
NOTÍCIAS

Celebrando a Páscoa

Atividades integram estudantes

No dia 25/3, no Salão de Atos da PUCRS, 
será realizado o 5º Fórum Mundial de 
Comunicação Social, promovido pela 

Associação Latino-Americana de Agências de 
Publicidade. Tomando como base o tema Ações 
de Sustentabilidade Ambiental, será palco de 
debates sobre temas como o marketing sem 
impacto ambiental na Europa e na América, 
o consumo em harmonia com o planeta e a 
conscientização ecológica para televisão, rádio 

A lunos que quiserem conhecer colegas 
de outros cursos e trocar idéias contam 
com atividades promovidas pelo Centro 

de Pastoral e Solidariedade. Todas as terças-
feiras, das 15h30min às 20h30min é dia de 
Pastoral Café. Realizado na sala 104 do prédio 
17 (junto ao Colégio Marista Champagnat), 
proporciona um ambiente descontraído onde 
se pode cantar no videokê, tocar violão, fazer 
um lanche e jogar. Há também a oportunida-
de de participar do Encontro de Convivência, 
que ocorrerá nos dias 29 e 30/3. Durante um 
fim de semana, os estudantes vão realizar 
atividades de dinâmica de grupo, partilha e de 
reflexão sobre a vida. Elas ocorrerão na casa 
de encontros Belém do Horto, na Zona Sul de 
Porto Alegre. Quem quiser participar pode se 

Seminário discute 
matemática moderna

De 18 a 20/3 a Faculdade de Matemática, em par-
ceria com o Sindicato dos Professores do Rio Grande 
do Sul e a Unisinos, promove o 5º Seminário Temáti-
co A Matemática Moderna nas Escolas do Brasil e de 
Portugal – Estudos comparativos. Na ocasião serão 
apresentados textos que terão comentadores internos 
ou externos de universidades como PUCRS, UFRGS, 
Unisinos, PUC-SP, Universidade Federal do Mato Gros-
so e Universidade Nova de Lisboa. Informações pelo 
telefone: 3320-3531. 

Farmácia e Famecos 
têm aula magna

A aula magna deste semestre da Faculdade de 
Farmácia será realizada pela professora Silvia Spal-
ding, diretora-presidente da Fundação Estadual de 
Produção e Pesquisa em Saúde. O tema abordado 
será Atuação do farmacêutico em saúde pública. A 
aula será realizada no dia 19/3, às 14h, no auditório 
do prédio 9. A Faculdade de Comunicação promoverá 
a sua aula inaugural no dia 25/3, às 18h, no auditório 
da Faculdade. O professor Paulo Vaz, da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro, falará sobre A repre-
sentação do sofrimento na mídia: desafios éticos e 
políticos.

Professores 
elaboram propostas 
curriculares e de 
formação docente

Foi lançado no dia 10/3 um livro com 54 artigos 
escritos por professores que participaram do projeto 
Ciberciências, resultado de parceria entre a PUCRS, 
Unijuí e Universidade Federal de Rio Grande. O pro-
jeto, que conta com o apoio do Ministério da Ciência 
e Tecnologia e da Financiadora de Estudos e Projetos, 
coloca em discussão a elaboração de propostas curri-
culares para Ensino Médio e Fundamental, e a forma-
ção de professores. São trabalhadas as disciplinas de 
Química, Biologia e Física com enfoque em conteúdos 
trabalhados de maneira interdisciplinar. Em abril será 
lançado o segundo volume.
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e veículos impressos. Assim como nas edições 
anteriores do Fórum, serão premiadas peças e 
campanhas publicitárias com foco em projetos 
sociais. A novidade deste ano é o Top de Res-
ponsabilidade Social, que premiará os melhores 
cases de empresas de qualquer segmento de 
mercado que cultivam e desenvolvem o con-
ceito de responsabilidade social empresarial. 
Informações no site www.forumcomunicacao.
com.br ou pelo telefone 3222-5222.

inscrever até o dia 24/3 na sala 101 do prédio 
17 ou pelo site www.pucrs.br/pastoral. Infor-
mações: 3320-3576.
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No dia 19/3 serão realizadas 
duas celebrações prepara-
tórias à Páscoa na Igreja 

