
NOTÍCIAS
Revista e Diário do Campus 
recebem prêmio do Sinepe
O Sindicato dos Estabelecimentos 

do Ensino Privado no Estado (Si-
nepe) entrega troféu, dia 4/12, 

aos vencedores do 5º Prêmio Destaque 
em Comunicação. Na categoria Mídia 
Impressa – Ensino Superior, a revista 
PUCRS Informação ficou com o ouro; o 
Centro Universitário Ritter dos Reis, com 
a prata; e o Centro Universitário Feevale, 
com o bronze. A PUCRS Informação, de 
circulação bimestral, venceu todas as ou-
tras edições do Prêmio (em 2003, 2004 e 
2005), como Revista. Em 2006 não houve 
essa categoria. Neste ano, a Universidade 

A Faculdade de Letras realiza o 25º Seminário Brasi-
leiro de Crítica Literária e 24º Seminário de Crítica 
do Rio Grande do Sul dias 4, 5 e 6/12, no auditó-

rio do prédio 9. Na conferência de abertura, dia 4/12, às 
14h30min, o editor Carlos Appel fala sobre Cyro Martins na 
literatura do Rio Grande do Sul. No dia 5/12, às 14h, ha-
verá mesa-redonda sobre Territórios da imaginação, com 
Norberto Perkoski (Unisc), Maria do Carmo Campos (UFR-
GS) e Ana Maria Lisboa de Mello (PUCRS). Vozes do Sul e a 

Uma exposição fotográfica resgata a história do Res-
taurante Universitário (RU) da PUCRS. Os trabalhos 
serão expostos até 1º/12, das 11h às 14h, no Sabor 

e Saber (prédio 3). A iniciativa das alunas do curso de Re-
lações Públicas Hildengard Allgaier e Letícia Postal Copat 
surgiu na disciplina Projeto Experimental na Indústria, ou 
Comércio ou Serviços, orientada pela professora Marisa 
Soares. As fotos são dos acervos da PUCRS e do RU. A idéia 
é aproximar os estudantes da realidade do mercado, pos-
sibilitando a troca de experiências e a formulação de ações 
de comunicação e relacionamento para um cliente real.

No dia 3/12 a Faculdade de Direito encerra as ativida-
des alusivas ao 60º aniversário, com celebração de 
Ação de Graças, às 18h30min, na Igreja Cristo Mestre, 

incluindo apresentação do Quinteto de Cordas da Orquestra 

Seminário discute obra de Cyro Martins

Exposição mostra história do RU

Placa e livro destacam 60 anos do Direito

Avaliação de 
disciplinas

Até sexta-feira (30/11), 
para qualificar o ensino e a 
aprendizagem, ocorre a Ava-
liação das Disciplinas dos 
cursos de graduação, parte 
da Avaliação Institucional da  
PUCRS. Para participar, alunos 
e professores devem preencher 
um instrumento para cada dis-
ciplina. Os gestores e docentes 
participarão de processo de 
análise dos dados e informam 
os alunos a partir dos relatórios 
de avaliação. A realização é da 
Pró-Reitoria de Graduação, com 
apoio da Gerência de Tecnologia 
da Informação e Telecomunica-
ção. O acesso é via site www.
pucrs.br. Os alunos entram 
pelo link Informações Acadêmi-
co-Financeiras e os docentes, 
pela Central de Professores.

