
NOTÍCIAS
PUCRS se destaca no Prêmio 
Melhores Universidades
A PUCRS conquistou o Prêmio 

Melhores Universidades do 
Guia do Estudante Abril/

Banco Real nas três categorias 
em que participou – entre elas 
a principal, Sustentabilidade. As 
outras foram de Melhor Univer-
sidade Privada da Região Sul e 
Serviços. Os dois primeiros repe-
tem o desempenho da PUCRS na 
premiação do ano passado. Os 
resultados foram anunciados no 
Teatro Abril, em São Paulo, com a 
presença do assessor da Reitoria Alziro Rodrigues (foto). A 
escolha é feita com base na Avaliação de Cursos Superio-
res do Guia do Estudante. Na categoria Melhores por Área 
de Conhecimento, os cursos foram agrupados em 13 áre-

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho (Sipat) ocorre de 5 a 9/11. Esta semana 
é integrada, contando com a Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes da PUCRS, Divisão de Obras, 

T reze representantes do Sul do Brasil e de 
Minas Gerais venceram a etapa regional 
dos Prêmios Santander de Empreende-

dorismo e de Ciência e Inovação. A PUCRS foi 
contemplada, em Empreendedorismo, com os 
alunos Liangrid Lutiani da Silva (líder da equi-
pe), do curso Engenharia de Controle e Automa-
ção, com o tema Monitoramento de resíduos, 
na categoria Tecnologia da Informação e Comu-
nicação; e João Wagner Lopes de Oliveira (líder 
da equipe), de Química, com Tinta condutora 
para placas de circuitos eletrônicos, na cate-
goria Indústria. O Prêmio de Ciência e Inovação contemplou 
o professor Diógenes Santiago Santos, da Faculdade de 
Farmácia, com o tema Medicamento para tuberculose, na 

Participe da Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho

Projetos vencem etapa regional

Delfos recebe 
acervo de 
Reynaldo 
Moura

A PUCRS recebeu o acervo 
do escritor, romancista e poeta 
Reynaldo Moura. O conjunto de 
sua obra passa a integrar o Del-
fos – Espaço de Documentação 
e Memória Cultural, que ocupará 
o 7º andar do novo prédio da Bi-
blioteca Central Irmão José Otão. 
Estiveram presentes à cerimônia 
os filhos Sérgio de Carvalho Mou-
ra e Roberto de Carvalho Moura 
e a neta Cláudia Peixoto de Mou-
ra, professora da Faculdade de 
Comunicação Social (Famecos), 
que se responsabilizará pelo 
material. O acervo é constituído 
pela produção romanesca, poé-
tica e ensaística do autor, além 
de textos produzidos como cola-
borador em jornais e revistas do 
Estado e de todo o País. A pro-
fessora da Faculdade de Letras 
Maria Luiza Ritzel Remédios, 
estudiosa da obra de Reynaldo 
Moura, morto em 1965, diz que 
seus textos para jornal mostram 
um escritor envolvido com as 
coisas da política, da história e 
da cultura de sua terra.

Assessoria de 
Comunicação 
de casa nova

A partir do dia 5/11, a 
Assessoria de Comunicação 
Social da PUCRS funcionará no 
2º andar do prédio 1 (Reitoria). 
Os ramais telefônicos para con-
tatos com a equipe continuarão 
os mesmos: 3503 (geral), 4313 
(Núcleo de Imprensa) e 4446 e 
4338 (Núcleo Editorial – bole-
tim PUCRS Notícias e revista 
PUCRS Informação). Informa-
ções também podem ser en-
viadas para o e-mail ascom@
pucrs.br.
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Gráfica Epecê e Colégio Marista Champagnat. As inscri-
ções podem ser feitas no local do evento. As palestras 
ocorrem no auditório do prédio 9. Confira a programa-
ção:

categoria Biotecnologia. A cerimônia ocorreu em Porto Ale-
gre. Os projetos, que foram escolhidos entre 492 inscritos, 
concorrerão à final nacional, no dia 29/11.
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Dias Das 9h às 11h Das 14h às 16h
5/11 A importância da ginástica laboral Meio ambiente – ações globais
6/11 Educação alimentar Abandono de áreas em situações de emergência
7/11 O estresse no ambiente de trabalho Mitos e preconceitos em relação às diversidades no trabalho
8/11 Os efeitos do sol na pele e a fotoproteção Discutindo sua saúde financeira
9/11 Tratamento do tabagismo Conscientização da saúde da mama