Universitária Cristo Mestre, lo-
calizada no Campus Central. A 
primeira ocorrerá às 11h30min 
e a segunda às 18h30min. De-
pois da segunda missa haverá 
uma apresentação especial da 

Orquestra Filarmônica e do Coral da 
PUCRS. Sob a regência do maestro 
Frederico Gerling Jr. será executa-
do O Calvário, parte da Cantata 
Cristo Mestre, obra composta 
pelo próprio maestro. A organi-
zação é do Centro de Pastoral e 
Solidariedade com apoio do Ins-

tituto de Cultura Musical.
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PUCRS sedia Fórum  
de Comunicação Social



Estão abertas as inscrições para a quarta edição 
do concurso universitário de jornalismo da CNN 
International. O trabalho vencedor, cujo tema 

deverá ser A socialização por meio da arte, será exi-
bido na emissora e o autor ganhará uma viagem para 

conhecer os estúdios da sede da rede em Atlanta, 
EUA. Estudantes de Comunicação podem se inscrever 
pelo site www.concursocnn.com.br, participando 
com trabalhos de até dois minutos de duração, gra-
vado em formato DVD ou Mini-DV.
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Ajude a fundar bibliotecas

Relações literárias Brasil Portugal

Concurso da CNN

O Frei Rovílio Costa, historiador e escritor, tem 
um projeto para fundar 100 bibliotecas em 
pequenas cidades do interior gaúcho, benefi-

ciando milhares de pessoas. Quem quiser pode ajudar 
doando livros sobre qualquer tema em português ou 

O Programa de Pós-Gradua-
ção em Letras recebe 
inscrições para o Colóquio 

Internacional Relações Literárias 
Brasil Portugal, que será realiza-
do nos dias 27 e 28/3. Dentre os 
temas abordados estarão Perió-
dicos do século 19; História da 
literatura portuguesa no Brasil do 
século XIX; A Corte Portuguesa no 
Rio de Janeiro: repercussões na 
imprensa de Portugal; Apropria-
ção das rainhas Carlota Joaquina e Maria I pela voz 
feminina brasileira e A presença de Portugal nos pe-
riódicos sul-rio-grandenses, entre outros. Na ocasião 
serão lançados o livro Mar Horizonte, com ensaios 
sobre literaturas insulares, e a revista Navegações, 

Tratamento de artrite reumatóide
A Unidade de Pesquisa Clínica em Reumatologia 

do Hospital São Lucas (HSL) seleciona voluntá-
rios para pesquisa de um novo medicamento de 

combate à artrite reumatóide. Os interessados devem 
ter no mínimo 18 anos, possuir artrite reumatóide diag-

Oficinas 
Moodle

A PUCRS Virtual oferece oficinas para 
capacitar professores da Universidade que 
utilizam ou utilizarão a plataforma Moodle 
em suas aulas. O curso será desenvolvi-
do em 20h, com encontros presenciais e 
atividades a distância. Nas oficinas os 
professores aprenderão a manipular suas 
ferramentas para construção, gerência 
e publicação de materiais em ambien-
tes virtuais de aprendizagem, estruturar 
ambientes virtuais de aprendizagem uti-
lizando diferentes serviços e ferramentas 
computacionais, entre outras atividades. 
Informações no site http://cursos.ead.
pucrs.br/oficinamoodle/ ou pelo telefo-
ne 3320-3651.

Semana Santa
Por ocasião da Semana Santa não haverá 

aulas nos dias 20, 21 e 22/3 na PUCRS. As biblio-
tecas e o Parque Esportivo também suspenderão 
os seus expedientes nesse período. O Museu de 
Ciências e Tecnologia seguirá aberto para visitas, 
das 9h às 17h. O ingresso geral custa R$ 10 en-
quanto o de estudantes universitários e crianças 
de 3 a 12 anos custa R$ 7.

