
NOTÍCIAS
PUCRS e Unipampa 
firmam parceria
A Universidade Federal do 

Pampa (Unipampa) e a 
PUCRS estabeleceram na 

semana passada uma parceria, 
confirmada durante visita do 
Secretário da Educação Supe
rior do MEC, Ronaldo Mota, à 
PUCRS, onde foi recebido, com 
a Reitora da Unipampa, Maria 
Beatriz Luce, pelo Reitor Joa
quim Clotet (foto). O objetivo 
inicial da parceria é a utilização 
de espaços físicos e outras rea
lizações conjuntas no Campus 
Uruguaiana, visando ao maior 
desenvolvimento da educação 
superior na Fronteira Oeste do Rio Grande 
do Sul. A palavra de consenso dos dirigen
tes das Universidades envolvidas é que 
acordos que privilegiem a expansão e a 
qualificação da educação superior no Esta

A PUCRS é a instituição de ensino su
perior mais lembrada pelos gaúchos, 
segundo o levantamento Marcas de 

Quem Decide, realizado anualmente pelo 
Jornal do Comércio e QualiData Pesquisas e 
Conhecimento Estratégico. Na 10ª edição, a 
pesquisa relaciona os níveis de lembrança e 
de preferência de cem setores da indústria, 
comércio e serviços. As indicações foram 
feitas por 454 empresários, executivos e 
profissionais liberais de 40 municípios de to

Reitores de instituições que fazem 
parte do Consórcio das Universi
dades Comunitárias Gaúchas (Co

mung) se reúnem no dia 12/3, na sala 
701 do prédio 40 da PUCRS, para tratar 
do planejamento de 2008, do momento 
atual das integrantes da entidade, do seu 

Universidade é a mais 
lembrada em ensino superior

Comunitárias se reúnem no Campus

Stand dá as  
boasvindas  
aos calouros

Nos dias 12 e 13/3 os 4 mil novos alunos serão rece
bidos no Stand Calouros, um ambiente de lazer, troca de 
experiências e acolhida. Localizado no Centro de Eventos 
(prédio 41), o Stand é um espaço de convivência entre 
os acadêmicos, onde eles podem esclarecer dúvidas, 
conversar, realizar atividades de arte, música e jogos. 
Os estudantes receberão um kit (agenda e camiseta). Os 
PróReitores recepcionarão os alunos nos três turnos, 
que assistirão a uma apresentação da Orquestra Filar
mônica. Organização da PróReitoria de Assuntos Comu
nitários, com apoio de unidades da Universidade. Infor
mações 3320-3708 e www.pucrs.br/standcalouros.

Museu é atração  
do Guia 4 Rodas

A edição do Guia 4 Rodas Brasil 2008, da Editora Abril, 
classifica como “imperdível” divertirse no Museu de Ci
ências e Tecnologia da PUCRS, recomendandoo a quem 
visitar Porto Alegre. A publicação recémlançada destaca 
que o Museu parece um parque infantil de diversões ao 
mesmo tempo em que “tem o dom de transformar sisu
dos conceitos de química, física, biologia, matemática e 
outras ciências em brincadeira para todas as idades”. O 
guia é fruto de visitas de sua equipe de pesquisadores. No 
início do mês, o Museu incorporou à exposição um novo 
giroscópio humano construído na sua oficina, todo em aço 
inoxidável (foto). O equipamento proporciona ao visitante a 
sensação de estar flutuando num ambiente sem gravidade. 
Em relação ao primeiro giroscópio adquirido da Nasa, há 
dez anos, desativado, o atual traz inovações operacionais 
visando a dar conforto ao usuário e manter a segurança.
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do devem ser cada vez mais estimulados. 
Por essa razão, um novo encontro ocorreu 
em 10/3, em Uruguaiana, no qual participa
ram a Reitora da Unipampa e o Vice-Reitor 
da PUCRS, Evilázio Teixeira.

das as regiões do Estado, entrevistados en
tre 20 de novembro de 2007 e 21 de janeiro 
deste ano. Os certificados foram entregues 
no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Ra
fael. O coordenador da Assessoria de Comu
nicação Social, Luiz Antônio Nikão Duarte, 
recebeu a distinção em nome da PUCRS. A 
Rede Marista foi a preferida e mais lembrada 
na categoria Ensino Médio. Caderno especial 
sobre o Marcas de Quem Decide circulará no 
JC no dia 31/3.