Extensão 
Comunitária 
será no Pará

A Extensão Comunitária da 
PUCRS recebe inscrições, até o 
dia 29/11, às 18h, para o Projeto 
Rondon Nacional. As atividades 
serão realizadas no município 
de Colares, no Pará, de 11 a 
27/1/2008. Os alunos interessa-
dos, de qualquer curso, devem 
acessar www.pucrs.br/proex/
extensaocomunitaria ou se 
dirigir à sala 411 do prédio 40. 
No dia 29/11, às 20h, na sala 
602 do prédio 40, o projeto será 
apresentado a todos os inscritos 
(os que não puderem deverão 
mandar representantes). O Pro-
jeto selecionará seis alunos para 
trabalharem como voluntários 
com comunidades carentes. In-
formações: 3320-3500, ramal 
4065.
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Filarmônica da PUCRS. Às 20h, será inaugurada placa come-
morativa no saguão do prédio 11. O evento termina no Salão 
de Atos, com lançamento de livro registrando passagens his-
tóricas da Faculdade e entrevistas com diplomados.

também se destacou como Mídia Digital 
– Ensino Superior, com o Diário do Cam-
pus na web, produzido pelos estagiários 
do Centro de Produção Multimídia, da 
Faculdade de Comunicação Social, sob 
supervisão de professores. O telejornal 
pode ser assistido pela internet – está na 
capa do site www.pucrs.br e vai ao ar de 
segunda a sexta-feira, às 20h45min, na 
UNITV (canal 15 da NET). Ficaram em se-
gundo e terceiro lugares em Mídia Digital, 
respectivamente, Feevale e Ritter. A entre-
ga da premiação será em jantar festivo no 
Restaurante Panorama (PUCRS).

Arquivo PUCRS/Década de 70

obra de Cyro Martins será o tema no dia 6/12, também às 
14h, com Solange Medina Ketzer, Antonio Hohlfeldt (ambos 
da PUCRS) e Elizabeth Rizzato (Unisc). Às 16h, Raul Ante-
lo (UFSC) faz palestra sobre Fronteiras literárias. Haverá 
ainda um evento paralelo, o curso Enunciação, Estrutura e 
História, ministrado pelo professor José Luiz Fiorin (USP), 
de 3 a 6/12, das 8h30min às 12h. Inscrições: www.pucrs.
br/eventos/criticaliteraria ou na Proex (sala 201 do pré-
dio 40).
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anote

Professor alemão fala sobre o cérebro

Geografia oferece especialização

Jornada de Toxicologia

Prêmio Clarival do Prado Valladares

No dia 29/11 a Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas realiza a palestra Aprendizagem 
e pesquisa sobre o cérebro, com o médico, 

psicólogo e filósofo Manfred Spitzer. Pesquisador da 
área de neurociência cognitiva e psiquiatria fundou, 
em 2004, o Centro de Transferência de Neurociências 

Estão abertas as inscrições para o curso de es-
pecialização em Geografia O Espaço Urbano: 
Geografia e Interdisciplinaridade. Voltado para 

graduados em Geografia e áreas afins, tem como ob-
jetivo qualificar os profissionais para que vivenciem 
em seus segmentos de trabalho relações que contem-
plem ações interdisciplinares. Dentre as disciplinas 
estarão Lugar-Cultura-Cidadania, Ambiente-Cidade-
Tecnologia e Suportes Tecnológicos para Interpretação 
e Análise do Espaço Urbano. Além das atividades teó-
ricas, haverá saídas de campo. As aulas começarão 
em março de 2008 e ocorrerão às sextas-feiras, das 
17h30min às 22h30min, e aos sábados, das 8h às 
11h30min. As inscrições podem ser feitas pelo site 
www.pucrs.br/ffch/geografia/pos. Informações no 
site citado ou pelo telefone 3320-3555.

De 10 a 14/12 será rea-
lizada a 2ª Jornada de 
Toxicologia, promovida 

pelo Instituto de Toxicologia 
da Universidade. Os temas 
abordados nesta edição se-
rão toxicologia ambiental, 
intoxicações por agrotóxicos, 
análises de emergência, 

tratamento de dependên-
cia química e toxicologia 
dos alimentos. As ativida-
des ocorrem das 19h30min 
às 21h15min. As inscrições 
podem ser feitas na Pró-Rei-
toria de Extensão (sala 201 
do prédio 40). Informações: 
3320-3680.