as, tendo a PUCRS conquistado 
o título em Serviços, que inclui 
Ciências Aeronáuticas, Gastro-
nomia, Hotelaria, Secretariado 
Executivo e Turismo. Na segunda 
categoria, Pesquisa Científica, as 
universidades foram divididas 
entre instituições públicas e pri-
vadas para cada uma das cinco 
regiões do País. Na categoria 
Sustentabilidade, foram inscritos 
398 projetos de 153 instituições. 
A Universidade venceu com o pro-

jeto Seja qual for o seu motivo, faça um mundo com mais 
economia, do Departamento de Economia da Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia, coordenado pelo 
professor Leandro de Lemos.
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Grupo de Convivência de Idosos

Livro do Papa bento XVI  
é debatido na UNITV

História da Mídia

O Grupo de Convivência de Idosos Trocando Idéias 
promoverá encontros nos dias 5 e 19/11. O 
tema do dia 5 será Relacionamentos e Sexuali-

dade na Terceira Idade, abordado pela bióloga Anelise 
Giacometi, integrante do Grupo de Apoio à Prevenção 
da Aids. No dia 19 serão debatidas as Políticas So-
ciais para o Idoso. As atividades serão realizadas das 

14h30min às 16h na sala 311 do prédio 50 com entra-
da franca. Informações e inscrições com Rosane pelos 
telefones 3320-3500, ramal 4114, ou 9848-9018. O 
Trocando Idéias integra o Programa Geron, vinculado à 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, e é coordena-
do pelo Núcleo de Pesquisas em Demandas e Políticas 
Sociais, da Faculdade de Serviço Social.

O livro Jesus de Nazaré, de autoria 
do Papa bento XVI, será tema do 
programa UNITV – entrevistas & 

Debates, de 1º a 5/11. Os convidados 
serão os professores Érico Hammes,  

Irineu José Rabuske e Édison  
Hüttner. Os programas serão exibi-
dos no canal 15 da Net, às 22h dos 
dias 1º, 3 e 4/11, às 19h30min do 
dia 5/11 e às 19h do dia 2.

A Faculdade de Comunicação Social (Famecos) 
sedia no dia 6/11 de novembro o 1º Encontro do 
Núcleo Gaúcho de História da Mídia, vinculado 

à Rede Alfredo de Carvalho (Rede Alcar Sul). O evento 
é voltado a mestres e doutores, além de alunos de 
pós-graduação que desenvolvam pesquisas interdis-
ciplinares com enfoque em comunicação e história. 
A atividade ocorrerá das 15h às 19h na sala 301 do 
prédio 7. Entre as atrações está o painel O alvorecer 

Pesquisa  
em doença  
de Parkinson

O Serviço de Neurologia do Hospital São Lu-
cas seleciona pessoas portadoras da doença de 
Parkinson que tenham mais de 30 anos para a 
realização de pesquisa sobre novo medicamen-
to. Informações podem ser obtidas pelo telefone 
3320-3223 (em horário comercial), com Márcia 
ou Luiz.

Pedidos de 
readmissão

De 1º a 30/11 alunos afastados da vida aca-
dêmica poderão requerer o reingresso ao curso. 
Qualquer pessoa solicita a readmissão, não ne-
cessitando de procuração. O requerimento de rein-
gresso pode ser preenchido na Coordenadoria de 
Registro Acadêmico (sala 108 do prédio 1) ou no 
site www.pucrs.br/cra. Informações: 3320-3573 
ou cra.ns@pucrs.br.

Mostra de 
Talentos em 
Relações 
Públicas

A 29ª Mostra de Talentos em Rela-
ções Públicas, organizada pelos alunos 
do 5º semestre do curso, será realizada 
no dia 5/11. Projetos experimentais de 
formandos estarão expostos no foyer 
do teatro do prédio 40, das 18h às 22h, 
nas categorias Projeto Experimental 
de Pesquisa; de Indústria, Comércio e 
Serviços; Comunitário e Projeto Experi-
mental Livre.

Foto: Divulgação

da imprensa brasileira: a experiência de Hipólito da 
Costa, com os professores da Famecos Jacques Wain-
berg e Antonio Hohlfeldt, e reunião com pesquisadores 
gaúchos com exposição de resumos das pesquisas. 
Organizam o Núcleo Gaúcho a professora de História 
das Relações Públicas da Instituição Cláudia Peixoto 
de Moura e de História da Publicidade e da Propagan-
da do Centro Universitário Feevale Maria Berenice da 
Costa Machado.

