUA e aprimorar sua habilidade de liderança. A bol-
sa inclui taxas acadêmicas, passagem de ida e volta, 

alojamento, auxílio alimentação, transporte e material 
didático, taxas de entradas em museus/bibliotecas 
e seguro saúde. Os interessados devem ser fluentes 
em inglês, ter comprovada habilidade de liderança e 
estar cursando entre o primeiro e o terceiro ano da 
graduação, em qualquer área de conhecimento. As 
inscrições podem ser feitas até 8/10. Informações no 
site www.embaixadaamericana.org.br/?action= 
materia&id=6114&itemmenu.

Palestras, teatro e bate-papo 
sobre os jovens e o álcool
A PUCRS sediará, nos dias 4 e 5/10, o 3º Fórum 

Qualidade de Vida e Saúde, promovido pelo Sin-
dicato Médico Rio Grande do Sul e Associação 

Riograndense de Imprensa. Durante o evento, será 
debatido o tema Jovens e o álcool – um caminho 
arriscado, por meio de palestras, mesas-redondas, 
painéis, entre outras atividades. Na abertura, às 14h 
do dia 4/10, será apresentada a peça de teatro Exér-

cito dos Sonhos, por jovens do Projeto Vida Urgente. 
O comunicador e médico Jairo Bauer também estará 
por lá participando de um bate-papo. Temas como Po-
líticas Públicas para o jovem e o álcool e Adolescer 
serão pautas de conferências. Inscrições e informa-
ções no site www.simers.org.br. O ingresso é 1kg de 
alimento não-perecível. O evento ocorrerá no Centro 
de Eventos.

Concertos Comunitários Zaffari

Escolinhas esportivas

No dia 7/10, o Coral e a Orquestra Filarmônica 
da PUCRS, sob a regência do maestro Frederico 
Gerling Jr., se apresentarão no Concerto de Pri-

mavera, mais uma edição dos Concertos Comunitários 
Zaffari. Na ocasião, serão celebrados os 60 anos da Fa-
culdade de Direito. Fazem parte do repertório obras de 
Carlos Gomes, Beethoven, De Falla, Ravel, Tchaikovsky 
e Bernstein, entre outras. O pianista Gilberto Tinetti 
fará uma participação especial. O concerto também 
contará com a presença dos solistas brasileiros Adria-
na de Almeida, Angela Diel, Flávio Leite, Pedro Spohr, 
Guilherme Rosa e Marcello Vannucci e do argentino Luiz 
Gaeta, além do Ballet Concerto e Cadica Cia de Dança. 

Estão abertas as inscrições para as escolinhas 
esportivas da Faculdade de Educação Física e 
Desporto. Crianças e adolescentes podem par-

ticipar das modalidades de voleibol, futsal, ginástica 
artística, tênis e rugby (este apenas oferecido para 
meninos). As turmas são dividas de acordo com o 
sexo e faixa etária. As atividades serão realizadas 
no Parque Esportivo da Universidade. Informações: 
3320-3622 ou parqueesportivo@pucrs.br.

Foto: Steve Woods/Stock.xCHNG

Terceira etapa 
do Torneio 
Empreendedor

Os inscritos no 1º Torneio Empreendedor da 
PUCRS devem entregar, no dia 5/10, o plano de 
negócio elaborado pelas equipes, em três cópias 
impressas. Os trabalhos serão recebidos na sala 
1117 do prédio 50 (11º andar), onde está localiza-
do o Núcleo Empreendedor, das 9h às 18h. Essa é 
a terceira etapa do Torneio, que premiará o primei-
ro colocado com R$ 12 mil e outras bonificações. 
Informações no site www.pucrs.br/eventos/ 
torneioempreendedor.

Violência e 
controle social

Nos dias 8 e 9/10, a Faculdade de Direito 
promoverá o 3º Ciclo de Estudos e Debates Sobre 
Violência e Controle Social. Além da apresentação 
de trabalhos acadêmicos, haverá mesas-redon-
das, abordando temas como Controle Social e 
Adolescentes em Conflito com a Lei e Gestão da 
segurança pública e estratégias de prevenção e 
criminalidade. Participarão das mesas, além de 
professores de outras universidades, representan-
tes de ONGs e setores públicos ligados ao tema 
do evento. Voltado ao público em geral, ocorrerá 
no auditório do prédio 11 durante o dia inteiro. O 
evento conta com o apoio do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública e Ministério da Justiça/Secre-
taria Nacional de Segurança Pública. Inscrições na 
Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). 
Informações: 3320-3680.

