
NOTÍCIAS

Estréia novo site
No dia 9/11, estréia o novo site da PUCRS, 

que busca uma comunicação ágil e de fácil 
acesso. No menu principal, grifados em ver-

melho, três itens apresentam a estrutura física e 
organizacional da Instituição. Destacados em azul, 
os ícones seguintes compõem o tripé ensino, pes-
quisa e extensão. À esquerda, uma seqüência de 
imagens caracteriza os ambientes e o clima vividos 
pelos acadêmicos. Logo abaixo, constam os princi-
pais fatos e eventos. As últimas notícias podem ser 
acompanhadas ainda por um sistema de atualiza-
ção, inclusive em celulares. No centro da página, 
uma janela reproduz conteúdos de vídeo e áudio e, 
à direita, ficam os links mais utilizados. Uma das 
principais inovações do site é o sistema de busca, 
com a tecnologia do Google.

Últimos dias para 
votar no Fato Literário

O projeto Literatura Infantil e 
Medicina Pediátrica: 
uma aproximação de 
integração humana 
foi indicado para o 
Prêmio Fato Literário, 
na categoria Projeto 
Literário, promovido 
pelo Grupo RBS. A vo-
tação popular ocorre até o dia 9/11 pelo site 
www.clicrbs.com.br/fatoliterario. Coorde-
nada pela Pró-Reitora de Graduação, Solange 
Medina Ketzer, a iniciativa se desenvolve há 
dez anos na Pediatria do Hospital São Lucas, 
onde são feitas sessões de narração de his-
tórias para crianças de seis meses a 12 anos. 
O júri popular escolhe apenas um vencedor. 
Membros da comunidade cultural gaúcha 
definirão ganhadores das categorias Perso-
nalidade e Projeto Literário, criadas nesta 
edição. 

Pró-reitores discutem 
desafios da pesquisa 
e pós-graduação

O futuro da produção científica do País 
foi discutido no 23º Encontro Nacional de 
Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, 
no Sheraton Porto Alegre Hotel. A PUCRS 
co-organizou o evento, que contou com re-
presentantes de mais de 150 instituições. O 
ex-presidente da Capes Abílio Baeta defendeu 
mudanças no sistema de avaliação de cursos. 
Segundo ele, “a avaliação da Capes não pode 
ser um instrumento de controle da autonomia 
de uma universidade”. Propôs que as gran-
des áreas de conhecimento sejam avaliadas 
separadamente, evitando a “pasteurização”. 
A subvenção por parte do governo a projetos 
da iniciativa privada, por meio de editais, tem 
ajudado o Brasil a se destacar. É investido 
0,9% do PIB. Segundo a presidente do Cen-
tro de Gestão e Estudos Estratégicos, Lúcia 
Melo, a meta é chegar a 1,6% até 2010. A 
coordenadora do Fórum Nacional de Gestores 
de Inovação e Transferência de Tecnologia e 
do Escritório de Transferência de Tecnologia 
da PUCRS, Elizabeth Ritter, afirma que, para 
garantir a inovação, é necessário capacitar 
alunos e gestores, inserindo na academia a 
cultura da propriedade intelectual.
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Ao completar 59 anos, no dia 9/11, a  
PUCRS homenageia 40 colaboradores 
com a entrega da Medalha Irmão Afonso. 

O evento ocorre no teatro do prédio 40, a partir 
das 18h30min. Depois, haverá jantar no Restau-

Colaboradores recebem Medalha Irmão Afonso
rante Panorama, por adesão. A medalha, com a 
efígie do fundador da PUCRS, Ir. Afonso, foi cria-
da em 1981 e se destina a professores, alunos, 
funcionários e pessoas que prestam serviços à 
Instituição.

Campus Uruguaiana
José Luiz Soares Rocha
Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia
Luiz Antonio Slongo
Luiz Edgar Medeiros
Faculdade de Arquitetura  
e Urbanismo
Renato Gilberto Gama Menegotto
Faculdade de Biociências
João Guilherme Valentim Neto
Faculdade de Comunicação Social
Leonardo Menna Barreto Gomes
Marques Leonam Borges da Cunha
Faculdade de Direito
João Danil Gomes de Moraes
Faculdade de Educação
Elaine Vieira
Rejane Beatriz de Almeida Dineck
Faculdade de Engenharia
Eberson José Thimmig Silveira
Eduardo Giugliani

