
NOTÍCIAS

Vestibular de Verão 
nos dias 8 e 9
No sábado e domingo (8 e 9/12), das 16h 

às 20h, a PUCRS realiza o Vestibular de 
Verão 2008. Além da redação, haverá 

dez perguntas objetivas para cada disciplina. Os 
campi Central, Viamão e Uruguaiana oferecem 
no total 71 opções de cursos, distribuídos em 
4.653 vagas. O primeiro colocado de cada curso 
de graduação terá direito a bolsa integral de es-

Rota das Especiarias
No dia 8/12, o curso de Turismo e o Instituto Via-

Montes lançam o projeto experimental Rota das Espe-
ciarias Viamão. Haverá visitas ao Centro Histórico de 
Viamão e nove propriedades que produzem mudas de 
especiarias e óleos essenciais, além de criarem chin-
chilas. Outras 19 fornecerão matéria-prima para refei-
ções e produtos para comercialização. Passeios a ca-
valo, caminhadas, demonstração de móveis artesanais 
e observação da flora estão incluídos na programação. 
Essa primeira edição se dirige a convidados, mas a 
idéia é oferecer o roteiro ao público em geral. Haverá 
dois itinerários, um com saída às 8h30min de frente do 
Salão de Atos do Campus Central e o outro às 8h45min 
do Campus Viamão. O encerramento está previsto para 
as 19h. Mais informações: 3320-3500, ramal 4976. 

Reforma ortográfica
No dia 5/12 a Faculdade de Letras promoverá o 

evento A reforma ortográfica em pauta. A atividade 
tem entrada franca e ocorre a partir das 19h no au-
ditório do prédio 9. Dentre os painelistas estarão lin-
güistas, professores de Língua Portuguesa da PUCRS, 
UFRGS e Unisinos, editores, escritores, jornalistas e 
publicitários. O Acordo Ortográfico, com possibilida-
de de entrar em vigor em 2008, tem como objetivo a 
máxima unificação possível da grafia nos oito países 
em que o português é língua oficial. Informações pelo 
telefone 3320-3528.

Museu realiza  
feira de ciências

Trabalhos de iniciação científica, realizados por 
alunos e professores do Ensino Fundamental e do En-
sino Médio estarão expostos na Feira de Ciências do 
Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS, nos dias 6 
e 7/12. Com o tema Revelando os Cientistas do Ama-
nhã, a Feira contará com 56 trabalhos selecionados 
em feiras de ciências de 22 escolas públicas de Porto 
Alegre e região. O evento ocorrerá nas salas 301 e 302 
do prédio 40 (3º andar), das 10h às 16h.
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O censo 2006 do Diretório dos Grupos de 
Pesquisa no Brasil do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) aponta a PUCRS como a 
instituição de ensino superior particular melhor 
colocada em número de grupos de pesquisa no 
Brasil. Com o resultado divulgado em 30/11, 
a Universidade mantém a posição conquistada 
na edição anterior, em 2004, porém, com 24 
novos grupos. O levantamento foi feito junto a 

403 instituições, entre universidades, institu-
tos públicos de pesquisa científica, institutos 
tecnológicos, centros federais de educação 
tecnológica e laboratórios de pesquisa e de-
senvolvimento de empresas estatais. Neste 
ranking geral, a Universidade ocupa o 17º lu-
gar. O censo mostrou ainda o avanço no núme-
ro de doutores no Brasil. A PUCRS evoluiu de 
590 para 733 pesquisadores com doutorado, 
entre os anos de 2004 e 2006.

PUCRS é líder  
em pesquisa  
entre particulares

tudos. O aluno precisa realizar a matrícula em to-
das as disciplinas do primeiro nível, ser aprovado 
em 75% das matérias durante o período, manter 
a opção original e concluir o curso no prazo pre-
visto, podendo exceder em até quatro semestres. 
Informações adicionais pelo telefone 3320-3557 
ou no site www.pucrs.br/vestibular. O resulta-
do será divulgado no dia 12/12.