Aniversário  
da Farmácia

Para comemorar o seu 14º aniversário, a 
Faculdade de Farmácia terá uma programação 
especial no dia 6/10. Pela manhã, serão recebi-
dos alunos, familiares, diplomados, professores e 
funcionários para uma confraternização, visita aos 
laboratórios e almoço comemorativo. À tarde, será 
realizada a Jornada Farmacêutica, com palestras 
ministradas por diplomados do curso. Local: sala 
142 do prédio 12 C. Informações no site www.
pucrs.br/farmacia/eventosffarm.htm ou pelo 
telefone 3320-3512.

O evento será realizado no Centro de Eventos da Uni-
versidade, a partir das 16h. A entrada é franca.

Foto: Arquivo PUCRS
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Para começar a se exercitar
Quem quer começar a praticar exercícios físicos 

deve tomar cuidados para não haver riscos. A 
forma mais segura é passar por avaliação fí-

sica e médica que irá detectar se a pessoa tem limi-
tações em relação a uma determinada atividade. O 
médico identifica qualquer problema mais grave que 
possa comprometer a saúde durante a realização 
do exercício. Geralmente é feito um teste de esforço 
em esteira com monitoramento de pressão arterial 
e freqüência cardíaca. Ao receber o aval liberando 
para a prática de exercícios, o indivíduo passa por 
uma avaliação que mostra o estado físico e de con-
dicionamento.

O profissional de Educação Física é responsável 
por prescrever o exercício físico de modo seguro e 
efetivo. Mesmo que seja encontrada alguma limi-
tação, muitos exercícios podem ser adaptados. Por 
exemplo, alguém com desvios posturais está apto, 
após passar a dor, a praticar inclusive exercícios de 
musculação e abdominais, com cuidados. Hiperten-
sos devem evitar cargas muito elevadas e as cha-
madas manobras de Valsalva, que é prender a respi-
ração enquanto eleva uma carga muito pesada.

Meta e prazo
Nunca é tarde para se começar a fazer 

exercícios físicos. A ressalva está apenas nos 
objetivos pretendidos e no prazo que a pes-
soa está se dando. A ajuda do profissional 
de Educação Física é fundamental para essa 
programação. Também contribuem para re-
sultados satisfatórios uma dieta balanceada, 
realização de exames médicos e aquisição de 
hábitos de vida saudável. Por exemplo, al-
guém com 20 quilos acima do seu peso ideal 
(e sedentário) que em um mês quer aparentar 
um perfil atlético deve saber que seu corpo 
precisará de mais tempo para chegar ao perfil 
desejado.

Cuidado redobrado
Pessoas com diabetes, cardiopatias, hi-

pertensão arterial, osteoporose e osteopenia, 
dentre outras doenças crônicas, devem ter o 
cuidado redobrado para que a prática do exer-
cício físico continue um aliado na promoção 
da saúde. Acompanhamentos profissionais 

fique por dentro

superdicas

são ainda mais recomendados. Excesso de peso, se-
dentarismo, tabagismo, alcoolismo e outros hábitos 
inadequados favorecem o aparecimento de lesões 
mais graves, principalmente durante a realização de 
um exercício físico, pois nesse momento o organismo 
é mais solicitado.

atletas de fiM de seMana
Algo comum que acontece com as pessoas que 

realizam atividades esportivas de vez em quando é 
o aparecimento da dor muscular tardia que tem seu 
pico após 48h de realização do exercício. A intensidade 
da dor será alta conforme o grau de esforço que foi 
exigido.

O professor da Faculdade de Comunicação Social anto-
nio HoHlfeldt é o patrono da 53ª edição da Feira do Livro 
de Porto Alegre que ocorrerá de 26/10 a 11/11. A escolha foi 
em 25/9 pela Câmara Rio-Grandense do Livro através de elei-
ção por representantes da comunidade cultural, ex-patronos, 
diretores da Câmara Rio-Grandense do Livro e universidades. 
Hohlfeldt é autor de A Aventura Aventurosa de Acanai Contra 
a Grande Cobra Sucuri na Terra sem Males, obra infanto-
juvenil lançada em 2006, entre outros títulos literários e cien-
tíficos. A PUCRS estará presente na Feira com um estande, 
assim como a Província Marista do Rio Grande do Sul e a 
Edipucrs – que terá ampla participação nas sessões de autó-
grafos com lançamentos de diversos livros.
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Dois trabalhos de conclusão de alunos da Faculda-
de de Informática, realizados em 2006, serão apresen-
tados no Simpósio Brasileiro de Informática na Educa-
ção, em novembro, em São Paulo (SP). Os estudantes 
do bacharelado em Ciência da Computação, eriC Kie-
linG e riCardo rosa, irão expor o projeto de um jogo 
desenvolvido para apoiar o ensino de gerência de pro-
jetos de software. O outro trabalho foi criado pelo aluno 
do bacharelado em Sistemas de Informação, ulisses 
braGaGlia, e trata de uma ferramenta colaborativa 
baseada em Wiki para apoio ao ensino de graduação. 
A orientação das pesquisas foi do professor rafael 
priKladniCKi.