plano de expansão na área de educação 
a distância e da política de inovação do 
governo federal. O evento ocorre das 9h 
às 13h. O Comung é composto por PUCRS, 
Unisinos, Feevale, Unijuí, URI, Unicruz, 
Unisc, UCS, UCPel, Urcamp, Univates e 
UPF.
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Programa de apoio 
à bibliografia

Trote Solidário da Medicina

Curso gratuito na área de TI

Fórum de Comunicação Social

Pensando em facilitar o contato do 
aluno com o livro e colaborar com 
o professor, a Editora da PUCRS 

(Edipucrs) lança o programa de apoio 
às obras indicadas nos planos de ensino 
das disciplinas oferecidas nos cursos dos 
campi Porto Alegre, Viamão e Uruguaia
na. Para participar, o professor deve 
preencher uma ficha on-line disponível 
no www.pucrs.br/edipucrs. As obras 

indicadas na bibliografia das 
disciplinas serão adquiri
das pela Livraria Edipucrs 
e repassadas aos alunos e 
professores, em promoção 
especial, com 30% de desconto 
no preço de capa. Inicialmente a 
promoção se limitará às obras pu
blicadas por editoras universitárias 
e Edipucrs. Informações: 3320-3906.

Os estudantes da Associação de Turma Médica 
(ATM) 2012 recebem os calouros da Medicina 
com um trote solidário, estimulando a intera

ção dos grupos e promovendo o bemestar social. Os 
calouros serão divididos em equipes e participarão de 
uma gincana para arrecadar o maior número possível 
de doações, como alimentos e materiais de limpeza. 

A partir do dia 17/3 o Centro de Inovação  
PUCRS, em parceria com a Microsoft, recebe 
inscrições para a quarta edição do programa 

gratuito de formação de profissionais na plataforma 
.Net – Students to Business. Serão selecionados 
600 estudantes para a primeira fase que poderão 
optar pelas trilhas de Desenvolvimento de Sistemas 

A PUCRS sedia, no dia 
25/3 ,  o  5 º  Fó rum 
Mundial de Comuni

cação Social. Nesta edição 
o foco será nas ações de 
sustentabilidade ambiental. 
Voltado para profissionais 
e estudantes de Marketing, 
Propaganda, Relações Públi
cas e Jornalismo, tem como 
objetivos avaliar e estimular o 
crescimento do terceiro setor, 
transmitir conhecimentos de 
marketing e premiar peças 
e campanhas de publicidade 
social e de bem público, entre 
outros. Dentre os conferen

cistas convidados estarão o 
subsecretário executivo de 
Comunicação do governo fe
deral, Ottoni Guimarães Fer
nandes Jr.; diretor de criação 
da McCann Erickson, Miguel 
Genovese; e o presidente do 
Conselho Nacional de Propa
ganda, Hiran Castelo Branco. 
As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas no site www.
forumcomunicacao.com.br. 
A promoção é da Associação 
LatinoAmericana de Agên
cias de Publicidade com apoio 
da Faculdade de Comunicação 
Social e outras entidades.

Educação Física 
traz especialista 
em doping

No dia 12/3, das 9h às 10h30min, a Facul
dade de Educação Física e Ciências do Desporto 
promoverá sua aula inaugural. O convidado será 
o médico e professor Eduardo Henrique De Rose, 
que falará sobre o doping no esporte. Grande au
toridade no assunto, De Rose ocupa cargos como o 
de diretor do Departamento Antidoping do Comitê 
Olímpico Brasileiro, membro do Conselho de Fun
dação da Agência Mundial Antidoping e da Comis
são Médica do Comitê Olímpico Internacional. As 
inscrições podem ser feitas na secretaria da Fa
culdade (6º andar do prédio 81). Vagas limitadas. 
Informações: 3320-3683.

Encontro de 
Convivência

Estudantes de todos os cursos es
tão convidados a participar, nos dias 
29 e 30/3, do Encontro de Convivência, 
promovido pelo Centro de Pastoral e So
lidariedade. Durante um fim de semana, 
os alunos vão conviver com colegas de 
outras Faculdades, realizando dinâmi
cas de grupo, partilha e refletindo sobre 
a vida. As atividades serão realizadas na 
casa de encontros Belém do Horto, Zona 
Sul de Porto Alegre. As inscrições podem 
ser feitas até 24/3 na sala 101 do prédio 
17 ou pelo site www.pucrs.br/pastoral. 
Informações: 3320-3576.