P rojetos de pesquisa que tratem de tema ligado 
à História do Brasil podem concorrer ao Prêmio 
Clarival do Prado Valladares 2008, promovido 

pela Organização Odebrecht. Para se inscrever, basta 
informar as linhas gerais do projeto. O Prêmio ofere-
cerá condições para que o projeto vencedor seja rea-

Doações  
para o Natal

Quem quiser ajudar a tornar o Natal de outras 
pessoas um pouco mais feliz pode doar alimen-
tos não-perecíveis para a Campanha Natal sem 
Fome, promovida pelo Centro de Pastoral e Soli-
dariedade. As doações são recebidas até 17/12 
na sala 101 do prédio 17 e serão entregues a 
comunidades carentes. A Livraria Acadêmica e o 
Centro Marista Irmão Donato estão arrecadando 
brinquedos para crianças da Vila São Judas Ta-
deu. Todas as pessoas que doarem concorrerão a 
uma agenda 2008.

Evento discute 
reforma ortográfica

No dia 5/12 a Faculdade de Letras promo-
verá o evento A reforma ortográfica em pauta. 
Dentre os painelistas estarão lingüistas, profes-
sores de Língua Portuguesa da PUCRS, UFRGS 
e Unisinos, editores, escritores, jornalistas e 
publicitários. A reforma ortográfica, marcada 
para entrar em vigor em 2008, tem como obje-
tivo unificar a escrita em oito países que falam 
o português. O evento ocorre das 19h às 22h no 
auditório do prédio 9, com entrada franca. Para 
alunos da Universidade a participação conta 
como atividade complementar.

Universidade  
e Doutrina Social 
da Igreja

O Centro de Pastoral e Solidariedade promo-
ve, no dia 29/11, um debate sobre a Doutrina So-
cial da Igreja, reunindo universitários, professo-
res e funcionários. Será abordado o compromisso 
da universidade católica no esforço de aproximar 
o seu público dos ensinamentos sociais da Igreja 
Católica. Os palestrantes serão o Ir. Édison Hütt-
ner (Centro de Pastoral), padre Leomar Brustolin 
(Faculdade de Teologia) e o professor Cláudio Lo-
pes Preza Júnior (Faculdade de Direito). O evento 
será das 17h30min às 19h no auditório do prédio 
7, com entrada franca. A participação é válida 
como atividade complementar, de acordo com o 
projeto pedagógico de cada curso. Informações: 
www.pucrs.br/pastoral.

lizado, custeando todas as despesas, da pesquisa 
à distribuição de um livro. Informações e inscrições 
no site www.odebrecht.com.br. O professor baiano 
Clarival do Prado Valladares, morto em 1983, é con-
siderado um dos nomes de maior respeitabilidade na 
historiografia e crítica de arte no Brasil.

e Aprendizagem da Universidade de Ulm, Alemanha. 
A palestra ocorre das 17h30min às 19h, com tradução 
simultânea, no auditório térreo do prédio 50. A entrada 
é franca. Interessados em participar podem se inscre-
ver previamente na secretaria da Faculdade (2º andar 
do prédio 5) ou pelo fone 3320-3555.

Foto: Ana Schaeffer/stock.XCHNG

Foto: H.Berends/stock.XCHNG
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O que aprender no Second Life
O Second Life, site que dá acesso a um mundo 

virtual em 3D, existe desde 2003 e é cons-
truído por seus “residentes”, as milhões de 

pessoas conectadas. A possibilidade de “dar vida” a 
uma espécie de “clone idealizado de si mesmo” – o 
avatar – definindo-lhe a personalidade e o compor-
tamento, face às alternativas que se abrem no jogo, é 
especialmente atraente para adolescentes e adultos. 
Eles podem projetar uma imagem ideal de si, muitas 
vezes “corrigindo” deficiências ou limitações da vida 
real. Por um click, todo mundo pode ser bonito, forte, 
atraente, rico e com inúmeras habilidades.

