
Simpósio comemora 
30 anos da UTI Neonatal

No dia 7/4, às 10h, no auditório do prédio 
5, ocorre a aula inaugural do curso de 
História, da Faculdade de Filosofia e Ci-

ências Humanas, com a participação do histo-
riador Ricardo Seitenfus, professor da Universi-
dade Federal de Santa Maria, consultor da ONU 
para a questão do Haiti e doutor em Relações 
Internacionais. Na ocasião também será assi-

Planeta Terra e Fé é o próximo tema do 
Projeto Fé & Cultura, no dia 8/4. O di-
retor do Instituto do Meio Ambiente, 

Jorge Alberto Villwock, e o professor da Facul-
dade de Teologia Frei Luiz Carlos Susin falam 
sobre o documentário Verdade inconveniente, 
do ex-vice-presidente dos EUA Al Gore (foto). 
O filme trata dos efeitos da atividade humana 
sobre a Terra, entre eles o aquecimento global. 
Centenas de cientistas de diversos países aler-
tam que a variação de temperatura de 1,5 a 
4,5 graus em um século ou dois não tem pre-
cedentes na história recente do planeta. O Fé 

De 2 a 5/4 será realizado no prédio 50 o 
Simpósio Internacional de Neonatologia 
de Porto Alegre, em comemoração aos 

30 anos da UTI Neonatal do Hospital São Lu-
cas. A abertura, no dia 3/4, às 9h20min, conta 
com a presença do Reitor Joaquim Clotet. Estão 
entre os temas em discussão: UTI Neonatal 
HSL – Retrospectiva e evolução do cuidado de 
enfermagem, estratégias de humanização da 
assistência, hipertensão pulmonar, alimen-
tação com leite humano, estratégias no cui-
dado do recém-nascido de muito baixo peso, 
o melhor em ventilação mecânica e controle 
respiratório. Paralelamente haverá a 2ª Jorna-
da de Enfermagem Neonatal e o Encontro de 

História ganha acervos  
sobre o Brasil na 2ª Guerra

Uma verdade inconveniente 
é tema do Fé & Cultura

Universidade 
recebe cientistas da 
Academia Brasileira

O Programa de Pós-Graduação em Biologia Ce-
lular e Molecular promove uma série de seminários 
com os membros eleitos para a Academia Brasileira 
de Ciências. O professor da Faculdade de Biociências 
da PUCRS Eduardo Eizirik, um dos afiliados, ministra 
palestra no dia 4/4, às 12h30min, na sala 142 do pré-
dio 12 C. Além de Eizirik, o vice-diretor do Instituto de 
Pesquisas Biomédicas (IPB) da PUCRS, Martin Cam-
marota, foi escolhido para a academia. A distinção 
tem vigência de cinco anos e busca estimular a pro-
dução e o desenvolvimento de projetos, selecionando, 
dentre os mais talentosos jovens cientistas de cada 
região do País, cinco novos membros anualmente. 
Cammarota atua no Centro de Memória do IPB e tem 
pós-doutorado em Neurociências pela Universidade 
Newcastle (Austrália). Eizirik é pesquisador do Centro 
de Biologia Genômica e Molecular e pesquisador as-
sociado do Laboratório de Diversidade Genômica dos 
Institutos Nacionais da Saúde, dos EUA, com estudos 
na área de felinos e outros animais.

Sobremesa Musical
O projeto Sobremesa Musical será retomado no 

dia 9/4. As apresentações da Orquestra Filarmônica 
da PUCRS ocorrem todas as quartas-feiras, das 13h 
às 13h30min, no átrio da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo (prédio 9). A cada semana é a vez de um 
dos grupos da Orquestra da PUCRS (cordas, metais, 
trombones e percussão, entre outros), com um reper-
tório variado e contemporâneo.