Aniversário  
da AFPUC

A Associação dos Funcionários da PUCRS 
(AFPUC) inicia, no dia 18/3, as comemorações do 
seu 27º aniversário. A partir das 15h, na sede da 
Associação (térreo do prédio 7), será realizado um 
coquetel especial para integrar associados, fami
liares, funcionários e comunidade acadêmica. As 
festividades continuarão durante o ano.

Nos dias 15 e 16/3 os alunos da ATM 2012 e calouros 
estarão nas lojas da rede Nacional/BIG arrecadando 
doações com os clientes, das 8h às 21h. As entidades 
beneficiadas serão o Projeto Social Ilha Grande dos 
marinheiros, Projeto Social Vila São Judas, SPAAN, 
Kinder e Associação dos Bebês Apressados. Informa
ções: formatura_atm2012@yahoo.com.br.

ou InfraEstrutura de Redes. A iniciativa é voltada 
para alunos de graduação e concluintes do Ensino 
Médio que tenham afinidade com a área de Tecno
logia da Informação. As inscrições serão realizadas 
até 4/4 pelo site www.centrodeinovacao.org.br. 
Informações: www.pucrs.br/centrodeinovacao ou 
ci@pucrs.br.

Foto: Sanja Gjenko/stock.XCHNG
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Atenção na hora de  
comprar eletrodomésticos
A economia de energia é um dos critérios na 

hora da decisão por um eletrodoméstico. O 
consumidor pode identificar qual entre aque

les da mesma categoria é mais eficiente. Há dois 
tipos de códigos para essa verificação (etiqueta e 
selo). Por exemplo, se a opção é adquirir um refrige
rador com degelo automático (frostfree), a etiqueta 
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial (Inmetro) informa a classe 
de eficiência energética (de A, mais eficiente, até 
E). Quem troca refrigeradores e freezers antigos 
(mais de 15 anos de vida) por aparelhos novos com 
a etiqueta A do Inmetro, em geral, recebe o retorno 
do investimento da compra em menos de 18 meses 
apenas com a redução da conta de luz.

A etiqueta é comparativa, pois todos os mode
los de uma categoria passam por avaliação conjun
ta. Os que recebem a letra “A” da etiqueta do Inme

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

tro também podem utilizar o selo do Programa 
Nacional de Conservação de Energia Elétrica, da 
Eletrobrás, no formato de uma medalha.

 
Aparelhos que mais consomem energia: 

Chuveiro elétrico, condicionador de ar, refrigera
dor e freezer. O consumo de energia elétrica está 
diretamente ligado aos hábitos. Por exemplo, um 
televisor ligado dez horas por dia durante um 
mês pode consumir o equivalente a um refrige
rador médio. Uma geladeira tem o seu consumo 
aumentado proporcionalmente ao tempo que 
permanece aberta. Recomendase a troca das 
lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes 
compactas, pois o investimento na compra re
torna em menos de quatro meses com a redução 
do consumo (para uma lâmpada que permanece 
acesa em torno de oito horas por dia).
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O Labelo (Laboratórios Especializados em Eletroele
trônica, Calibração e Ensaios) recebeu o Prêmio Banas 
Excelência em Metrologia na categoria Laboratórios de 
Calibração e Ensaios, concedido pela Epse Editora. Os 
participantes de todo o País tiveram o seu sistema de 
gestão avaliado e comparado com requisitos estabeleci
dos cuja pontuação máxima poderia ser 1.000 pontos. A 
pontuação do Labelo foi de 914,15. O prêmio foi concedi
do aos laboratórios com maior grau de desenvolvimento 
em seus sistemas de gestão focados na satisfação das 
partes interessadas e na confiabilidade metrológica. O 
Labelo foi representado pelo seu vicediretor ÁLVARO 
THEISEN.

A coordenadora do Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade 
de Medicina, MARIANGELA BADALOTTI, 
foi palestrante no 2º Congresso mundial 
de Congelamento de Óvulos, em Bologna 
(Itália), abordando o tema Comparação 
da eficácia de embriões congelados X 
óvulos congelados. Apresentou os resul
tados de congelamento de óvulos da Clí
nica Fertilitat – Centro de Medicina Re
produtiva (Centro Clínico do Hospital São 
Lucas), pioneira no Brasil nessa técnica.