Vestibular de Verão
De 1º a 28/11 estarão abertas as ins-

crições para o Vestibular de Verão 
2008. Pela primeira vez o curso será 

unificado, ocorrendo ao mesmo tempo nos 
Campi Central e Uruguaiana, dias 8 e 9/12, 
das 16h às 20h. Serão oferecidas 4.653 va-
gas para 71 opções de cursos. O primeiro 
colocado de cada curso terá direito à bolsa 
integral de estudos. O benefício concedido 
pela Universidade é válido para todo o perío-
do de duração da graduação. O aluno precisa 
realizar a matrícula em todas as disciplinas 
do primeiro nível, ser aprovado em 75% das 
matérias durante o período, manter a opção 
original e concluir o curso no prazo previsto, podendo ex-
ceder em até quatro semestres. No site www.pucrs.br/ 
vestibular são encontradas provas interativas, ca-

Foto: Arquivo PUCRS

lendário do concurso, provas anteriores e informações 
sobre os cursos, entre outros dados. Dúvidas: e-mail 
vestibular@pucrs.br ou telefone 3320-3557.
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Perguntas e Respostas  
sobre Direito do Consumidor

Quais são os cuidados em compras pela  
internet?

Convém comprar somente em sites confiáveis, de 
empresas reconhecidamente idôneas. Se a sede da 
empresa for no exterior, o risco é grande. Se a empresa 
é nacional, é bom ter certeza do seu endereço, razão 
social, CNPJ e meios seguros de contato, de prefe-
rência que ela tenha representação local. O problema 
maior é a compra efetivamente feita por pessoa não-
autorizada, usando o computador do consumidor.

Como proceder em caso de atraso na entre-
ga de produtos?

Em primeiro lugar, notificar a empresa, o que 
pode ser feito por qualquer meio eficiente e compro-
vável, como e-mail. É decisivo ter a comprovação. O 
mais seguro é pelos Correios, com aviso de recebi-
mento. O consumidor pode cobrar juros pela demora, 
calculados pela taxa oficial do Banco Central (taxa 
Selic), proporcionalmente. Só que a cobrança possi-
velmente exigirá ação judicial.

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

Como comprovar que um serviço não foi adequada-
mente prestado? Vale apresentar mensagens de celular 
ou gravações?

 Quaisquer mensagens são válidas para comprovar que 
a reclamação foi feita no prazo legal. São os mesmos para 
reclamar de produtos: 30 dias para serviços não-duráveis 
e 90 para duráveis. A prova da má execução deve ser feita 
conforme a natureza do serviço: por fotografia, perícia, tes-
temunha ou qualquer outra que seja adequada.

Quando há cobranças indevidas de DOCs é necessá-
rio fazer o pagamento para evitar a multa?

Não é necessário pagar se o valor é incorreto, mas 
convém reclamar em tempo de substituir o DOC, porque a 
empresa, embora sem razão, pode considerar o consumidor 
em mora (atraso de pagamento) e cobrar juros. Evidente-
mente os juros não serão devidos, mas a situação de fato 
estará criada, exigindo providências adicionais. Se o valor 
é significativo e não há tempo de substituir o DOC, pode ser 
feito o pagamento mediante depósito judicial ou em banco 
(pagamento em consignação).
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Durante o 12º Encontro do Serviço de 
Psiquiatria do Hospital São Lucas, o psiquiatra 
MaNOEL aLBUQUERQUE, fundador do Serviço 
de Psiquiatria, foi homenageado por alunos, ex-
alunos e professores do Departamento de Psi-
quiatria e da Faculdade de Medicina (Famed). 
Albuquerque recebeu uma placa do diretor da 
Famed, iVaN aNTONELLO (foto). O coordena-
dor do Departamento de Psiquiatria e Medici-
na Legal, PaULO ROBERTO ZiMMERMaN, e 
o secretário-geral da Associação Brasileira de 
Psiquiatria, Miguel Adib Adad, destacaram as 
qualidades profissionais do médico e professor 
que, com pioneirismo, liderou a integração da 
psiquiatria no ambiente de hospital geral.