AtividAdes pArA AcompAnhAntes de vestibulAndos
Enquanto o vestibulando realiza a prova, pais e acompanhantes podem participar de atividades 
do Projeto Acalanto. Confira a programação para os dias 8 e 9:

 Missa na Igreja Cristo Mestre – 16h30min

 Matinê no Vestibular (auditório do prédio 9, às 16h). No sábado será exibido o filme O amor 
não tira férias e no domingo, o Pequena Miss Sunshine.

 Sala de Internet – Laboratório de Informática do prédio 9

 Centro de Convivências (saguão do prédio 9), com estande de informações sobre créditos 
e benefícios, jogos matemáticos, observação de aves e palmeiras, verificação de pressão, 
orientação nutricional e postural, entre outras atividades.

Foto: Arquivo PUCRS



Toxicologia ambiental, intoxicações por agrotó-
xicos, análises de emergências, tratamento de 
dependência química, entre outros temas, serão 

tratados na 2ª Jornada de Toxicologia, que ocorre na 
PUCRS de 10 a 14/12. As atividades são voltadas a 
estudantes e profissionais de Farmácia, Enfermagem, 

Medicina, Química, Educação Física, Biologia e áreas 
afins. A promoção é do Instituto de Toxicologia (Intox) 
e da Faculdade de Farmácia da Universidade. As ins-
crições podem ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão 
(Proex), sala 201 do prédio 40. Informações pelo tele-
fone 3320-3680 ou e-mail proex@pucrs.br.

O Coral e a Orquestra Filarmônica da PUCRS 
realizam, no dia 9/12, o tradicional Concerto 
de Natal, como parte dos Concertos Comuni-

tários Zaffari. A convidada especial será a cantora 
Fafá de Belém. Também se apresentarão os solistas 
Adriana de Almeida, Carlos Duarte, Paulo Rosa, An-
drea Cavalheiro e Daniela Xavier, Ballet Concerto e 

Crianças do Núcleo Bandeirante Jaime Rolemberg. 
Sob a regência do maestro Frederico Gerling Junior 
serão executadas obras natalinas além de músicas 
como El dia en que me quieras, Nessun Dorma, O 
sole mio e All I ask of you. O evento ocorrerá a partir 
das 20h no Parcão, junto às quadras esportivas. A 
entrada é franca.
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Brechó ajudará animais de rua

Mercado de Capitais

Intox e Farmácia realizam jornada

Concerto de Natal com Fafá de Belém

No dia 8/12 será realizado um brechó de Natal 
do Projeto Cusco & Cia, que apóia ONGs na 
doa ção de animais de rua. O evento, organi-

zado por alunos do curso de Relações Públicas, terá 
como objetivo arrecadar dinheiro para a compra de 
vacinas e castrações de animais carentes. O brechó 
ocorrerá na Clínica Veterinária Sarandi (Av. Assis Bra-
sil, 6715), das 9h às 18h. Todos os sábados, nesse 
mesmo horário, é realizada na clínica uma feira de 
doação para que os bichinhos ganhem um novo lar.

O Programa de Pós Graduação em Economia e 
o Departamento de Economia promovem, nos 
dias 11 e 12/12, o 10º Seminário Tendências 

do Debate em Economia: o Desenvolvimento do Mer-
cado de Capitais. Os temas abordados serão Contro-
le de Capitais no Brasil; Setor Externo Brasileiro; O 

Processo de Abertura de Capital das Empresas e A 
Crise Imobiliária dos EUA. O evento é gratuito e vale 
como atividade complementar. As inscrições podem 
ser feitas pelo site www.labmec.com.br ou pelo 
telefone 3384-4449 (das 10h às 13h e das 14h às 
19h30min).

