
NOTÍCIAS

Encontro analisa 
educação superior
A educação superior no Brasil e na América La-

tina estará em debate na PUCRS, durante o 4º 
Encontro Internacional da Sociedade Brasilei-

ra de Educação Comparada, de 1º a 3/4. O evento 
busca criar um fórum para debates e divulgação de 
trabalhos na área e estabelecer o diálogo com os pes-
quisadores e professores portugueses na perspecti-

Começam em 31/3 e vão até 6/6 as inscrições para o 9º Salão de 
Iniciação Científica da PUCRS que será realizado de 11 a 14/8. As 
inscrições são realizadas pelo site (www.pucrs.br/salao) que tam-

bém traz as informações de como participar. Serão aceitos todos os tipos de 
trabalhos de iniciação científica de alunos cursando regularmente um curso 
de graduação. A promoção é da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
da Universidade e representa um espaço de socialização de atividades de 
pesquisa, envolvendo estudantes da graduação e professores/pesquisado-
res de diferentes universidades gaúchas e brasileiras. A sessão de abertura 
do Salão ocorrerá no dia 11/8, às 14h, no Centro de Eventos.

No dia 26/3 Porto Alegre completa 236 anos. 
Como parte das comemorações do aniversário 
da cidade, a PUCRS promoverá a exposição de 

fotos O espelho de Porto Alegre. As fotografias foram 
feitas no início dos anos 70 pelo Ir. Adelino Martins, que 
está há 45 anos na Universidade. Sob forte inspiração 
no movimento impressionista, ele começou a fotogra-
far, na época, imagens que se formavam nas poluídas 
águas do Cais do Porto, num processo de criação e 
documentação. Por meio dessa exposição os visitantes 
são convidados a refletir sobre as questões da água e 
a preservar esse recurso limitado da natureza. A expo-
sição será lançada no dia 27/3, às 11h, no saguão da 
Reitoria (térreo do prédio 1). Adelino Martins foi profes-
sor de cinema e técnicas audiovisuais na Educação e, 
no curso de Jornalismo, criou a disciplina de Cinema.

Inscrições abertas para o 
Salão de Iniciação Científica

O espelho de 
Porto Alegre

Letras promove 
Colóquio 
Internacional

A Faculdade de Letras promove nos dias 
27 e 28/3 o Colóquio Internacional Relações 
Literárias Brasil Portugal, com apresentação 
de trabalhos e painéis, além do lançamento 
do livro Mar Horizonte – uma coletânea de 
ensaios sobre literaturas insulares, publi-
cado pela Edipucrs – e da revista Navega-
ções editada pela PUCRS e Universidade de 
Lisboa, que trata de literaturas e cultura de 
língua portuguesa. A conferência de abertu-
ra, às 9h, será sobre Intelectuais da colônia 
brasileira em Portugal nos finais do século 
18 e 19, com a professora Vanda Anastácio, 
da Universidade de Lisboa. Entre os temas 
abordados no colóquio estão periódicos do 
século 19; história da literatura portuguesa 
no Brasil do século 19; a corte portuguesa 
no Rio de Janeiro: repercussões na imprensa 
de Portugal; apropriação das rainhas Carlota 
Joaquina e Maria I pela voz feminina brasi-
leira e a presença de Portugal nos periódicos 
sul-rio-grandenses, entre outros. Também 
ocorre uma exposição sobre a Bibliografia de 
David Mourão-Ferreira na sala 305 do prédio 
8. As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas na secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Letras, prédio 8, sala 421. 
Vagas limitadas. Informações: 3320-3676 e 
www.pucrs.br/fale/coloquio.html. 

PUCRS sedia 
encontro do 
ForGRAD

De 30/3 a 1º/4 a PUCRS será sede do 
20º Encontro Regional Sul do Fórum de Pró-
Reitores de Graduação das Universidades 
Brasileiras (ForGRAD). O evento, que será 
realizado no auditório do prédio 9, contará 
com a presença dos pró-reitores de univer-
sidades do RS, de SC e do PR – incluindo 
o presidente nacional do Fórum, Marcos 
Laffin, da UFSC. Entre os temas discutidos 
estão avaliação, formação de professores, 
educação a distância, mobilidade acadêmi-
ca, ingresso, permanência, evasão e expan-
são da educação superior, carga horária dos 
cursos e conceito de hora-aula. O encontro 
é patrocinado pela PUCRS, UFRGS, UFSM e 
Universidade Tuiuti (PR). Informações: www.
pucrs.br/eventos/forgrad.
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va da educação comparada. Com a participação de 
pesquisadores e associados da Sociedade Brasileira 
de Educação Comparada, o encontro tem apoio da 
Faculdade de Educação e ocorrerá no teatro do prédio 
40. Interessados podem se inscrever na Pró-Reitoria 
de Extensão, sala 201 do prédio 40. Informações: 
www.pucrs.br/eventos/sbec e 3320-3680.