Idade para o acesso
Não há, em princípio, uma definição de faixa 

etária. Mas como a inserção exige algumas com-
petências específicas – é necessário um conhe-
cimento mínimo de inglês e domínio básico das 
ferramentas da informática, o Second Life passa a 
ser um “território” preferencial para adolescentes, 

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

jovens e adultos. Como ocorre em relação ao 
uso de qualquer outra mídia, não deve haver 
proibição de uso por parte de pais e profes-
sores, mas acompanhamento, com diálogo e 
orientação para aproveitar o potencial peda-
gógico desse recurso. 

o avatar
Transformar-se num avatar permite o 

exercício da fantasia e, às vezes, até a com-
pensação por certos limites reais. Permite, em 
princípio, a interação a partir das idéias e da 
personalidade de cada um (e não a partir da 
aparência física). Por outro lado, se o uso do 
Second Life ultrapassar o limiar do razoável, 
levando o adolescente ou adulto a “assumir” 
essa “segunda vida” e identificar-se patologi-
camente com seu avatar, as conseqüências 
serão desastrosas, exigindo intervenções tera-
pêuticas (psicopedagógica ou psicanalítica).
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BerNardo Mo-
raes, mestrando em 
Teoria da Literatura, com 
ênfase em Escrita Criati-
va, do Programa de Pós-
Graduação em Letras, foi 
agraciado com o prêmio 
Nacional, O Sul e os Li-
vros como autor revela-
ção do ano. A premiação 
é promovida anualmente 
pela Rede Pampa e jor-
nal O Sul, com patrocínio 
do Nacional Supermercados e apoio da Câmara Rio-
Grandense do Livro e governo do Estado do RS. Moraes 
também está entre os finalistas do Prêmio Açorianos de 
Literatura, com o livro minimundo (foto), publicado em 
2006 pelo Instituto Estadual do Livro.

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, JorGe 
aUdY, participou do evento da Associação Internacional 
de Parques Científicos para a América Latina, realizado 
na Universidade Católica do Peru, em Lima. Ministrou 
um minicurso sobre criação e gestão de parques cientí-
ficos e tecnológicos e coordenou um painel sobre o papel 
da universidade no desenvolvimento da sociedade do 
conhecimento.

Os professores aNa LÚcIa de FreITas, 
MaUrIVaN raMos e VaLdereZ LIMa, da 
Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), minis-
traram o curso Avaliação da Aprendizagem na 
Educação Superior aos professores do Campus 
Uruguaiana. O curso, que integra o Programa de 
Qualificação da Gestão da Aula de Graduação 
da Coordenadoria de Ensino e Desenvolvimento 
Acadêmico da Prograd, teve por objetivo pro-
mover a reflexão dos professores sobre a ação 
docente especialmente em relação aos pressu-
postos teóricos e às práticas de avaliação do 
ensino e da aprendizagem. Também foi realizada 
uma reunião com o Grupo de Apoio Pedagógico 
do Campus Uruguaiana para planejar atividades 
voltadas à qualificação do corpo docente.

O coordenador adjunto da PUCRS Virtual, 
professor paULo WaGNer, apresentou, em São 
Paulo, o artigo Pedagogia Universitária: Capa-
citação Docente em EAD no MoodleMoot 07, 
o primeiro MoodleMoot Brasil, um encontro de 
usuários, futuros usuários, administradores e 
desenvolvedores do Moodle (Ambiente Virtual 
de Aprendizagem). O evento é reconhecido pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e conta 
com o apoio da Fundação Bradesco.

poTeNcIaL do JoGo
O diferencial do Second Life está no fato de não pos-

suir um objetivo pré-definido a ser alcançado; é um jogo 
aberto, uma simulação. Por meio dele, pode-se exercitar 
a criatividade, ampliar a interação com as diferenças e 
o interesse por assuntos diversos e viajar por mundos 
desconhecidos – enfim, “construir” espaços e tempos 
únicos para viver e relacionar-se virtualmente. Isso pode 
ser muito bom, sob o enfoque educativo, desde que não 
se perca de vista esse caráter virtual (que até pode ser 
uma referência enriquecedora para a compreensão do 
real e a inserção no mundo). Acompanhar as propostas 
de alunos e/ou filhos no Second Life pode ser uma ati-
vidade interessante para melhor conhecê-los e orientá-
los, em termos dos valores envolvidos nessa simulação.