Dança de 
salão e ritmos

A Academia de Ginástica do Parque 
Esportivo oferece aulas de Dança de Sa-
lão (bolero, samba de gafieira, valsa e 
forró, entre outras) e Ritmos (axé, hip hop 
e funk, com o objetivo de desenvolver a 
capacidade cardiorrespiratória). As aulas 
são realizadas nas segundas, quartas e 
sextas-feiras à noite. Informações sobre 
essas e outras modalidades no site www.
pucrs.br/parqueesportivo ou pelo tele-
fone 3320-3622.

nosticada há no máximo cinco anos e nunca ter usado 
medicamentos à base de Metrotexato. O tratamento é 
gratuito e tem duração de 16 meses, contando com 
acompanhamento médico periódico. Informações pelo 
telefone 3339-9022 ou 9988-8822, das 8h às 17h.

em outras línguas. As obras não precisam ser novas, 
desde que estejam em bom estado. O endereço para 
o envio é: Rua Veríssimo Rosa, 311, Bairro Partenon, 
Porto Alegre-RS, CEP 90610-280. Aos cuidados do 
Frei Rovílio Costa.

editada pela PUCRS e Universidade de Lisboa, que 
trata de literaturas e cultura de língua portuguesa. As 
inscrições são gratuitas e podem ser feitas na secre-
taria do Pós (sala 421 do prédio 8). Informações pelo 
telefone 3320-3676 ou e-mail letraspg@pucrs.br.

Foto: Divulgação
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Como rezar o terço
Neste Superdicas da Semana da 

Páscoa, mostramos como rezar o terço. 
A seguir, os passos:

�

1. Faça o sinal da cruz e reze o 
Credo. 

2. Diga o Pai-Nosso.
3. Reze três Ave-Marias.
4. Diga o Glória-ao-Pai.
5. Anuncie o primeiro mistério; reze 

então o Pai-Nosso. 
6. Diga dez Ave-Marias, enquanto 

medita sobre o mistério.
7. Reze o Glória-ao-Pai.

8. Reze a oração pedida pela 
Virgem Maria em Fátima: “Oh, 
meu Jesus, perdoai-nos os nossos 
pecados, livrai-nos do fogo do in-
ferno, levai as almas todas para o 
Céu e socorrei, principalmente, as 
que mais precisarem”. 

9. Anuncie o segundo mistério: 
seguido do Pai-Nosso. Repita os 
passos seis, sete e oito e continue 
com o terceiro, quarto e quinto 
mistérios da mesma maneira.

10. Reze a Salve-Rainha de-
pois que terminar as cinco deze-
nas. 

Origem
Remonta aos religiosos orien-

tais que usavam pedrinhas para 
contar suas orações. Em 1328, 
Nossa Senhora apareceu a São 
Domingos, recomendando-lhe a 
reza do Rosário para a salvação do 
mundo. Nasceu assim a devoção 
do Rosário, que significa coroa de 
rosas oferecidas a Nossa Senhora. 

fique por dentro

superdicas

A Fa-
cu ldade 
de Enfer-
m a g e m , 
Nutrição 
e Fisiote-
rapia rea-
lizou uma 
recepção 
diferente aos calouros dos três cursos: eles foram con-
vidados a virem com seus pais ao primeiro dia de aula 
na Universidade. Recebidos pela diretora BeATriZ OJe-
DA, 25 pais e os filhos acadêmicos conheceram salas de 
aula e laboratórios e deram depoimentos emocionantes 
ao final da visita. Foi a primeira vez que a Faculdade 
convidou pais e alunos para participar dessa atividade.

O professor eriCO HAmmeS é o novo diretor da re-
vista Teocomunicação, publicação trimestral da Facul-
dade de Teologia que completou 37 anos de circulação 
regular. O objetivo da revista é publicar reflexões e pes-
quisas de alunos e professores no campo da Teologia.
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O professor NeL-
SON TODT, da Facul-
dade de Educação 
Física e Ciências do Desporto, esteve em Lausanne (Suíça), 
no Centro de Estudos Olímpicos (CEO) do Comitê Olímpico In-
ternacional, para analisar as cerimônias de abertura dos jogos 
olímpicos desde uma perspectiva de promoção dos valores 
olímpicos. Todt, segundo pesquisador brasileiro agraciado com 
bolsa do Postgraduate Research Grant Programme do CEO, 
apresentou um dos cinco projetos vencedores entre 28 candi-
datos de 18 diferentes países do mundo para 2007. O historia-
dor Christian Wacker, diretor do Museu do Esporte e Olimpismo 
de Colônia (Alemanha), passou a integrar o Grupo de Pesquisa 
em Estudos Olímpicos da PUCRS. Ele é o arqueólogo responsá-
vel pelas escavações realizadas atualmente em Olímpia (local 
dos antigos Jogos Olímpicos na Grécia). Informações sobre o 
grupo pelo site www.pucrs.br/fefid/gpeo.