Os professores luiz fernando Molz Guedes, 
nilson ValeGa fernandes e eduardo GiuGliani, 
da Faculdade de Engenharia, apresentaram trabalhos 
no 35º Congresso Brasileiro de Educação em Enge-
nharia (Cobenge), realizado em Curitiba. O evento é o 
mais importante fórum de reflexão sobre o ensino de 
Engenharia no Brasil, promovido anualmente pela As-
sociação Brasileira de Ensino de Engenharia, sem inter-
rupções, desde em 1973. O Cobenge é considerado de 
elevado nível pela Capes, como veículo de divulgação da 
produção intelectual de professores e pesquisadores.

O francês Yves Chauvin, prêmio Nobel 
em Química de 2005, participou, em 2/10, 
de uma audioconferência na 5ª Semana 
Acadêmica da Química que ocorre até 
4/10, reunindo estudantes e profissionais 
da área em atividades como minicursos, 
palestras e sessão de pôsteres relaciona-
dos à atuação do químico industrial e do 
licenciado. Chauvin é considerado uma 
das grandes referência na Química.

Um grupo de alunos da Faculdade 
de Medicina conquistou o 1º lugar com o 
trabalho Embolização pré-operatória da 
artéria esplênica em esplenectomia por 
púrpura trombocitopênica idiopática, 
durante o 2º Simpósio Sul-americano do 
Aparelho Digestivo, realizado em Grama-
do. Trata-se de uma nova técnica cirúrgica 
que dispensa a utilização de transfusões 
sanguíneas em cirurgias do baço. Os au-
tores do artigo Cristina GÓes sCHau-
riCH e daniel GeHlen, orientados pelo 
cirurgião-geral e professor plÍnio baÚ, 
concorreram com mais de 200 trabalhos.

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

Fotos; Arquivo PUCRS
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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.

programa Geriatria e Gerontologia para a Comunidade. 
Com a geriatra Carla Schwanke. Tema: Alimentos funcionais 
e envelhecimento. Horário: das 11h às 12h. Local: sala 2 do 
3º andar do Hospital São Lucas. Entrada franca. Inscrições 
3336-8153, ramal 200.

Muita prosa e Muito Verso – encontros de idosos com a 
literatura. Recitação de poemas. Projeto voltado para adultos 
acima de 50 anos. Horário: 14h30min. Local: 2º andar do pré-
dio 8. Entrada franca. Informações 3320-3500, ramal 4615.

Curso repensando o tempo/espaço escolar. Até 
7/12. Horário: das 19h15min às 22h30min, às sex-
tas-feiras e das 8h às 12h10min aos sábados. Local: 
campus Viamão. Promoção: Faculdade de educação 
do campus Viamão.  ou no local.

Curso avançado de bioética – do Código de nurem-
berg (1947) à nova Versão da declaração de Hel-
sinki (2007). Horário: das 9h às 17h. Local: sala 601 
do prédio 40. Promoção: Faculdade de Medicina. 

tópicos em biologia Celular e Molecular. Até 30/11. 
Horário: das 12h30min às 13h30min, sempre às sex-
tas-feiras. Local: sala 142 do prédio 12. Promoção: 
Faculdade de Biociências. 

Capacitação aos supervisores de estágio Curricu-
lar em serviço social. Até 30/11. Horário: das 8h às 
12h e das 13h30min às 17h30min, sempre às sextas-
feiras. Promoção: Faculdade de Serviço Social. 

Curso análise Gráfica. Com Guido Jair Belloli, da xP 
Investimentos. Horário: das 8h às 18h. Local: sala 705 
do prédio 50. Informações 3384-4449. Inscrições www.
labmec.com.br ou . Promoção: Laboratório de Mercado 
de Capitais da Face.
11º encontro sul-brasileiro de segurança de Vôo. Ho-
rário: 8h. Local: Teatro do prédio 40. Promoção: Comando 
da Aeronáutica, 5º Serviço Regional de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e Quinta Gerência 
Regional da ANAC, apoio da PUCRS.
Grupos de estudo e pesquisa em direito internacional 
econômico. 9ª Edição. Até 1º/12. Horário: das 14h às 
17h, sempre aos sábados. Local: sala 307 do prédio 11. 
Promoção: Faculdade de Direito. 
Curso de capacitação: Geração de trabalho e renda 
na perspectiva da economia solidária. Palestra Indica-
dores de desenvolvimento social com foco na geração de 
trabalho e renda – emprego – desemprego. Bases para 
um diagnóstico primário. Com José Pedro Cabrera Cabral, 
da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Horário: das 
8h às 12h, sempre aos sábados. Local: sala 340 do prédio 
15. Inscrições gratuitas nepstas@pucrs.br. Promoção: 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Sociais e 
Processos de Trabalho do Assistente Social.