Voluntários para pesquisa nutricional
Um estudo realizado no 

Centro de Reabilitação da 
PUCRS seleciona volun-

tários de 30 a 60 anos que es-
tejam com sobrepeso, aumento 
da circunferência do abdômen, 
pressão alta, alteração da glico-
se e do colesterol e triglicerídeos. 
Todos os voluntários terão um 

Brasileiro Sub-20
O Estádio Universitário da PUCRS sedia, até 

11/12, jogos do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 
futebol de times como Grêmio, Corinthians, Flumi-
nense, Goiás e Paraná. As partidas terão entrada 
franca. Confira os horários no quadro:

dAtA JoGos horÁrio

5/12
Paraná X Fluminense 17h30min
Grêmio X Corinthians 19h30min

7/12
Grêmio X Paraná 19h
Goiás X Corinthians 21h

9/12
Paraná X Goiás 15h30min
Grêmio X Fluminense 17h30min

11/12
Goiás X Fluminense 19h
Paraná X Corinthians 21h

Capacitação Docente 
recebe inscrições

De 17 a 19/12 a PUCRS promove a Capa-
citação Docente 2007/2, com o tema Inovação 
curricular: sensibilização para as mudanças na 
Universidade. Dentre os palestrantes estarão a 
professora Maria de Lurdes Correia, vice-reitora 
da Universidade do Porto (Portugal), Ricardo Young 
Silva, diretor presidente da Fundação Ethos e Ara-
ci Hack Catapan, diretora do Departamento de 
Educação a Distância da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Nesta edição da Capacitação será 
abordada a teoria e prática de inovações curricu-
lares, o compromisso dos currículos universitários 
com o desenvolvimento sustentável e a consciên-
cia planetária, as perspectivas para a inovação 
de currículos com o EAD, responsabilidade so-
cial, orientações para as mudanças curriculares 
de cursos de graduação da PUCRS e a inovação 
dos currículos de acordo com as Diretrizes Curri-
culares Nacionais. As inscrições podem ser feitas 
no site www.pucrs.br/eventos/capacitacao. A 
organização é das Pró-Reitorias de Graduação e 
Pós-Graduação. Informações pelo ramal 4391 ou 
e-mail cda@pucrs.br.

Livraria Edipucrs 
lança promoções

A Livraria Edipucrs, localizada no 2º andar do 
prédio 41, está com promoções especiais de Na-
tal. Quem faz compras acima de R$ 30 ganha uma 
pasta Griffe PUCRS; acima de R$ 60 leva uma ca-
neca e de R$ 90 um estojo de couro, todos da Griffe. 
Além disso, são oferecidos os tradicionais 20% de 
desconto.

acompanhamento nutricional 
quinzenal e poderão também, 
por meio de um sorteio, parti-
cipar de um programa de con-
dicionamento físico. O objetivo 
do estudo é melhorar os hábi-
tos alimentares. Informações 
com Eduardo pelo telefone 
3320-3938, das 8h às 11h.

Foto: Elisa Nobe/stock.XCHNG
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Fisioterapia Dermato-Funcional
A Dermato-Funcional é uma área da 

Fisioterapia que tem como objetivo 
restaurar a funcionalidade das alte-

rações que envolvem o Sistema Tegumen-
tar (epiderme, derme e hipoderme). Esses 
distúrbios podem ser de caráter estético, 
como estrias, celulite, flacidez, lipodistrofia 
localizada (gordura localizada), rugas e ac-
nes, entre outros. Edema e fibrose presentes 
no pós-operatório de cirurgias estéticas ou 
reparadoras também fazem parte do trata-
mento da Dermato-Funcional. A exemplo da 
lipoaspiração e abdominoplastia, em que a 
drenagem linfática e o uso do ultra-som são 
imprescindíveis para uma recuperação mais 
rápida e de qualidade, diminuindo a dor do 
paciente e os nódulos de fibrose que se ins-
talam no processo cicatricial da pele. Pacien-
tes com linfedema (líquido proteico que se 
forma a partir da destruição ou obstrução da 
via linfática), geralmente pós-mastectomia 
radical ou parcial, também necessitam de 
uma especial atenção do profissional para 
tratar o edema e a funcionalidade do mem-
bro acometido para que não ocorra compro-
metimento nas suas atividades diárias.