A coordenadora da Assessoria para Assuntos In-
ternacionais e Interinstitucionais, siLVaNa siLVEiRa, 
voltou de Chicago (EUA), onde participou da 21ª Reunião 
Anual da Hispanic Association of Colleges and Univer-
sities. O objetivo do evento é estabelecer um programa 
de intercâmbio de estudantes, entre as instituições de 
ensino superior membros da Organização Universitá-
ria Interamericana (OUI). Na ocasião, também visitou 
o Illinois Institute of Technology, visando a promover o 
desenvolvimento de pesquisas conjuntas, intercâmbio 
de docentes, pesquisadores e alunos e promoção de 
eventos científicos e culturais e a Northeastern Illinois 
University, com vistas a discutir possibilidade de convê-
nio de cooperação para a mobilidade acadêmica.

O vice-diretor dos Laboratórios Especializados em 
Eletroeletrônica Calibração e Ensaios (Labelo/PUCRS), 
ÁLVaRO ThEisEN, assumiu por dois anos como represen-
tante nacional dos laboratórios de ensaios e calibração 
no Comitê Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Este 
comitê é assessor ao Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial, que tem como fina-
lidade coordenar as atividades do processo que avalia a 
qualidade e o desempenho energético dos equipamentos 
sob a forma de certificação ou da etiquetagem.

Qual o prazo para trocar pro-
dutos?

A troca é uma das opções possíveis. 
O consumidor pode escolher a devolu-
ção do produto com restituição integral 
do preço pago ou o abatimento. O prazo, 
para produtos não-duráveis, é de 30 dias 
e para duráveis, 90. É importante o início 
da contagem do prazo. Se o problema do 
produto é facilmente verificável, como a 
tela arranhada de uma TV, que se nota 
quando a embalagem é aberta, o prazo 
de reclamação é de 30 dias. Se o pro-
blema é de funcionamento e só se revela 
com o uso, o prazo só conta a partir da 
manifestação do problema.

Estes foram os vencedores dos melhores trabalhos aca-
dêmicos da PUCRS nas grandes áreas do 8º Salão de Inicia-
ção Científica que reuniu estudantes da graduação e profes-
sores/pesquisadores de diferentes universidades gaúchas e 
brasileiras: GUiLhERME PETERsEN (Ciências da Saúde); 
MaYaRa NUNEs Da siLVa (Ciências Sociais Aplicadas); 
DENVER ORsOLiN (Ciências Exatas, da Terra e Engenharia); 
DiELi sOUZa BORGEs (Ciências Biológicas e Ciências Agrá-
rias) e aNa MaRia REZENDE MORaEs (Lingüística e Letras 
e outras).  Foram inscritos 749 trabalhos na edição que teve 
como tema Meio ambiente e sustentabilidade.

O Pró-Reitor de Extensão, JOÃO DORNELLEs JUNiOR, 
foi eleito coordenador da Câmara Sul de Extensão. O trabalho 
será desenvolvido no período de um ano e a escolha ocorreu 
durante o 14º Encontro Nacional de Extensão e Ação Comu-
nitária, 4ª Mostra de Extensão e 10ª Assembléia Nacional, 
realizados em São Bernardo do Campo (SP), em outubro.

Foto: Steve Woods/stock.XCHNG

Foto: 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

sobremesa Musical – Recital de Piano e Canto Canções Brasileiras, com Olinda 
allessandrini e adriana de almeida. Horário: 13h. Local: saguão do prédio 9. Entrada 
franca. Informações: 3320-3582.

Programa Geriatria e Gerontologia para a Comunidade. Com a psicóloga Tatiana Iriga-
ray. Tema: Aspectos psicológicos do envelhecimento. Horário: das 11h às 12h. Local: sala 
2 do 3º andar do Hospital São Lucas. Entrada franca, inscrições 3336-8153, ramal 200.

Último dia de inscrição para mestrado em administração e Negócios, Comunica-
ção social e Zoologia e para doutorado em Comunicação social e Zoologia. Infor-
mações: www.pucrs.br/pos.

Literatura é assim. Com Cláudia Tajes. Horário: das 18h às 19h. Local: auditório 305 do 
prédio 8. Entrada franca. Informações: 3320-3528.

2ª Mostra do audiovisual Universitária do Rio Grande do sul. O evento exibirá curtas-
metragens. Horário: 19h30min. Local: auditório do prédio 7. Haverá um debate com profes-
sores, profissionais e alunos. A entrada é franca. Informações pelo telefone 3320-3569.

Palestra na Feira do Livro. Memórias de Garibaldi escritas por Alexandre Dumas, com 
Antonio Hohlfeldt, Alcy Cheuiche e mediação de Walter Galvani. Horário: 19h. Local: Sala 
Oeste do Santander Cultural.