6ª feira de troca de livros de porto alegre. O objetivo é 
proporcionar a reciclagem de livros sem custo. Todos po-
dem participar, a única condição é que os livros estejam 
em bom estado. Horário: das 10h às 17h. Local: Largo 
do Expedicionário, no Parque Farroupilha. Informações: 
3289-8079. Promoção: Secretaria Municipal da Cultura.

seminário economia às 5 ½. Tema: A Inserção dos Jovens no 
Mercado de Trabalho da Região Metropolitana de Porto Alegre: uma 
experiência marcada pela elevada incidência do desemprego, com 
Raul Luís Assumpção Bastos, economista da FEE e professor da 
PUCRS. Horário: 17h30min. Local: sala 1110 do prédio 50. Entrada 
franca. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Economia.

palestra Gratuita: introdução ao Mercado de ações. Com Gui-
lherme Reis, da xP Investimentos. Horário: das 18h às 19h. Local: 
sala 705 do prédio 50. Inscrições www.labmec.com.br ou 3384-
4449. Promoção: Laboratório de Mercado de Capitais da Face.

1º encontro de Medicina interna da faculdade de Medicina. Até 
10/10. Horário: das 19h às 22h. Local: anfiteatro Ir. José Otão, no 
Hospital São Lucas. Promoção: Faculdade de Medicina. 

palestra planejando a carreira durante a faculdade. Com Danie-
la Forgiarini Pereira, psicóloga e professora do curso de Psicologia. 
Horário: 17h. Local: auditório do 9º andar do prédio 50. Inscrições 
gratuitas nucleo.empreendedor@pucrs.br. Informações 3320-3500, 
ramal 7754. Promoção: Núcleo Empreendedor da Face.

Curso de extensão em biodiversidade de organismos zooplanc-
tônicos e sua utilização em avaliação de Qualidade de Água. Até 
11/10. Horário: das 19h30min às 22h. Local: sala 247 do prédio 12. 
Promoção: Faculdade de Biociências. 

Grupo de estudos de direito administrativo aplica-
do: fundamentos e Multidisciplinaridade – Ênfase 
em direito tributário. 6ª Edição. Até 6/12. Horário: 
17h30min, sempre às quintas-feiras. Local: sala 711 
do prédio 11. Promoção: Faculdade de Direito. 

debate no pós – Comunicação e inteligência em-
presarial: refinando conceitos e práticas. Com 
Wilson da Costa Bueno, jornalista e professor da USP 
e UMESP. Horário: 10h. Local: auditório do prédio 7. 
Entrada franca. Informações 3320-3658. Promoção: 
Faculdade de Comunicação Social.

dia 3   Quarta-feira

dia 5   sexta-feira

dia 6   sÁbado

dia 7   doMinGo

dia 8   seGunda-feira

dia 9   terça-feira

dia 4   Quinta-feira

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

nada cria tanto aborrecimento  
como a falta de significação da vida.

F. Sheen
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘
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e programa Geriatria e Gerontolo-

gia para a Comunidade. Dia 10/10. 
Com Patricia Costa, médica geriatra. 
Tema: Mitos e verdades sobre vacinas 
para idosos. Horário: das 11h às 12h. 
Local: sala 2 do 3º andar do Hospital 
São Lucas. Entrada franca, inscrições  
3336-8153, ramal 200.

13º seminário de direito ambiental 
– Crueldade contra animais. 18/10. 
Horário: 19h30min às 22h45min. Lo-
cal: auditório do prédio 11. 

inscrições para mestrado e douto-
rado no http://www.pucrs.br/pos.

inscrições para o vestibular de ve-
rão 2008. De 1º a 28/11, no site www.
pucrs.br.

5ª semana acadêmica de Química. Até 4/10. In-
formações 3320-3549.
sobremesa Musical com Quinteto de Cordas. 
Horário: 13h. Local: saguão do prédio 9. Entrada 
franca. Promoção: Instituto de Cultura Musical.
Grupo de estudos novum organum? temáticas 
entre direito e literatura. Serão estudadas as tra-
gédias de William Shakespeare. Até 28/11. Horário: 
das 12h às 14h, sempre às quartas-feiras. Local: sala 
222 do prédio 8. Promoção: Faculdade de Direito. 