Os professores do Programa de 
PósGraduação em Direito INGO SAR-
LET e CARLOS ALBERTO MOLINARO 
participaram de eventos acadêmicos no 
exterior no período de férias. Sarlet rea
lizou palestra na Harvard Law School, 
em Cambridge (EUA). Molinaro minis
trou aulas no Programa de Mestrado e 
Doutorado em Direitos Humanos e De
senvolvimento, na Universidade Pablo 
de Olavide de Sevilla (Espanha). Além 
das aulas regulares, também participou 
do Tribunal de Julgamento das Teses dos 
doutorandos.

Testes no Labelo (foto): Atuante nos ensaios 
de eficiência energética do País, o Labelo/PUCRS 
(Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica, 
Calibração e Ensaios) testa refrigerador, freezer, con
dicionador de ar, frigobar, lâmpadas incandescentes, 
fluorescentes compactas e de vapor de sódio, motor 
elétrico, ventilador de teto e de mesa, reator para ilu
minação, fogão e máquina de lavar roupa. Produtos 
que representam algum tipo de risco para a segu
rança são vetados, assim como aqueles nos quais 
as informações da embalagem não representam a 
realidade sobre o desempenho.

Informações: 33203551 (Labelo) e sites  
www.pucrs.br/labelo e www.inmetro.gov.br.

O professor THALES DE LEMA, da Faculdade de Biociências, 
aposentouse depois de 47 anos dedicados ao ensino e à pes
quisa na Universidade. Até o final de 2007 atuou como professor 
orientador no Programa de PósGraduação em Zoologia e coor
denador do Laboratório de Herpetologia do Museu de Ciências e 
Tecnologia, criado por ele. Lema continuará exercendo de forma 
esporádica a função de pesquisador, estando envolvido em 12 
projetos de pesquisa e cinco obras, todos sobre répteis e anfíbios 
neotropicais.

Os recémformados RAFAEL HORBE LERSCH (Ciências da 
Computação), RAFAEL TOLOTTI (Sistemas de Informação) e AL-
ZEMIRO LUCAS DA SILVA (Engenharia da Computação) foram 
homenageados pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), 
na ocasião de suas formaturas, com um prêmio por serem os 
melhores alunos de cada um dos cursos. O sóciofundador e de
legado regional Afonso Orth fez a entrega de diplomas e placas 
comemorativas aos formandos.

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 PróReitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

fale
conosco

agenda

Curso de História da Igreja 1 (Igreja Antiga, Medieval e 
Moderna) – Teologia para Leigos. Até 18/6. Horário: das 
19h30min às 22h20min, sempre às quartasfeiras. Local: sala 
401 do prédio 5. Promoção: Faculdade de Teologia.  

Cursos do Instituto de Cultura Japonesa. Início das aulas de 
12 a 18/3. Informações: www.pucrs.br/icj ou 33203583. 

Curso História Geral da Arte. Até 10/7. Horário: das 17h às 
19h30min, sempre às quintasfeiras. Local: sala 512 do prédio 
40. Promoção: PróReitoria de Extensão. 

Programa Geriatria e Gerontologia para a comunidade. 
Com Newton Terra, diretor do Instituto de Geriatria e Geronto
logia. Tema: Prevenindo a aterosclerose. Horário: das 11h às 
12h. Local: sala 2 do 3º andar do Hospital São Lucas. entrada 
franca. Inscrições: 33368153, ramal 200.

Último dia de inscrição para os Cursos Integrados de 
Artes. Temas: Arte e História no Brasil, Reflexões sobre arte 
e História, História das Mulheres, Arte e História na Antigüi-
dade Clássica e História Geral da Arte. Cada tema terá 16 
encontros semanais. 

Último dia de inscrição para o Programa Mobilidade 
Acadêmica. Permite que alunos de graduação cursem até 
dois semestres no exterior. Inscrições na sala 205 do prédio 
1. Informações www.pucrs.br/pma, 33203660 ou aaii@ 
pucrs.br. 

Curso Processos de Criação Literária (Módulo I). Até 
26/6. Horário: das 14h às 17h30min, sempre às quintas
feiras. Local: sala 509 do prédio 8. Promoção: Faculdade de 
Letras. 

Jogos do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de futebol 
feminino. Entrada franca. Dia 13, às 16h, Bolívia X Equador 
e, às 18h, Brasil X Paraguai. No dia 15 os jogos são Bolívia X 
Paraguai, às 16h, e Brasil X Peru, às 18h.