A relações-públicas SANDrA BeCKer está atuando, des-
de o início de março, junto ao Parque Científico e Tecnológico 
(Tecnopuc) e a INOVAPUC, rede multidisciplinar dedicada a 
integrar a produção científica às necessidades da sociedade.

A professora BeATriZ DOrFmAN, da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
participou do GRAPHICA 2007, 7ª Interna-
tional Conference on Graphics Engeneering 
for Arts and Design, 18º Simpósio Nacional 
de Geometria descritiva e Desenho Técnico, 
em Curitiba. Apresentou comunicação oral 
e ministrou um minicurso sobre o ensino do 
desenho e articulações entre a representa-
ção, o pensamento visual e o desenvolvi-
mento do processo criativo. O professor re-
NATO meNegOTTO apresentou o trabalho A 
construção da identidade e a renovação no 
tecido urbano de um bairro tradicional no 
12º Seminario de Arquitectura Latinoameri-
cana, em Concepción, no Chile. O assunto 
fez parte de uma das temáticas do evento, 
organizado pela Facultad de Arquitectura, 
Construcción y Diseño da Universidad del 
Bío Bío, com o objetivo de expor as pesqui-
sas em arquitetura e urbanismo desenvol-
vidas atualmente na América Latina. 

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

miSTériOS
1. Gozosos ou da Alegria
(segundas e sábados)
1º: anúncio do arcanjo São Ga-

briel a Nossa Senhora de que ela será 
a mãe de Jesus. 

2º: visita de Nossa Senhora à 
prima Santa Isabel. 

3º: nascimento de Jesus na gruta 
de Belém. 

4º: Nossa Senhora apresenta Je-
sus no Templo, onde se encontrava o 
velho Simeão. 

5º: Jesus, ainda adolescente, 
pregando no Templo em companhia 
dos doutores.

2. Da Luz ou Luminosos
(quintas-feiras)
1º: batismo de Jesus por João 

Batista no rio Jordão. 
2º: manifestação de Jesus e Ma-

ria nas Bodas de Caná, quando Cristo 
transforma a água em vinho.

3º: Jesus anuncia o advento do 
reino de Deus e convida à conversão.

4º: transfiguração de Jesus no 
monte Tabor.

5º: instituição da Eucaristia.

3. Dolorosos ou da Dor
(terças e sextas-feiras)
1º: a agonia de Jesus no Horto 

das Oliveiras. 
2º: Jesus é flagelado, amarrado 

a uma coluna.
3º: Jesus é coroado de espinhos. 
4º: Jesus a caminho do calvário.
5º: Jesus morre na cruz por nos-

so amor.

4. Gloriosos
(domingos)
1º: A ressurreição de Jesus.
2º: A ascensão de Jesus ao céu.
3º: A descida do Espírito Santo 

sobre os apóstolos e Maria Santís-
sima.

4º: A morte e assunção de Ma-
ria.

5º: A coroação de Nossa Senhora 
como rainha do céu e da terra.
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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.

Novum Organum? Temáticas entre Direito e Literatura. De 
19/3 a 25/6. Horário: das 12h às 14h, sempre às quartas-
feiras. Local: sala 306 do prédio 8. Promoção: Faculdade de 
Direito. 

Curso de extensão Atendente de Nutrição. Até 21/5. Horá-
rio: das 19h às 22h, de segunda a quinta-feira. Local: prédio 
2. Informações: 3205-3107. Inscrições no local. Promoção: 
Fundação Irmão José Otão.

Curso Direito e Linguagem Jurídica na Administração 
Pública. Até 11/4. Horário: das 14h às 17h30min. Local: 
sala 303 do prédio 11. Promoção: Faculdade de Direito. 

grupo de estudos Sistemas internacionais de Proteção 
dos Direitos Humanos – 3ª edição. Até 16/6. Horário: das 
17h30min às 18h45min, sempre nas segundas-feiras. Local: 
sala 511 do prédio 11. Promoção: Faculdade de Direito. 