O Centro de Reabilitação da PUCRS 
(ao lado do Hospital São Lucas) oferece 
atendimento em Fisioterapia Dermato-
Funcional. Os casos estéticos são particu-
lares. Os convênios cobrem tratamentos 
de pacientes encaminhados por médicos 
devido a distúrbios circulatórios severos.

trAtAmentos oferecidos  
no centro de reAbilitAção

Drenagem linfática, tratamento para 
celulite, estrias e flacidez. Rugas e acne 
também estão entre os casos atendidos.  
No mínimo são necessárias dez sessões 
para atingir o objetivo desejado.

equipAmentos disponíveis
 vacuoterapia: Equipamento que 

realiza uma sucção sobre a pele através 
de ventosas com diferentes formas e diâ-
metros; pode ser utilizado em diversos ti-
pos de tratamentos estéticos como celuli-
te, edemas faciais e corporais e cicatrizes 
hipertróficas.

 ultra-som 3 mhz: Emite ondas 
ultra-sônicas provocando oscilações 
nas partículas do meio onde se propa-

fique por dentro

superdicas

A obra Antologia Poética de Mario Quintana, edição 
bilíngüe, realizada pela Edipucrs, 
recebeu o título de Melhor Livro Na-
cional na categoria livro de texto, no 
17º Prêmio Brasileiro de Excelên-
cia Gráfica Fernando Pini, em São 
Paulo. O prêmio teve indicações de 
1.600 obras para todas as catego-
rias, encaminhadas por 165 empre-
sas participantes de 13 estados.

O coordenador de exposições do Museu de Ciências 
e Tecnologia, luiZ scolAri, participou do lançamento do 
Plano de Ação 2007/2010 de Ciência, Tecnologia e Inovação 
para o Desenvolvimento Nacional, no Palácio do Planalto, 
em Brasília. Scolari representou a PUCRS e a Associação 
Brasileira de Centros de Museus de Ciências. O plano pre-
vê um orçamento estimado em R$ 41, 2 bilhões. Também 
manteve contato com o deputado federal Rodrigo Rolem-
berg (PSB) que tem emenda parlamentar, aprovada por sua 
bancada, para levar o Promusit – museu itinerante – para 
as cidades satélites de Brasília, durante agosto de 2008.
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Os nove estudantes 
brasileiros do Projeto 
Rondon de Intercâmbio 
Brasil/Canadá organizaram, em Baie Comeau, uma festa so-
bre a cultura brasileira divulgando a cultura e os hábitos de 
alimentação. A noite foi marcada por demonstrações artísticas 
como dança gaúcha, um vídeo sobre as regiões brasileiras e 
um espetáculo musical no qual os próprios estudantes apre-
sentavam uma música do repertório popular brasileiro. Para 
completar foi servido um jantar com feijoada e carreteiro. Esta 
é a décima edição do projeto de intercâmbio que tem parce-
ria com a organização não-governamental Jeunesse Canada 
Monde e ocorre na PUCRS desde 2000, totalizando a partici-
pação de mais de 90 estudantes. 

O diretor do National Energy Technology Laboratory (NETL), 
dos EUA, Carl Bauer, veio conhecer a PUCRS no final de no-
vembro, quando foi recebido pelo Reitor JoAquim clotet. O 
NETL é parceiro com o Centro de Pesquisa de Armazenamento 
de Carbono, inaugurado em outubro. Os EUA é o país que mais 
investe em tecnologias limpas de carvão. Somente o NETL teve 
um orçamento para 2007 de US$ 432 milhões para carvão.