Arte e reciclagem 
em exposição

A Faculdade de Educação promove a mostra 
Arte e Reciclagem: Reflexão e Projetos Didáticos. A 
exposição é composta por trabalhos realizados pelos 
acadêmicos em diferentes disciplinas artísticas dos 
cursos da Educação, incluindo alunos das Faculdades 
de Psicologia e Educação Física e Ciências do Des-
porto matriculados em disciplinas eletivas. Trata-se 
de experimentações com materiais descartados pela 
natureza, transformando-os em produções estético-
artísticas nos espaços educativos. A mostra pode 
ser visitada até 7/4, de segunda a sexta, das 8h às 
22h30min, e sábados, das 8h às 12h, nos saguões do 
térreo e do 2º andar do prédio 15.
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nada a doação de acervos de Seitenfus para 
a Universidade. Trata-se de documentos das 
embaixadas alemã e italiana sobre o Brasil na 
Segunda Guerra Mundial. Também ficará com 
a PUCRS o acervo do historiador José Honório 
Rodrigues. Os materiais se destinarão ao Cen-
tro de Pesquisa Histórica, do Programa de Pós-
Graduação em História.

& Cultura, realizado no auditório do prédio 9, 
começa às 17h45min, com confraternização. A 
palestra tem início às 18h15min.

Ex-Residentes de Pediatria do HSL. Informa-
ções: 3315-4188 e www.hospitalsaolucas.
pucrs.br.

Foto: Divulgação
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Desenhista  
de Superman  
na Famecos

Curso de TI: últimos dias de inscrição

Prêmio Franklin Delano Roosevelt

Requerimento de formatura

O paulistano Renato 
Guedes, desenhis-
ta do personagem 

Superman nos EUA, 
estará na Faculdade de 
Comunicação Social, no 
dia 4/4, falando sobre o 
mercado das histórias 
em quadrinhos e sua tra-
jetória. Guedes trabalhou 

na adaptação de séries 
de TV como Smallville, 
Stargate, CSI Miami e 24 
Horas, além da adaptação 
do filme Jogos Mortais. A 
palestra ocorrerá a partir 
das 19h, no auditório do 
prédio 7, com entrada 
franca. A promoção é do 
PopArt Comics Studio.

Encerram-se no dia 4/4 as inscrições para a 
quarta edição do Students to Business, progra-
ma gratuito realizado pelo Centro de Inovação 

da PUCRS em parceria com a Microsoft. O objetivo 
é qualificar jovens estudantes para o mercado de 
trabalho em tecnologia .NET. Voltado para alunos de 

Estão abertas as inscrições para o Prêmio 
Franklin Delano Roosevelt de Ciências So-
ciais, promovido pela Embaixada dos EUA. 

Serão premiados trabalhos em níveis de graduação, 
mestrado e doutorado contemplando as áreas de 
Relações Internacionais, Sociologia, História, Antro-

Os alunos que concluirão o seu curso de gra-
duação neste semestre devem protocolar o re-
querimento de formatura na Coordenadoria de 

Registro Acadêmico (sala 108 do prédio 1, térreo), até 
o dia 15/4. A ficha do requerimento deve ser retirada 
na Coordenadoria ou impressa no site www.pucrs.
br/cra, no link Formatura. Junto com a ficha devem 
ser entregues fotocópias de alguns documentos pes-
soais. Informações no site citado ou pelo telefone 
3320-3573.

graduação e concluintes do Ensino Médio que tenham 
afinidade com a área de Tecnologia da Informação, 
será realizado em duas trilhas: Desenvolvimento de 
Sistemas e Infra-Estrutura de Redes. As inscrições 
podem ser feitas no site www.centrodeinovacao.
org.br. Informações: ci@pucrs.br.

Estágios-PUCRS
Por meio do site do setor Estágios-PUCRS, 

responsável pelos estágios não-obrigatórios rea-
lizados pelos alunos de graduação, estudantes da 
Universidade podem procurar oportunidades ofe-
recidas na sua área acadêmica, enviar currículo 
para empresas e instituições, consultar o profes-
sor-supervisor da sua Faculdade, ser avaliado e 
ter o estágio validado como atividade complemen-
tar. O endereço é o www.pucrs.br/estagios. No 
térreo do prédio 15 foi recentemente inaugurado 
o espaço Estágios-PUCRS, onde são realizadas as 
ações administrativas do setor.