Ethel Esther Pigorsch Ebert 
José Luiz Fernandes Cogo
Maria Teresa Mônica Raya-Rodriguez
Renato da Silva Solano
Roberto Moreira Schroeder
Faculdade de Filosofia  
e Ciências Humanas
Arnoldo Walter Doberstein
René Ernaini Gertz
Faculdade de Letras
Alice Therezinha Campos Moreira
Faculdade de Matemática
Rossana Fraga Benites
Faculdade de Medicina
Januário Vitola
Manuel Antonio Ruttkay Pereira
Faculdade de Odontologia
Salete Maria Pretto
Telmo Bandeira Berthold
Faculdade de Psicologia
Heloísa Maria Rodrigues Furtado
Faculdade de Teologia
Érico João Hammes

Hospital São Lucas
Deima Pons Bottino

Geraldina Odete dos Anjos Adolf

Lenita Regina Alessio 

Maria Clair Diedrich da Rocha

Maria Luiza Peres Bittencourt 

Marlene dos Santos Amaro

Ortenila Santina Vian

Pró-Reitoria de Administração  
e Finanças/GTIT
Lauro Antônio Elger

Pró-Reitoria de Administração e 
Finanças/Prefeitura Universitária
Nelson Egidio Costa Soares

Pró-Reitoria de Extensão
Paulo Joeli Felix Ramos

Pró-Reitoria de Extensão/MCT
Regina Maria de Fraga Alberto

Zilda Margarete Seixas de Lucena

Pró-Reitoria de Pesquisa  
e Pós-Graduação/Idéia
Arno Kieling Steiger

COnFIRA OS HOMEnAGEADOS
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Sociedade hiperespetacular

Prêmio Jovem Cientista

Inscrições para o Exame TOEFL

Nos dias 7 e 8/11, ocorre o 8º Seminário Inter-
nacional da Comunicação, que discute o tema 
Simulacros e (dis)simulações na sociedade 

hiperespetacular. O evento, no teatro do prédio 40, 
terá como conferencistas Patrick Tacussel (Universi-

dade Paul Valéry), Douglas Kellner (Universidade da 
Califórnia) e Lucien Sfez (Universidade de Paris I e 
professor visitante do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação Social da PUCRS). Informações: 
www.pucrs.br/eventos/sicom.

As inscrições para o Prêmio Jovem Cientista fo-
ram prorrogadas até 21/12. O tema da edição 
deste ano é Educação para reduzir as desi-

gualdades sociais. O prêmio promoverá as pesquisas 
a partir de importantes demandas, como o papel da 
educação na superação da violência, os mecanismos 

de inclusão social e a educação empreendedora. Se-
rão premiadas as categorias Graduado, Estudante 
do Ensino Superior, Orientador, Mérito Institucional e 
Estudante do Ensino Médio. Informações e inscrições 
pelo site www.jovemcientista.cnpq.br. O prêmio é 
uma iniciativa conjunta do CNPq e da Gerdau.

A Faculdade de Letras aplicará o exame TOEFL, 
de proficiência de língua inglesa, no dia 9/11. 
A modalidade é Internet-based test. O TOEFL 

avalia a competência de candidatos a universidades e 

centros de estudo nos EUA e em outros países de fala 
inglesa. Outras provas serão aplicadas nos dias 7, 12 
e 15/12. As inscrições podem ser feitas no site www.
ets.org. Informações pelo telefone 3320-3528.

Dança de Salão e Ritmos  
no Parque Esportivo
A Academia de Ginástica do Parque Esportivo oferece, a partir deste 

mês, duas novas modalidades no cronograma da Ginástica: são as 
aulas de Dança de Salão e Ritmos. A Dança de Salão inclui o apren-

dizado de ritmos e estilos das danças de baile e regionais, como bolero, 
samba de gafieira, rock, salsa, lambada, merengue, forró e valsa. As aulas 
ocorrem às terças e quintas-feiras, a partir das 20h45min. O objetivo da 
modalidade Ritmos é desenvolver a capacidade cardiorrespiratória em um 
ambiente prazeroso, por meio de coreografias ou apenas passos do ritmo, 
entre eles axé, hip hop, e funk. As aulas serão nas segundas, quartas e 
sextas-feiras, a partir das 19h15min. Informações: 3320-3622 ou e-mail parqueesportivo@pucrs.br.

Segurança alimentar e gastronomia
O Hospital São Lucas (HSL) promove, no dia 

10/11, o 1º Encontro de Atualização em Segu-
rança Alimentar e Gastronomia. Voltado a nu-

tricionistas, técnicos e estudantes de Nutrição, aborda 
temas como Impacto e influência da gastronomia no 
contexto hospitalar e A utilização de temperos e es-
peciarias na dietoterapia. Informações e inscrições: 
3320-3032, 3320-3144 ou hsl-snd@pucrs.br.