O jornalista 
cArlos Al-
berto cArvA-
lho, integrante 
do quadro do-
cente da PUCRS, 
foi homenageado 
como a Persona-
lidade Destaque 
em Comunicação 
Social 2007, prêmio conferido anualmen-
te pelo Sindicato dos Estabelecimentos do 
Ensino Privado no Estado do Rio Grande 
do Sul (Sinepe-RS), em 4/12. Carvalho 
coordenou a Assessoria de Comunicação 
Social da Universidade durante 17 anos e, 
atualmente, dirige o Setor de Televisão da 
PUCRS. Preside há nove anos o Conselho 
Gestor da UNITV, canal universitário de 
Porto Alegre. Em âmbito nacional, é presi-
dente do Conselho de Ética da Associação 
Brasileira de Televisão Universitária.

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

ga através de um cristal de 
quartzo localizado no cabeçote 
do aparelho. É indicado para 
tratamento de celulite e fibrose 
pós-operatória.

 microdermoabrasão: 
Aparelho que a partir da projeção de jatos de cristais remove as 
células da pele, proporcionando renovação celular e conseqüente-
mente melhora no aspecto e textura da pele; indicado para os casos 
de rugas, manchas e acnes.

 Galvanopuntura/eletrolifting: Método que proporciona 
aumento da produção colágena na região de rugas e estrias, por 
meio dos efeitos intrínsecos da corrente contínua e dos processos 
envolvidos na inflamação aguda a partir do estímulo físico de uma 
pequena agulha.

 laser hene: Utilizado para acelerar o fechamento de feridas 
pós-operatórias ou escaras.

 pressoterapia: O equipamento realiza drenagem venolinfá-
tica suave mediante uma massagem pneumática por compressão 
controlada. Estimula a reabsorção de líquidos diminuindo edemas e 
formação de telangectasias (microvarizes).

serviço
Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 17h50min

Telefone: 3320-3596 • Site: www.pucrs.br/reabilitacao
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conosco

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 co-
munidade. Com o geriatra Cesar Diogo. Tema: De-
mências e envelhecimento. Horário: das 11h às 12h. 
Local: sala 2 do 3º andar do Hospital São Lucas. 
Entrada franca, inscrições 3336-8153, ramal 200.

sobremesa musical, apresentação especial com 
três grupos da orquestra: quinteto de cordas, 
sexteto de mpb e quinteto de metais e percus-
são. Horário: 13h. Local: saguão do prédio 9. Entra-
da franca. Informações: 3320-3582.

curso mercado de opções. Com Guido Jair 
Belloli, operador XP Investimentos. Horário: das 
8h às 12h e das 13h às 18h.  Local: sala 705 do 
prédio 50. Inscrições: www.labmec.com.br ou . 
Promoção: LabMec.

curso Análise Gráfica. Com Guido Jair Belloli, 
da XP Investimentos. Até 12/12. Horário: das 
19h às 22h. Local: sala 705 do prédio 50. Ins-
crições: www.labmec.com.br ou . Promoção: 
LabMec.

Último dia 
para doa-
ção de brin-
quedos para 
a livraria 
Acadêmica. 
Materiais se-
rão entregues 
às crianças 
da Vila São 
Judas Tadeu. 
Promoção: 
Livraria e Editora Acadêmica da PUCRS, em 
parceria com o Centro Marista Irmão Donato. In-
teressados em colaborar podem realizar as doa-
ções na Livraria, no 3º andar do prédio 41, das 
9h às 21h30min. Informações 3336-5337.