Educação para a paz
De 22 a 24/4 será realizado na PUCRS o Sim-

pósio Internacional de Educação para a Paz. Den-
tre os assuntos abordados estarão Cultura de paz 
e violência hoje, Cultura de paz: uma nova estra-
tégia para uma transição urgente, Educação para 
a paz e protagonismo juvenil e Educação para a 
paz e direitos humanos. O simpósio contará com 
a participação de palestrantes de renome nacio-
nal e internacional, como os professores Xésus 
Rodrigues Jares (Universidade de La Coruña, Es-
panha), David Adams (Universidades de Yale e de 
Wesleyan, EUA) e Alicia Cabezudo (Universidade 
Nacional de Rosário, Argentina). O prazo para ins-
crever trabalhos é 7/4. Inscrições na Pró-Reitoria 
de Extensão (sala 201 do prédio 40). Informações 
no site www.pucrs.br/eventos/paz.

Aula Inaugural 
da Filosofia

O professor Theo Kobusch, da Uni-
versidade de Bonn, Alemanha, faz a aula 
inaugural do Programa de Pós-Gradua-
ção em Filosofia. Kobusch fala sobre Um 
novo caminho do conhecimento metafí-
sico: Henrique de Gand, Mestre Eckhart 
e Duns Scotus. O evento ocorre no dia 
4/4, às 14h, na sala 202 do prédio 40. A 
conferência será em alemão com tradu-
ção simultânea. Entrada franca. Informa-
ções pelo telefone 3320-3554 ou e-mail 
filosofia-pg@pucrs.br.

pologia, Ciência Política, Economia, Direito e Geo-
grafia que sejam, preferencialmente, de natureza 
interdisciplinar, que abordem aspectos da realidade 
dos EUA. Os trabalhos podem ser em português ou 
inglês, comparativos ou não. Informações pelo e-mail  
galantevv@state.gov.

Ilustração: Renato Guedes

Foto: Aaron Murphy/stock.XCHNG

Correção
Diferentemente do publicado na última edi-

ção, o telefone do PET Letras para inscrições 
nas aulas de reforço em diferentes áreas é 
3320-3500, ramal 8289.
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Os alunos da 2ª série do Ensino Fundamental do 
Colégio Marista Champagnat têm natação e ginástica 
olímpica no Centro Esportivo da PUCRS. As aulas são 
fruto de uma parceria com a Universidade e estão 
incluídas no currículo, sem custos adicionais para os 
pais. O Champagnat oferece ainda o transporte de ida 
e volta da escola ao Centro Esportivo. Cada turma, em 
seu dia e horário definidos, é dividida em dois grupos. 
Enquanto uns ficam na natação, outros fazem ginásti-
ca olímpica. Para auxiliar os pequenos, a PUCRS dis-
põe de estagiários, além dos professores encarregados 
das atividades.

O coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação Social, JUreMIr MACHADo DA 
SILVA, foi condecorado pelo governo francês, conforme 
nomeação do primeiro-ministro, chevalier na Ordem 
das Palmas Acadêmicas. Trata-se de uma distinção 
por serviços prestados à cultura francesa.

Esta edição do Superdicas é voltada a quem 
quer adquirir uma câmera digital e está con-
fuso com tantas denominações: megapixels, 

zoom óptico, zoom digital. Em primeiro lugar, deve 
perguntar-se quais os seus objetivos. Se deseja 
fazer fotos da família, no final de semana, em fé-
rias e viagens, escolha um equipamento de 4 MPi-
xels, que possibilita imagem em tamanho de até 
15 x 21 cm. Existem câmeras de 16 MPixels, mas 
são caras e um exagero para o uso doméstico.

Os megapixels resultam da matriz (base x al-
tura) dos pontos fotossensíveis do sensor digital 
das câmeras. Quanto maior o número de pixels, 
mais se conseguirá ampliar uma imagem com 
qualidade, sem enxergar os “quadradinhos”. A re-
solução das fotos impressas é em geral de 300 DPI 
(pontos por polegada), 118 pontos por centímetro. 
Para cada centímetro linear de fotografia impressa 

são necessários 118 pixels lineares no sensor. 
Numa resolução 640 x 480 (a menor na maio-
ria das câmeras e na qual “cabem mais fotos 
no cartão”), as fotos terão resolução apenas 
suficiente para uma cópia de 6 x 4 cm.