Fé & Cultura
Na próxima edição do projeto Fé & Cultura, 

dia 13/11, o professor da Faculdade de Educação 
Pergentino Pivatto fala sobre o tema Professores 
x alunos: tendências e atitudes. Local: auditório 
do prédio 9. A palestra ocorre às 18h15min, mas, 
a partir das 17h45min será realizada confraterni-
zação.

Congresso de 
Psicolingüística 
Aplicada

A PUCRS sedia, de 18 a 23/11, o 8º Congresso 
Internacional da Sociedade Internacional de Psico-
lingüística Aplicada (ISAPL). Com o tema Psico-
lingüística: Desafios Científicos e Tecnológicos, 
participam grandes nomes da área, como Tatiana 
Slama Cazacu (Romênia), maria da Graça Pinto 
(Universidade do Porto), Janusz Arabski (Polônia), 
Brian MacWhinney (Universidade Carnegie-Mellon, 
EUA) e Lise menn (Universidade do Colorado). O 
evento será composto por mesas-redondas, ses-
sões de comunicação, workshops e exposição de 
pôsteres. Informações: www.pucrs.br/eventos/
isapl2007/pt ou 3320-3676. As inscrições para 
ouvintes também podem ser feitas no site citado.

Gre-Nal feminino
No dia 7/11, alunas das disciplinas de Orga-

nização de Eventos Escolares e Futebol, da Facul-
dade de Educação Física e Ciências do Desporto 
participam de mais um clássico gaúcho, uma par-
te jogando pelo Grêmio e outra pelo Internacional. 
A partida será no Estádio da PUCRS com início às 
21h. A entrada é franca.

Vagas de estágio
A Schneider Electric Brasil, líder mundial em 

produtos e serviços para distribuição elétrica, 
controle e automação, abre novas oportunidades 
de estágio em todo o Brasil, incluindo a cidade 
de Porto Alegre. Podem se inscrever para o re-
crutamento, realizado pelo Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE), estudantes dos cursos de 
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Psico-
logia, Pedagogia, Comércio Exterior e Engenharia 
(Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica e de 
Produção). Os candidatos devem ter conclusão do 
curso prevista entre dezembro de 2008 e dezembro 
de 2010, além de conhecimento do idioma inglês 
do nível intermediário ao avançado. Inscrições até 
11/11 pelo site www.schneider-electric.com.br.

Foto: Sonja Mildner/stock.XCHNG
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Ioga: autoconhecimento  
e relaxamento
O ioga é descrito como a sabedoria na 

ação ou a arte de viver em harmonia 
e moderação. Preserva um estado de 

auto-observação e união com tudo que nos 
rodeia. Nos últimos cem anos vem sendo 
adotado por milhões de pessoas no Ociden-
te e atualmente se relaciona à necessidade 
de administrarmos melhor nosso modo 
de vida estressante. Em geral, a melhora 
da flexibilidade, relaxamento, aumento da 
concentração e da consciência corporal são 
os benefícios mais relatados pelos prati-
cantes.

 
TODAS AS IDADES

A princípio não existem objeções para a 
prática, somente se houver alguma restrição 
médica. Tanto crianças, jovens e gestantes 
quanto idosos podem praticar ioga desde 
que sejam observadas as características 
e as possíveis limitações de cada idade e, 
acima de tudo, de cada pessoa.

 

MODALIDADES
Existem muitas práticas que variam 

conforme a escola. No Parque Esportivo da 
PUCRS segue-se apenas uma linha, a do hatha ioga, 
considerado um método que almeja, por meio do 
esforço físico, levar o praticante ao estado de não-
condicionamentos, o estado de liberação que no ioga 
é chamado de samádhi. Esse método dá importância 
maior à prática dos ásanas (posições) e aos pranáyá-
mas (técnicas respiratórias).

 
“FUSãO” EnTRE A TRADIçãO ORIEnTAL  
E AS ADAPTAçõES OCIDEnTAIS

A entrada da filosofia no Ocidente tem sido fre-
qüentemente relacionada à necessidade de instrumen-
tos para lidar com nosso modo de vida estressante 
essa sobrecarga de exigências que se traduz, possivel-
mente, na perda do espaço de reflexão interior. Porém, 
atualmente as pessoas estão em busca de momentos 
de introspecção e de promoção do autoconhecimento, 
que não se restringem aos orientais. Estudiosos do ioga 
destacam que não basta ter um conhecimento superfi-