Fotos: Ir. Adelino Martins



Credpuc
O Programa de Crédito Educativo da  

PUCRS (Credpuc) recebe inscrições de 1º a 24/4. 
Destina-se a alunos de graduação de todos os 
níveis, carentes de recursos financeiros, próprios 
ou familiares, mesmo com matrícula trancada. Os 
selecionados podem obter 50% de crédito sobre 
as mensalidades, exceto a primeira. O Credpuc é 
renovável semestralmente. Para o início do reem-
bolso há um ano de carência, a contar da data da 
formatura. Informações: Sala de Apoio Especial ao 
Estudante (sala 111 do prédio 15), pelo telefone 
3320-3500, ramal 4627 ou no site www.pucrs.
br/prac/beneficios. As inscrições devem ser fei-
tas no site.

Oportunidades  
na França  
e na Alemanha

Estudantes da Faculdade de Engenharia po-
dem concorrer a bolsas para estudar na França no 
segundo semestre deste ano. A bolsa inclui o valor 
de ¤ 600, passagens aéreas de ida e volta e seguro 
saúde. O pré-requisito é que o aluno tenha 50% do 
curso concluído, média maior ou igual a 7 com até, 
no máximo, duas reprovações. As bolsas fazem 
parte do Programa Brasil-França Capes/Brafitec. 
As inscrições podem ser feitas de 1º a 10/4 na 
Assessoria para Assuntos Internacionais e Inte-
rinstitucionais (sala 205 do prédio 1). Informações 
pelo telefone 3320-3660 ou no site www.pucrs.
br/pma. Os universitários que têm interesse em 
estudar na Alemanha, tanto em disciplinas de gra-
duação quanto de pós-graduação, terão a oportu-
nidade de se informar diretamente com institui-
ções de ensino alemãs na feira do Serviço Alemão 
de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), que ocorrerá 
dia 1º/4 na reitoria da UFRGS (Av. Paulo Gama, 
110). O evento será realizado das 9h às 13h.
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Aulas de reforço do PET-Letras

Tecnologia para o meio ambiente

Participe da Missão Vila Fátima

Pós em Zoologia completa 30 anos

As alunas bolsistas do PET-Letras (Programa de 
Educação Tutorial) oferecem aulas de reforço em 
diferentes áreas, em que tirarão dúvidas e ajuda-

rão na melhoria do rendimento dos participantes. Todas 
as aulas serão ministradas a partir das 17h30min, uma 

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Fie-
ma, que reconhece as melhores idéias e ini-
ciativas visando à minimização dos impactos 

ambientais. As duas categorias são a Educacional, 
com iniciativas voltadas à promoção da educação e 
o aumento do conhecimento na área, e a Tecnologia 
Ambiental, que envolve técnicas que resultem na di-
minuição de impactos ambientais. Podem participar 
estudantes, instituições de ensino, ONG’s, empresas 
e demais instituições. O Prêmio integra a Fiema Brasil 
2008, Feira Internacional de Tecnologia para o Meio 
Ambiente, que acontece de 29/10 a 1º/11 no Parque 
de Eventos de Bento Gonçalves. Informações e inscri-
ções pelo site www.fiema.com.br.

O Centro de Pastoral e 
Solidariedade convida 
os universitários e di-

plomados para participar da 
Missão Vila Fátima 2008. O 
programa se desenvolve por 

meio de visitas a famílias em 
vulnerabilidade social, reali-
zação e oficinas pedagógicas, 
sociais e profissionalizantes 
destinadas a crianças e jo-
vens carentes do local, além 

de momentos de convivência, 
espiritualidade e partilha. In-
formações e inscrições pelo 
telefone 3320-3576 ou no 
site www.pucrs.br/pastoral/
missionaria.