Na decisão de compra é preferível apos-
tar em marcas consagradas e com boa es-
trutura de assistência técnica. Outros fatores 
importantes são o zoom óptico (três vezes é 
um mínimo aceitável) e se opera diafragma 
e obturador manualmente ou só automatica-
mente. É preciso conhecer a mecânica que 
propicia a formação da imagem para que se 
possa manipular de forma adequada qualquer 
equipamento.

O zoom óptico é a variação da objetiva da 
câmera entre um ângulo mais aberto ou mais 
recortado, gerando uma imagem integralmente 

fique por dentro

superdicas

Diretores da Eurofarma Laboratórios 
estiveram na PUCRS para conhecer as ins-
talações do Parque Científico e Tecnológico. 
Foram recebidos pelo Pró-Reitor de Pesquisa 
e Pós-Graduação, JorGe AUDY, e pela coor-
denadora do Escritório de Transferência de 
Tecnologia, eLIZABeTH rITTer. O objetivo da 
visita foi buscar informações sobre produtos 
inovadores, a partir das patentes deposita-
das na Universidade, e estudar uma possível 
parceria, visando a estimular a gestão de 
projetos e o desenvolvimento da indústria 
farmacêutica nacional. O diretor-presidente 
da empresa, Maurizio Billi, manifestou-se 
sobre a infra-estrutura do Tecnopuc, princi-
palmente em relação ao ambiente propiciado 
à inovação.
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas,  
entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

Câmeras digitais: fique atento

Foto: Marcos Santos/stock.XCHNG

Boa parte das frustrações com o produto de nossos 
impulsos fotográficos se deve ao fato de acreditarmos 
que o equipamento é responsável por fazer a foto. O 
equipamento é a ferramenta de registro, mas quem 
precisa resolver a imagem, técnica e discursivamen-
te, é o sujeito que segura a câmera. Aprender a olhar 
é uma tarefa que exige dedicação, assim como comu-
nicar por meio de imagens.

aproveitada pelo sensor. O zoom digital é um recorte e 
uma ampliação feita pelo processador da câmera sobre 
essa imagem gerada pela objetiva, aumentando o tama-
nho relativo dos pixels na imagem final, causando perda 
de definição e quadriculamento. Zoom digital é apenas 
um atrativo, uma curiosidade de qualidade e resultados 
discutíveis.

A Faculdade de Comunicação Social recepcionou 18 
universitários chineses que vieram estudar Comunicação 
no Brasil. O Laboratório de Eventos, responsável pela or-
ganização, ofereceu brindes e lanches, além de apresentar 
vídeos criados pelos próprios alunos chineses na Faculdade. 
Os chineses ingressaram na Faculdade de Letras. No atual 
semestre, estão cursando disciplinas práticas de Relações 
Públicas, Publicidade e Propaganda e Jornalismo.

O diretor do Instituto de Pesquisas Biomédicas, JADer-
SoN DA CoSTA, e a coordenadora técnica do Centro de Mo-
delos Biológicos Experimentais, LUISA MArIA BrAGA, foram 
selecionados para integrar o Conselho Superior da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul.

Cinco arquitetos urbanistas convidados pelo jornal Zero 
Hora selecionaram cinco obras arquitetônicas de destaque 
da Capital que foram colocadas à votação popular no site 
zerohora.com. Entre os projetos inovadores dentro do seu 
tempo eleitos pelos profissionais está o Prédio Poliesportivo 
da PUCRS, projetado pelos arquitetos HeNrIQUe roCHA e 
Cícero Santini e concluído em 2003. O prédio da Fundação 
Iberê Camargo, com inauguração prevista para maio, ganhou 
na escolha popular.

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.

fale
conosco

 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.
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Ê É impossível educar uma criança  
se ela não for respeitada.

Marcelino Champagnat
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 

Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’

Seminário Contábil/Pensando em 
Contabilidade. Tema: Responsabi-
lidades Jurídicas dos Contadores, 
com Guilherme Hentschel. Local: 
auditório térreo do prédio 50. Ho-
rário: das 18h15min às 19h15min. 
Informações: 3320-3547. Promo-
ção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia.