Curso de manicure. Até 5/5. Horário: das 19h às 22h, nas 
segundas e quartas-feiras. Local: prédio 2. Inscrições no 
local. Informações: 3205-3107 Promoção: Fundação Irmão 
José Otão.

Semana Santa. Feriado escolar.

Semana Santa. Feriado escolar.

Semana Santa. Feriado escolar.

DiA 19   quArTA-FeirA

DiA 24   SeguNDA-FeirA

DiA 20   quiNTA-FeirA

DiA 21   SexTA-FeirA

DiA 22   SáBADO

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

Amai-vos uns aos outros como Cristo vos amou. que  
haja entre vós um mesmo coração e um mesmo espírito.
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘
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Curso mercado de Opções. Com Fer-
nando Pisa, operador da XP Investimen-
tos. Horário: das 8h às 12h e das 13h às 
18h. Local: sala 705 do prédio 50. 

Curso de Libras. Nível básico I, II e III. 
De 29/3 a 5/7. Horário: das 8h30min 
às 12h, sempre aos sabádos. Local: 
prédio 15. Promoção: Faculdade de 
Educação. 

3º Curso de introdução à Assessoria 
Jurídica Popular. Dias 4 e 5/4. Horário: 
das 14h às 22h na sexta-feira e das 8h às 
18h no sábado. Local: sala 315 do prédio 
11. Promoção: Faculdade de Direito. 

Curso de especialização gestão da 
qualidade para o meio Ambiente. Ins-
crições até 4/4. Início das aulas 15/4. 
Informações e inscrições: www.pucrs.br/
ima/gestao. 

Curso de Pós-graduação em gestão 
e inteligência Competitiva. Horários: 
quintas e sextas-feiras, das 19h15min às 
22h30min e aos sábados das 8h45min 
às 12h. Inscrições e informações:  
www.pucrs.br/face/cursoslatosensu/
competitiva.

Curso de Pós-graduação Planeja-
mento e gestão escolar. Inscrições até 
18/4. Informações www.pucrs.br/viamao 
ou 3320-7100. Inscrições no site citado. 
Promoção: Faculdade de Educação do 
Campus Viamão.

Curso de Pós-graduação Supervi-
são e Orientação educacional: uma 
ação integrada. Inscrições até 18/4. 
Informações www.pucrs.br/viamao ou 
3320-7100. Inscrições no site citado. 
Promoção: Faculdade de Educação do 
Campus Viamão.

Palestra introdução à Análise 
gráfica, com mariana Pimentel, 
Operadora de investimentos na 
Bovespa e Bm&F pela xP Corretora. 
Dia 26/3. Horário: das 18h às 19h. 
Local: sala 705 do prédio 50. Informa -            
ções: www.labmec.com.br. Promoção:  
LabMec. 

Curso de extensão gestão de Or-
ganizações Sociais. De 27/3 a 
12/6. Horário: das 19h15min às 22h, 
sempre nas terças e quintas-feiras. 
Local: prédio 2. Inscrições no local. 
Informações: 3205-3107. Promoção: 
Fundação Irmão José Otão.

grupo de estudos em Direito in-
ternacional Humanitário – 6ª edi-
ção. De 28/3 a 13/6. Horário: das 
11h30min às 12h30min, sempre às 
sextas-feiras. Local: prédio 11. Pro-
moção: Faculdade de Direito. 

TOeFL. Exame de proficiência de lín-
gua inglesa na modalidade internet-
based test. O exame será aplicado no 
Laboratório de Línguas da Faculdade 
de Letras (Fale). Inscrições pelo site 
www.ets.org. Os candidatos precisam 
comparecer à secretaria da Fale antes 
do exame, apresentando documento 
com foto. O TOEFL também será apli-
cado nos dia 29/3 e 26/4 além de 9, 
16 e 30/5. Informações: 3320-3528.

Curso de extensão em Catequese. 
Horário: das 19h30min às 22h30min, 
sempre às quintas-feiras, a partir de 
27/3 até 10/7. Local: prédio 5. Promo-
ção: Centro de Pastoral e Solidarieda-
de, em parceria com a Faculdade de 
Teologia e a Arquidiocese de Porto 
Alegre. 

Foto: Rodolfo Belloli/stock.XCHNG