No dia 27/3 será realizada uma palestra come-
morativa aos 30 anos do Programa de Pós-
Graduação em Zoologia, vinculado à Faculdade 

de Biociências. Na ocasião a professora Jocélia Grazia 

vez por semana, e são voltadas para universitários de 
qualquer Faculdade. As inscrições são gratuitas e po-
dem ser feitas pelo e-mail petletras@pucrs.br, pelo 
telefone 3320-3589, ramal 8289 ou no prédio 40, 5º 
andar, sala 505. Confira no quadro a programação:

Ilustração: Divulgação

Foto: Manteca/stock.XChNG

da UFRGS falará sobre Meio século de pesquisas em 
entomologia sistemática de percevejos e a forma-
ção de recursos humanos. O evento ocorrerá na sala 
142 do prédio 12C com entrada franca.

AULA DATA DE INÍCIO

Língua Inglesa – gramática 31/3 – segundas-feiras

Produção e Compreensão Textual 4/4 – sextas-feiras

Língua Inglesa – Conversação (pré-requisito: cursar o 3º semestre de Língua 
Inglesa na Faculdade de Letras ou ter conhecimento equivalente)

8/4 – terças-feiras

Espanhol – gramática e conversação 9/4 – quartas-feiras
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A Edipucrs está as-
sinando todas as obras 
lançadas em 2008 com 
o selo comemorativo 
aos seus 20 anos. Nes-
tas duas décadas, a 
editora manteve como 
objetivo principal pu-
blicar o conhecimento, 
buscando ampliar a 
acessibilidade do aluno ao livro. Durante 
todo este ano promoverá atividades alusivas 
à data especial, promovendo ainda mais o 
contato do seu público com o mundo do livro 
e da cultura.

O prefeito José Fogaça proferiu no dia 
19/3 a aula inaugural da Faculdade de Me-
dicina apresentando um diagnóstico sobre a 
saúde na cidade de Porto Alegre em encontro 
realizado no auditório do hospital São Lucas. O 
prefeito informou que Porto Alegre é a segun-
da capital no País que mais investe em saúde 
pública por habitante, aplicando cerca de 19% 
do orçamento – São Paulo é a primeira.

ErgonoMico está de volta
Alunos de Educação Física, supervisiona-

dos pela professora Fernanda Marquesan, 
voltam às unidades universitárias e aos 

setores da PUCRS para orientarem a ginástica 
laboral aos funcionários. O programa Ergono-
Mico, criado numa parceria entre a Faculdade 
de Educação Física e Ciências do Desporto e a 
Gerência de Recursos humanos, será retomado 
no dia 1º/4. Faz parte do Programa Vida com 
Qualidade da Pró-Reitoria de Assuntos Comuni-
tários. Neste semestre a iniciativa recebe novas 
adesões. Os setores interessados devem entrar 
em contato com os organizadores.

BENEfÍCIOs DA gINásTICA LABOrAL
 Promove o bem-estar e a integração no 

ambiente de trabalho. 
 Previne doenças ocupacionais de natureza 

ergonômica por meio da tomada de consciência do 
próprio corpo e das suas relações espaço-tempo-
rais a fim de incrementar a capacidade de modificar 
conscientemente posturas e atitudes incorretas.

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

 Ajuda a reduzir o afas-
tamento de funcionários por 
doenças diversas.

 Alguns passaram a pra-
ticar exercícios físicos regula-
res a partir do ErgonoMico.

 Os alunos de Educação 
Física podem praticar num 
ambiente de trabalho o que 
aprenderam em sala de aula. 
Eles conseguem se confrontar 
com os problemas reais rela-
cionados à execução desse tipo 
de programa em organizações 
e empresas.

CONTEúDO DAs AULAs
 Informações sobre a colu-

na vertebral, mobilizações arti-
culares, alongamentos, ativida-
des de integração e orientações 
sobre atividades de vida diária.

fique por dentro
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O programa UNITV – Entrevistas e Debates 
alcança em 27/3 um marco importante: a edição 
de nº 500. Iniciado em setembro de 1998, data 
de inauguração do canal universitário de Porto 
Alegre, focaliza assuntos variados que despertam 
o interesse da sociedade. Nesta semana, terá a 
participação de três ex-governadores do Estado: 
Jair Soares, Alceu Collares e Olívio Dutra. Tendo 
como âncora, desde o primeiro programa, o jorna-
lista CArLOs ALBErTO CArVALHO, o Entrevistas 
e Debates tratará de problemas e desafios do Rio 
Grande do Sul. horários de apresentação: 5ª-feira 
(27/3): 22h (inédito); reprises na 6ª-feira: 19h, sá-
bado: 22h e domingo: 22h.