fique por dentro

superdicas

ÁLVARO MAIA BATISTA, aluno do curso Ciências 
Econômicas, foi o vencedor do Concurso de Artigos 
Fraternidade e Amazônia, com o trabalho Amazônia 
Arquipélago ou Continente? Crescimento econômico 
e desenvolvimento na Amazônia. CATIAnE DA ROSA 
PEREIRA, de Ciências da Computação, ficou em 2º lu-
gar e FABIAnA DE MOURA E SOUZA, de Serviço Social, 
em 3º lugar. Realizado desde 1995 pelo Centro de Pas-
toral e Solidariedade, o concurso pretende despertar a 
consciência individual e coletiva sobre a importância 
da reflexão e ações relacionadas ao tema da Campa-
nha da Fraternidade proposto pela CNBB.
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O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
(Idéia) passou a incubar o projeto multidisciplinar 
Linguagem, Comunicação e Cognição (Lincog), que 
desenvolverá um software de pesquisa sobre as 
linguagens escrita e visual de filmes. A iniciativa, 
coordenada pela professora AnA MARIA IBAÑOS, 
da Letras, envolve ainda as Faculdades de Infor-
mática, Comunicação Social, Engenharia e Educa-
ção. O objetivo é usar os filmes – O Nome da Rosa 
e Shakespeare Apaixonado (foto), por exemplo – 
como recurso pedagógico. Os organizadores criarão 
um espaço virtual para discussão sobre o conteúdo 
dos filmes a fim de enriquecer a atividade acadê-
mica. O Lincog fica na sala 5 do Idéia (torre do pré-
dio 30). Informações: 3320-3500, ramal 8264.

O trabalho Variação da pressão positiva ofertada 
através de diferentes sistemas de selo d’água, dos 
alunos da Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fi-
sioterapia RÉGIS MESTRInER, RAFAEL FERnAnDES 
e LUÍS STEFFEn, foi premiado no 4º Congresso Sul-
Brasileiro de Fisioterapia Respiratória e Fisioterapia 
em Terapia Intensiva e 5ª Jornada Gaúcha de Fisiote-
rapia Respiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva, 
realizados em Santa Cruz do Sul. A orientação foi do 
professor do curso de Fisioterapia MÁRCIO DOnADIO.

O Laboratório de Bioética e de Ética Aplicada a 
Animais, coordenado pela professora AnAMARIA FEI-
JÓ, apresentou oito trabalhos no 7º Congresso brasi-
leiro de Bioética da Sociedade Brasileira de Bioética, 
1º Congresso da Redbioética/Unesco e Congresso 
Mundial Extraordinário da Sociedade Internacional de 
Bioética, realizados em São Paulo. O Comitê de Ética 
ao Uso de Animais da PUCRS promoveu o curso Fontes 
de Variabilidade no Delineamento de Experiências com 
Animais, ministrado pela professora Adela Rosenkranz, 
como parte do programa de capacitação de seus com-
ponentes. O curso foi aberto também a pesquisadores 
e professores.

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

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

cial e flexibilidade física para dar aulas. Por essa visão, 
a prática está longe de ser apenas ginástica para man-
ter a saúde. No contexto indiano é um dos seis modos 
fundamentais do conhecimento hindu e também está 
descrito como um veículo de ajustamento psicofísico.

QUAnDO COMEçAR
As pessoas podem começar em qualquer período 

do ano, pois cada uma faz a prática conforme as suas 
possibilidades, sempre respeitando seus limites.

SERVIçO
 Aulas às terças e quintas, às 12h15min, e 
segundas, quartas e sextas, às 18h15min, no 
Parque Esportivo da PUCRS. A duração varia de 
45 a 55 minutos, conforme a proposta de aula.

 Telefone: 3320-3622



4     |     PUCRS NOTÍCIAS Nº 243 • 7 A 13 DE NOVEmbRO DE 2007

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.

Sobremesa Musical, com a Orquestra de 
Câmara da PUCRS. Horário: 13h. Local: sa-
guão do prédio 9. Entrada franca. Informações: 
3320-3582. 

Programa Geriatria e Gerontologia para a 
Comunidade. Com a enfermeira Vilma beltra-
me. Tema: Qualidade de Vida e Envelhecimen-
to. Horário: das 11h às 12h. Local: sala 2 do 3º 
andar do Hospital São Lucas. Entrada franca, 
inscrições 3336-8153, ramal 200.

Palestras da Semana de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho. Temas: Tratamento do tabagismo, das 
9h às 11h, e Conscientização da saúde da mama, 
das 14h às 16h. Local: auditório do prédio 9. Inscri-
ções no local.