L a n ç a d o 
na 53ª Feira do 
Livro de Porto 
Alegre, o livro 
Especiarias na 
Mira da Ciên-
cia: Pimentas 
foi desenvolvi-
do a partir da 
dissertação de 
mestrado em 
Biologia Ce-
lular e Molecular na PUCRS pela nutricionista MÁrcIa  
KeLLer aLVes, orientada pelo professor JarBas de oLI-
VeIra, responsável pelo Laboratório de Biofísica Celular e 
Inflamação. A obra está à venda na Livraria Acadêmica, 
no Campus Central.

O curso de Ciências Jurídicas e Sociais da PUCRS 
é um dos 87 cursos de Direito do País recomendados 
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB). A Faculdade recebeu o selo OAB Recomenda, 
emitido pela entidade aos cursos com melhores índices 
de qualidade nos últimos anos. Ao todo, a OAB examinou 
717 cursos. No RS, dez universidades e um centro univer-
sitário foram agraciados com a distinção, em solenidade 
no teatro Dante Barone, da Assembléia Legislativa.

Ilustração: Linden Research

Foto: Gökçe/stock.XCHNG
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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

Último dia de inscrição para o Vestibular de Verão. Informações: 
www.pucrs.br/vestibular, vestibular@pucrs.br ou 3320-3557.

curso Técnicas de entrevista com suspeitos e de detecção de 
Mentira. Até 30/11. Horário: das 8h15min às 12h30min. Local: 
sala 921 do prédio 11. Promoção: Faculdade de Psicologia. 

colóquio de Filosofia da religião. até 29/11. Horário: das 9h 
às 11h30min e das 14h às 17h. Local: auditório do 9º andar 
do prédio 50. Inscrições: e-mail filosofia-pg@pucrs.br ou sala 
608 do prédio 5, mediante doação de um brinquedo novo. Infor-
mações: 3320-3554. Promoção: Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia.

programa Geriatria e Gerontologia para a comunidade. Com 
a terapeuta ocupacional zayanna Lindôso. Tema: Orientações 
posturais para realização de atividades da vida diária. Horário: 
das 11h às 12h. Local: sala 2 do 3º andar do Hospital São Lucas. 
Entrada franca, inscrições 3336-8153, ramal 200.

sobremesa Musical, com o coral da TotalIdade. Horário: 
13h. Local: saguão do prédio 9. Entrada franca. Informações: 
3320-3582. 

ciclo de palestras olhares sobre um passado recente: a 
Luta contra a ditadura Militar no Brasil. Até 29/11. Horário: 
das 15h às 20h.  Local: prédio 40. Será recolhido 1 kg de alimen-
to não-perecível. Informações: 3320-3555. Promoção: Faculda-
de de Filosofia e Ciências Humanas.

palestras com professores da Universidade de Freiburg 
(alemanha) sobre meio ambiente e desenvolvimento susten-
tável. Com Klaus Kümmerer, Markus Herrel e Jürgen Steck, em 
inglês. Horário: das 17h às 18h30min. Local: sala 142 do prédio 
12. Entrada franca. Promoção: Assessoria de Assuntos Interna-
cionais e Interinstitucionais e do Instituto do Meio Ambiente.

palestra somos livres? a liberdade Humana e a divina como 
condição Necessária da Verdade da religião cristã e de 
Qualquer religião Teísta. Com Josef Seifert, da PUC do Chi-
le. Horário: 19h30min. Local: sala 814 do prédio 50. Entrada 
franca. Informações: 3320-3554. Promoção: Programa de Pós-
Graduação em Filosofia.