10º seminário tendências do debate em eco-
nomia: o desenvolvimento do mercado de 
capitais. Até 12/12. Horário: das 19h30min às 
22h. Local: auditório do 9º andar do prédio 50. 
Entrada gratuita. Inscrições: www.labmec.com.
br ou 3384-4449. Informações no site citado. 
Promoção: Programa de Pós Graduação em Eco-
nomia e Departamento de Economia.

curso de Acompanhantes de idosos. Até 15/12. 
Local: sala 2 do 3º andar do Hospital São Lucas (Ins-
tituto de Geriatria e Gerontologia). Inscrições: prédio 
2. Informações: 3205-3107 ou cursos@fijo.com.br.

palestra sobre Gestão de serviços. Horário: das 
19h30min às 21h15min. Local: auditório do 9º 
andar do prédio 50. Entrada franca. Informações: 
3320-3500, ramal 4078. Promoção: Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia.

palestra Gratuita estratégias operacionais. Com 
Fernando Pisa, operador da XP Investimentos. Horá-
rio: das 18h às 19h. Local: sala 705 do prédio 50. 
Inscrições e informações: www.labmec.com.br ou 
3384-4449. Promoção: LabMec.

diA 5   quArtA-feirA diA 8   sÁbAdo

diA 10   seGundA-feirA

diA 11   terçA-feirA

diA 6   quintA-feirA

diA 7   sextA-feirA

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

tudo se torna possível quando se  
acredita em deus que nos ama.

Chiara Lubich
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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 Gerontologia 

para a comunidade. Com a nutricio-
nista Valdeni Zani. Tema: Processos de 
envelhecimento: enfoque nutricional, 
social e biológico. Horário: das 11h às 
12h. Local: sala 2 do 3º andar do Hospi-
tal São Lucas. Entrada franca, inscrições 
3336-8153, ramal 200.

palestra Gratuita introdução ao mer-
cado de Ações. Com Guilherme Reis, 
administrador de empresas e agente au-
tônomo de investimentos. Dia 13/12. Ho-
rário: das 18h às 19h. Local: sala 705 do 
prédio 50. Inscrições: www.labmec.com.
br ou 3384-4449. Promoção: LabMec.

curso Aprenda a investir em Ações. 
Dia 15/12. Com Leandro Rassier, da XP 
Investimentos. Horário: das 8h às 12h e 
das 13h às 18h. Local: sala 705 do pré-
dio 50. Inscrições: www.labmec.com.br 
ou 3384-4449. Promoção: LabMec. 

turma da famecos comemora 30 
anos de formatura. Dia 15/12. Local: 
Restaurante Copacabana. Os alunos de 
1977 buscam localizar os formandos em 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda e 
Relações Públicas daquele ano. Contatos 
através do e-mail roberto.rodrigues@
camara.gov.br.

5º encontro científico do curso de 
Graduação em nutrição. Dia 12/12. 
Horários: das 8h às 18h. Promoção: 
Faculdade de Enfermagem, Nutrição e 
Fisioterapia. 

exame de proficiência de língua ingle-
sa – toefl. Nos dias 7, 12 e 15/12. Mo-
dalidade internet-based test. Inscrições: 
www.ets.org. Informações: 3320-3528.

inscrições abertas para especiali-
zação o espaço urbano: Geografia 
e interdisciplinaridade. Os encontros 
começam em março. Inscrições podem 
ser feitas até 22/02/08 por meio do site 
www.pucrs.br/ffch/geografia/pos. In-
formações: 3320-3555. Promoção: cur-
so de Geografia da Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comunicação Social da Universidade. Coordenador da Assessoria: Luiz Antônio Nikão Duarte • editora executiva: magda Achutti • edição: 
Ana Paula Acauan, magda Achutti e mariana Vicili • Redação: Ana Paula Acauan, bianca Dias, eduardo borba, Greice beckenkamp, magda Achutti, mariana Vicili e Rodrigo Ojeda • estagiárias: Greta mello e 
Camila Dilélio • Revisão: José Renato Schmaedecke • Projeto gráfico: Pense Design • Impressão: epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

Fo
to

: K
iliá

n 
Zs

uz
sa

nn
a