O Reitor JOAQUIM CLOTET recebe dia 1º/4 o 
cônsul-geral da Argentina, em Porto Alegre, Jorge 
Biglione, acompanhado de uma delegação de reito-
res, professores, autoridades estaduais, municipais 
e membros de federações. O objetivo da missão no 
Estado é conhecer as experiências inovadoras dos 
parques tecnológicos e das incubadoras empresa-
riais do Rio Grande do Sul para disseminá-las na 
Argentina. No dia 2, o Reitor terá a visita do embai-
xador da República Panamá, Juan Bosco Bernal.

Os alunos veteranos do curso de Farmácia ensinaram os 
calouros a confeccionar sabonetes artesanais em formato de bi-
chos. A oficina intitulada Bichos fazendo bichos ocorreu durante 
a primeira aula prática da disciplina de Cosmetologia. A ativi-
dade foi acompanhada pelas professoras CrIsTINA JECKEL, 
MArIA CrIsTINA WErLANg e TEMIs COrTE. Os sabonetes 
produzidos na oficina foram doados para o Centro de Pastoral 
que os destinou às crianças das obras sociais da PUCRS.

O projeto Sibutramina no tratamento de mulheres obesas 
com incontinência urinária, de autoria dos médicos LUCAs 
sCHNEIDEr, EVErTON CArVALHO e THAÍs sANTOs, da Uni-
dade de Uroginecologia do Departamento de Ginecologia e Obs-
tetrícia do hospital São Lucas, foi classificado em primeiro lugar 
no concurso promovido pelo Laboratório Medley.

sUgEsTõEs DE ExErCÍCIOs

De costas para a parede puxe 
uma perna na direção do tronco.

Eleve um braço na altura 
do ombro e puxe a perna 
contrária. Mantenha as costas 
bem apoiadas e expire o ar 
quando tracionar a perna.

Puxe o queixo na direção do 
peito empurrando a cervical 
contra a parede, expire o ar 
lentamente e volte à posição 
normal. repita três vezes.

Não comprima o joelho, 
tracione a perna pela 
parte posterior da coxa.
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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.
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Ê O homem não morre quando deixa  
de viver, mas sim, quando deixa de amar.

Mario Quintana

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘

‘‘
Exposição da Missão Amazônia. Exposição de fotos, 
pôsteres e objetos coletados durante duas edições do 
projeto. Até 28/3. Local: espaço cultural do hospital São 
Lucas da PUCRS. Informações 3320-3500, ramal 4402.

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 Edu-
cação. 

Encontro de Convivência. Até 30/3. Durante o final de semana os alunos irão 
conviver com colegas de outras faculdades, realizando dinâmicas de grupo, par-
tilha e reflexões sobre a vida. A saída é no sábado, às 11h45min, e o retorno no 
domingo. Local: casa de encontros Belém do horto, Zona Sul de Porto Alegre. 
Inscrições e informações: sala 101 do prédio 17, 3320-3576 ou www.pucrs.br/
pastoral. Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade.

último dia de inscrição para o curso de Pós-graduação em gestão e In-
teligência 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.

Aula Magna da faculdade de Enfermagem, Nutrição e fisioterapia. Tema: 
Lições de sucesso: relato de experiências acadêmicas de dois profissionais di-
plomados de cada área pela Faenfi. horário: das 14h às 16h. Local: Teatro do 
prédio 40. Informações: 3320-3646. Promoção: Faenfi.

Palestra gratuita Conheça o Mercado de Derivativos. Com Aruaque Terroso, 
Agente Autônomo de Investimento. horário: 18h. Local: sala 705 do prédio 50. 
Informações: www.labmec.com.br. Promoção: LabMec.

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 3320-3576.

grupo de Estudos em Direito Internacional Humanitá-
rio – 6ª Edição. De 28/3 a 13/6. horário: das 11h30min às 
12h30min, sempre às sextas-feiras. Local: prédio 11. Promo-
ção: Faculdade de Direito. 