Último dia de inscrição para o 4º Encontro Internacional 
da Sociedade Brasileira de Educação Comparada. Ocorre 
na PUCRS de 1º a 3/4. Informações: www.pucrs.br/eventos/
sbec ou 33203680. Apoio da Faculdade de Educação.

Reunião do Grupo Universitário Marista. O tema dos en
contros é Espiritualidade Apostólica Marista. Também são 
realizadas ações sociais. Horário: 17h45min. Informações: 
Centro de Pastoral e Solidariedade (sala 101 do prédio 17), 
www.pucrs.br/pastoral ou 33203576.

TOEFL. Exame de proficiência de língua inglesa na modali
dade internet-based test. Local: Laboratório de Línguas da 
Faculdade de Letras (FALE). Inscrições: www.ets.org. Os can
didatos precisam comparecer à secretaria da FALE antes do 
exame, apresentando documento com foto. O TOEFL também 
será aplicado nos dias 29/3, 26/4, 9, 16 e 30/5. Informações: 
33203528.

Curso de Deus Uno e Trino. Até 27/6. Horário: das 
19h30min às 22h20min, às sextasfeiras. Local: Santuá
rio Nossa Senhora Aparecida (Praça Senador Alberto Pas
qualini, 120). Inscrições no local. Promoção: Faculdade de 
Teologia.

Curso Análise Fundamentalista. Com Leandro de Lemos, 
coordenador do curso de Economia, e João Miranda, coor
denador do curso de Contabilidade. Horário: das 8h às 12h 
e das 13h às 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Promoção: 
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

Curso Nadar Brincando Baby (entre 6 meses e 1,5 ano), 
Kids (entre 3 e 5 anos), Master (adultos a partir de 40 
anos). Até 28/6. Horário: das 9h às 11h45min, aos sábados. 
Local: prédio 81. Promoção: Faculdade de Educação Física e 
Ciências do Desporto. 

Curso Aprenda a Investir em Ações. Até 
19/3. Com Leandro Rassier, da XP Investi
mentos. Horário: das 15h às 18h. Local: sala 
705 do prédio 50. Promoção: Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia. 

Cine Nostalgia, com filmes da cantora e 
atriz espanhola Sarita Montiel. Até 14/4. 
Horário: das 17h às 19h, às segundas
feiras. Local: sala 232 do prédio 8. Informa
ções: www.pucrs.br/ich. 

DIA 12   qUARTA-FEIRA

DIA 13   qUINTA-FEIRA DIA 14   SExTA-FEIRA

DIA 15   SÁBADO DIA 17   SEGUNDA-FEIRA
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Ê Não devemos permitir que alguém saia de nossa  
presença sem sentir-se melhor e mais feliz.

Madre Teresa de Calcutá

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’
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tre Direito e Literatura. De 19/3 
a 25/6. Horário: 12h às 14h, às 
quartasfeiras. Local: sala 306 do 
prédio 8. Promoção: Faculdade de 
Direito. 

Curso Direito e Linguagem Jurí-
dica na Administração Pública. 
De 24/3 a 11/4. Horário: das 14h 
às 17h30min. Local: sala 303 do 
prédio 11. Promoção: Faculdade de 
Direito. 

Curso de extensão em Cate-
quese. Horário: das 19h30min 
às 22h30min, às quintasfeiras, 
de 27/3 a 10/7. Local: prédio 5. 
Promoção: Centro de Pastoral e 
Solidariedade, em parceria com a 
Faculdade de Teologia e a Arquidio
cese de Porto Alegre. 

Curso de Libras. Níveis básico I, 
II e III. De 29/3 a 5/7. Horário: das 
8h30min às 12h, aos sábados. Pro
moção: Faculdade de Educação. 

Estão abertas as inscrições para 
cerca de 60 cursos de especia-
lização da PUCRS. São ofereci
dos cursos nas diversas áreas do 
conhecimento e as dataslimite 
para inscrições variam até abril de 
2008. Informações: 33203513 ou 
www.pucrs.br/pos.
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Curso Missiologia e Ecumenismo. Até 
18/6. Horário: das 19h30min às 22h20min, 
sempre às quartasfeiras. Local: salão da 
Paróquia Nossa Senhora das Graças (Av. 
Wenceslau Escobar, 2380). Inscrições no 
local. Informações: 33203518. Promo
ção: Faculdade de Teologia.