Feriado de Finados. suspensão das aulas.

seminários PET-inf. Horário: 14h. Local: auditório 517 do prédio 32. Entrada franca. 
Tema: Gestão de Projetos, Programas e Portfólio e as ferramentas mais utilizadas, com 
Cleyton dos Santos Sousa, profissional do Terra Networks. Informações: 3320-3500, 
ramal 8701.

6º Curso de Extensão aprenda a investir em ações. até 8/11. Horário: das 15h às 
18h. Local: sala 705 do prédio 50. Promoção: Faculdade de Administração Contabilidade 
e Economia. 

Momento Formandos na PUCRs Uruguaiana. Horário: 20h. Informações: (55) 3413-6464.

Dia 31   QUaRTa-FEiRa

Dia 1º   QUiNTa-FEiRa

Dia 2   sExTa-FEiRa Dia 3   sÁBaDO

Dia 5   sEGUNDa-FEiRa

Dia 6   TERça-FEiRa
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Ê se as pessoas te pesam, não as carregues  
nos ombros, leva-as no coração.

Dom Helder Câmara

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’
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programe-se

Programa Geriatria e Gerontologia para a Comunidade. Dia 7/11. Com a en-
fermeira, Vilma beltrame. Tema: Qualidade de vida e envelhecimento. Horário: 
das 11h às 12h. Local: sala 2 do 3º andar do Hospital São Lucas. Entrada franca, 
inscrições 3336-8153, ramal 200.

Curso de Extensão Kirigami 2. De 7 a 28/11. Horário: das 19h15min às 21h30min. 
Local: sala 501 do prédio 8. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. 

Curso de Extensão em Culinária Japonesa antienvelhecimento 2. De 7 a 
21/11. Horário: das 19h20min às 22h. Local: Laboratório de Nutrição e Ciência 
dos Alimentos do prédio 41. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. 

Encontro de Física para Vestibulandos. Dia 8/11. Tema: Mecânica e Fluidos. 
Horário: 14h às 17h30min. Local: sala 218 do prédio 10. Inscrições www.pucrs.
br/fisica. Será recolhido 1 kg de alimento não-perecível. Promoção: Faculdade de 
Física.

Curso de Capacitação aos supervisores de Estágio Curricular em serviço 
social. De 9/11 a 19/12. Horário: das 18h às 22h. Local: sala 306 do prédio 15. 
Promoção: Faculdade de Serviço Social. 

Palestra Projetos de Filosofia. Tema: Discussão sobre o sentido do humanum, 
com o professor Pergentino Pivatto. Dia 9/11. Horário: 14h. Local: sala 501 do 
prédio 5. Entrada franca. Informações: 3320-3554. Promoção: Programa de Pós-
Graduação em Filosofia.

Curso de Extensão Etapas de uma incorporação imobiliária. Dias 9 e 10/11. 
Horário: das 14h às 20h na sexta-feira e das 9h às 13h no sábado. Local: prédio 
30. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

1º Encontro de Religiosos e Clérigos Universitários da PUCRs, com o tema 
Ser Religioso e Clérigo no Ensino Superior. Dia 10/11. Horário: das 8h30min 
às 12h. Local: sala 614 do prédio 40. Inscrições gratuitas no site www.pucrs.
br/pastoral. Informações: 3320-3576. Promoção: Centro de Pastoral e Solida-
riedade.

Votação popular do Prêmio Fato Literário, promovido pelo Grupo RBs. até 
9/11. O projeto Literatura Infantil e Medicina Pediátrica: uma aproximação de 
integração humana, coordenado pela professora Solange Medina Ketzer, concor-
re ao prêmio na categoria Projeto Literário. Votação no site www.clicrbs.com.br/
fatoliterario.

Exame de proficiência em Língua inglesa – TOEFL. Dia 9/11. Modalidade 
Internet-based test. Horário: 12h. Local: Laboratório de Línguas, no prédio 8. Ins-
crições: www.ets.org. Informações: 3320-3528.

solenidade de entrega da Medalha irmão afonso. Dia 9/11. Horário: 18h30min. 
Local: teatro do prédio 40. Após o evento, haverá jantar comemorativo no restau-
rante Panorama (4º andar do prédio 41) por adesão.

2º Curso de Extensão análise Gráfica. Dia 10/11. Horário: das 8h às 12h e das 
13h às 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia. 