Curso Básico de Avaliações de Imóveis – Conforme NBr 
– 14653 – 1 e 2. Até 5/4. horário: 14h às 17h30min e das 
19h às 22h15min nas sextas-feiras e das 8h30min às 12h aos 
sábados. Local: prédio 30. Promoção: Fac. de Engenharia. 

Programa geriatria e gerontologia para a comuni-
dade. Com Edna Martins, médica geriatra. Tema: Queda 
no Idoso. horário: das 11h às 12h. Local: sala 2 do 3º 
andar do hospital São Lucas. Entrada franca, inscrições 
3336-8153, ramal 200.

Curso de Extensão gestão de Organizações sociais. 
Até 12/6. horário: das 19h15min às 22h, sempre nas ter-
ças e quintas-feiras. Local: prédio 2. Inscrições no local. 
Informações: 3205-3107. Promoção: Fundação Irmão 
José Otão.

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. Promoção: Centro 
de Pastoral e Solidariedade, em parceria com a Faculdade 
de Teologia e a Arquidiocese de Porto Alegre. 

Palestras do Programa Conversando com Diplomados 
da faculdade de farmácia. Com o farmacêutico Carlos 
Eduardo Becker. Tema: Novos rumos para o profissional 
farmacêutico: logística, gestão e pesquisa clínica. ho-
rário: das 19h30min às 21h. Local: sala 605 do prédio 
12. Informações: 3320-3512. Promoção: Faculdade de 
Farmácia. 

Curso Performance summit 2008. Até 28/3. horário: 
das 8h às 18h. Local: prédio 32. Para alunos da PUCRS 
e funcionários da Dell o curso será gratuito. Público-alvo: 
estudantes e profissionais da área de TI. Promoção: Fa-
culdade de Informática. 

Aula Inaugural da faculdade de Psicologia. Com Ma-
risa Maia, da UFRJ. Tema: Impasses do Contemporâneo: 
Cuidado, descuido e violência psíquica. horário: das 18h 
às 20h. Local: prédio 41. Informações: 3320-3550 ou 
www.pucrs.br/psico. Promoção: Faculdade de Psicologia.

Curso: O fazer do Analista na Atualidade: Contribui-
ção Clínica e Teórica de sándor ferenczi à Teoria do 
Trauma. Até 3/4. Local: auditório do 9º andar do prédio 
11. Informações: 3320-3550 ou http://www.pucrs.br/psi-
co/cursopsicanalise. Promoção: Faculdade de Psicologia.

DIA 26   QUArTA-fEIrA

DIA 29   sáBADO

DIA 31   sEgUNDA-fEIrA

DIA 1º   TErçA-fEIrA

DIA 28   sExTA-fEIrA

DIA 27   QUINTA-fEIrA

aGenda
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Dia 29/3. Com Fernando Pisa, 
operador da XP Investimen-
tos. horário: das 8h às 12h e 
das 13h às 18h. Local: sala 
705 do prédio 50. Promoção:  
LabMec. 

grupo de Estudos em Direito 
Ambiental. Início das ativida-
des no dia 4/4 até 27/6, (às 
sextas-feiras). horário: das 
17h30min às 19h30min. Local: 
prédio 11. Tema deste semes-
tre: A proteção dos recursos 
hídricos. Promoção: Departa-
mento de Direito Público da 
Faculdade de Direito. 

Aula inaugural do curso de 
História. Com Ricardo Seiten-
fus, professor de história da 
UFSM e consultor da ONU para 
a questão do haiti. Dia 7/4. ho-
rário: 10h. Local: auditório do 
prédio 5. Na ocasião também 
será assinada a doação de dois 
acervos desse professor para 
o curso de história da Univer-
sidade. Um acervo histórico da 
embaixada da Itália e Alemanha 
sobre a participação do Brasil 
na 2ª guerra e outro do historia-
dor José honório Rodrigues. 

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 Extensão Psicólogo 
Empreendedor. De 10 a 18/4. 
horário: das 8h às 12h, nas 
quintas e sextas-feiras. Local: 
auditório do 9º andar do prédio 
11. Público-alvo: estudantes 
de Psicologia (a partir do 2º se-
mestre) e profissionais recém-
formados. Promoção: Faculda-
de de Psicologia. 