Literatura é assim, com Zilá Bernd. Horário: das 18h às 
19h. Local: sala 305 do prédio 8. Entrada franca. Informações: 
3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.

4º aniversário da Incubadora de 
empresas raiar da pUcrs. Às 
18h. Local: auditório Talento Empre-
endedor, localizado no Tecnopuc.

palestra reflexões sobre a revo-
lução Bolivariana na Venezuela de 
hoje. Com Carlos Casanova, da PUC 
do Chile. Horário: 19h30min. Local: 
sala 201 do prédio 50. Entrada fran-
ca. Informações: 3320-3554. Pro-
moção: Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia.

curso de especialização em expressão 
Gráfica. Início das inscrições. O curso 
ocorrerá a partir de 18/3. Informações e 
inscrições: 3320-3564, www.pucrs.br/fau 
e pos-eg@pucrs.br. Promoção: Faculda-
de de Arquitetura e Urbanismo.

seminário peT-INF. Horário: 14h. Local: auditório 517 
do prédio 32. Entrada franca. Tema: Reconstrução de 
redes regulatórias genéticas integrando dados de ex-
pressão gênica e múltiplas fontes de conhecimento a 
priori, com Adriano Werhli. Informações: 3320-3500, 
ramal 8701.

palestra as Figuras do direito na Feno-
menologia de Hegel: experiências Jus-
filosóficas da cultura ocidental, com o 
professor agemir Bavaresco. A palestra 
faz parte do Ciclo de Conferências Projetos 
de Filosofia. Horário: 14h. Local: sala 501 
do prédio 5. Entrada franca. Informações: 
3320-3554. Promoção: Programa de Pós-
Graduação em Filosofia.

reunião com alunos que participarão 
do programa de Mobilidade acadê-
mica 2008/1. Horário: das 14h30min às 
17h. Local: auditório 9º andar do prédio 
50. Informações: 3320-3660. Promoção: 
Assessoria para Assuntos Internacionais 
e Interinstitucionais.

dIa 28   QUarTa-FeIra dIa 29   QUINTa-FeIra

dIa 1º   sÁBado dIa 3   seGUNda-FeIra

dIa 30   sexTa-FeIra
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Ê Felicidade e amor me acompanham  
todos os dias da minha vida.

Sl 23,6

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

logia para a comunidade. dia 
5/12. Com a dentista Rejane Pe-
dro. Tema: Saúde bucal e doença 
de Alzheimer. Horário: das 11h às 
12h. Local: sala 2 do 3º andar do 
Hospital São Lucas. Entrada fran-
ca. Inscrições: 3336-8153, ramal 
200.

exame de proficiência em Lín-
gua Inglesa – ToeFL. dias 7, 12 e 
15/12. Modalidade Internet-based 
test. Inscrições: www.ets.org. In-
formações: 3320-3528.

curso de extensão estatística nas pesquisas de opi-
nião. Até 8/12. Horário: das 19h às 22h15min, às sextas-
feiras; e das 8h30min às 11h50min, aos sábados. Local: 
prédio 30. Promoção: Faculdade de Matemática. 

Missa de ação de Graças pelos 30 anos de formatu-
ra da turma de administração de 1977. Horário: 20h. 
Local: Igreja Cristo Mestre. Depois da missa, haverá um 
jantar de confraternização. Apoio: Programa Diploma-
dos. Informações: 9974-9562 ou danielcm@cpovo.
net, com Mario Daniel Machado.

Último dia para pedido de reingresso. Alunos afas-
tados da vida acadêmica podem requerer o reingresso 
ao curso na sala 108 do prédio 1 ou por meio do site 
www.pucrs.br/cra. Informações: 3320-3573 ou cra.
ns@pucrs.br.