Grupo de estudos em Direito Ambiental. Início das 
atividades. Encontros até 27/6, (às sextas-feiras). 
Horário: das 17h30min às 19h30min. Local: prédio 
11. Tema deste semestre: A proteção dos recursos 
hídricos. Promoção: Departamento de Direito Público 
da Faculdade de Direito. 
3º Curso de Introdução à Assessoria Jurídica Po-
pular. 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. 

2º encontro de Professores de Literatura, vinculado ao re-
lendo a Literatura na escola: o cânone na contemporanei-
dade. Tema: Orientações Curriculares e Prática de Ensino de 
Literatura. Horário: das 9h às 12h e das 14h às 17h. Local: sala 
223 do prédio 8. Inscrições: relendoaliteratura@pucrs.br. 
Curso Análise Gráfica. Com Fernando Pisa, da XP Investimen-
tos. Horário: das 8h às 12h e das 13h às 18h. Local: sala 705 
do prédio 50. Inscrições e informações: www.labmec.com.br. 

Fórum da Liberdade. Até 8/4. 
Local: prédio 41. Realização: 
Instituto de Estudos Empre-
sariais. Informações: www. 
forumdaliberdade.com.br.
Curso Básico de PHP-Capa-
cita PUCrS. Até 11/4. Horário das aulas: das 14h às 15h40min. 
Promoção: Pró-Reitoria de Extensão, Faculdade de Informática 
e Programa de Educação Tutorial (PET-Inf) Inscrições: prédio 
40, sala 201. Informações: www.inf.pucrs.br/~petinf.
Projeto rondon Internacional Brasil/Canadá. Inscrições até 
5/5 pelo site www.pucrs.br/proex/extensaocomunitaria. In-
formações: 3320-3500, ramal 4065. Promoção: Programa de 
Ações Comunitárias de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão.

Palestra gratuita Introdução ao Mercado de 
Ações. Aruaque Terroso, agente autônomo de 
investimentos. Horário: 18h. Local: sala 705 do 
prédio 50. Inscrições: www.labmec.com.br. Pro-
moção: Laboratório de Mercado de Capitais.

Programa Geriatria e Gerontologia 
para a Comunidade. Com Zaya-
na Lindôso, terapeuta ocupacional. 
Tema: Memória do idoso nas ativida-
des 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.
Palestra gratuita Introdução ao Mer-
cado de Ações. Com Paulo Aguzzoli, 
gerente de Investimentos. Horário: 18h. 
Local: sala 705 do prédio 50. Inscri-
ções: www.labmec.com.br. Promoção: 
Laboratório de Mercado de Capitais.
Curso de Catequese. Até 17/7. Lo-
cal: prédio 5. Horário: das 19h30mim 
às 22h30mim, sempre às quintas-
feiras. Promoção: Centro de Pastoral 
e Solidariedade. 

DIA 2   QUArTA-FeIrA DIA 4   SexTA-FeIrA

DIA 5   SáBADo

DIA 7   SeGUNDA-FeIrA

DIA 8   TerçA-FeIrA

DIA 3   QUINTA-FeIrA
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empreendedor. De 10 a 18/4. 
Horário: das 8h às 12h, nas 
quintas e sextas-feiras. Local: 
auditório do 9º andar do prédio 
11. Promoção: Faculdade de 
Psicologia. 

Curso de especialização em 
Informática na educação, 
modalidade a distância. Ins-
crições e informações na PUCRS 
Virtual, 9º andar do prédio 40, 
pelo telefone 3320-3651, site 
www.ead.pucrs.br ou e-mail 
ead@pucrs.br.

o Programa de Crédito edu-
cativo da PUCrS (Credpuc) 
recebe inscrições até 24/4. 
Destina-se a alunos de gra-
duação de todos os níveis, ca-
rentes de recursos financeiros, 
próprios ou familiares, mesmo 
com matrícula trancada. Os se-
lecionados podem obter 50% de 
crédito sobre as mensalidades, 
exceto a primeira. O Credpuc é 
responsável semestralmente. 
Para o início do reembolso há 
um ano de carência, a contar da 
data da formatura. Inscrições: 
sala 111 do prédio 15, pelo te-
lefone 3320-3500, ramal 4627 
ou no site www.pucrs.br/prac/
beneficios. As inscrições devem 
ser feitas no site.

aGenda

Foto: stock.XCHNG