Palestra gratuita Introdução ao Mercado de 
Ações. Com Guilherme Reis. Horário: das 19h30min 
às 20h30min. Local: sala 705 do prédio 50. Ins-
crições e informações: www.labmec.com.br ou 
3384-4449. Promoção: Laboratório de mercado de 
Capitais.

Curso de Capacitação aos Supervisores de Está-
gio Curricular em Serviço Social. Até 19/12. Ho-
rário: das 18h às 22h. Local: sala 306 do prédio 15. 
Promoção: Faculdade de Serviço Social. 

Palestra Projetos de Filosofia. Tema: Discussão so-
bre o sentido do humanum, com o professor Pergen-
tino Pivatto. Horário: 14h. Local: sala 501 do prédio 5. 
Entrada franca. Informações: 3320-3554. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

Seminário Estado novo 70 anos. Horário: das 
9h30min às 17h30min. Local: auditório do 9º an-
dar do prédio 50. Será recolhido 1 kg de alimento 
não-perecível. Informações: luciano.abreu@pucrs.
br. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-
manas.

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. 

1º Encontro de Religiosos e Clérigos Universitários da 
PUCRS, com o tema Ser Religioso e Clérigo no Ensino 
Superior. 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 Solidariedade.

Seminários PET-Inf. Horário: 14h. Local: auditório 517 do 
prédio 32. Entrada franca. Tema: Linguagem de Programa-
ção Pyhton, com Rudá Moura, profissional do Terra Networks. 
Informações 3320-3500, ramal 8701.

Palestras Literatura Espanhola: Autores Contemporâne-
os. Ocorre também nos dias 19 e 26/11. Horário: 17h30min 
às 19h. Local: prédio 8. Obra a ser discutida: La Loca de 
la Casa, de Rosa Monteiro. Entrada franca. Informações: 
3320-3559. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica, com 
apoio da Faculdade de Letras e do Conselho Rio-Grandense 
de Professores de Espanhol.

Palestras da Semana de Prevenção de Aci-
dentes do Trabalho. Temas: Os efeitos do sol 
na pele e a fotoproteção, das 9h às 11h, e 
Discutindo sua saúde financeira, das 14h às 
16h. Local: auditório do prédio 9. Inscrições 
no local.

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

Palestra do Programa Conversando com 
Diplomados da Faculdade de Farmácia. 
Tema: Uma importante área de atuação do 
farmacêutico, com o farmacêutico Thiago Oliva 
Detanico. Horário: das 19h30min às 21h30min. 
Local: sala 604 do prédio 12. Entrada franca. 
Informações: 3320-3512.

Pré-Jornada Odontológica 2008. Tema: Cirur-
gia e Traumatologia Bucomaxilofacial e você: 
os limites de suas aspirações, com Claiton 
Heitz. Horário: das 19h30min às 22h. Local: 
auditório do prédio 9. Inscrições na sala 207 do 
prédio 6. Informações: 3320-3562. Promoção: 
formandos ato 2008 da Faculdade de Odonto-
logia.

DIA 7   QUARTA-FEIRA

DIA 9   SExTA-FEIRA

DIA 10   SÁBADO

DIA 12   SEGUnDA-FEIRA

DIA 8   QUInTA-FEIRA

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

Seja a mudança que você  
deseja ver no mundo.

Mahatma Gandhi
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘
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14/11 a 5/12. Horário: das 19h15min 
às 21h30min, sempre às quartas-
feiras. Local: sala 501 do prédio 8. 
Promoção: Instituto de Cultura Japo-
nesa. 

Curso de Extensão em Culinária 
Japonesa Antienvelhecimento 2. De 
14/11 a 28/11. Horário: das 19h20min 
às 22h, sempre às quartas-feiras. Lo-
cal: Laboratório de Nutrição e Ciência 
dos Alimentos do prédio 41. Promoção: 
Instituto de Cultura Japonesa. 

Inscrições para o Vestibular de Ve-
rão até 28/11. Informações: www. 
pucrs.br/vestibular, vestibular@ 
pucrs.br ou 3320-3557.
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Palestras da Semana de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho. Temas: O estresse no ambiente de 
trabalho, das 9h às 11h, e Mitos e preconceitos em 
relação às diversidades no trabalho, das 14h às 16h. 
Local: auditório do prédio 9. Inscrições no local.

Curso de GPS: Geoprocessamento e navegação. 
Até 12/11. Horário: das 8h às 18h no sábado e das 
19h30min às 22h30min, nos demais dias. Local: sala 
605, bloco B, prédio 12. Promoção: Faculdade de Bio-
ciências. 


