
NOTÍCIAS
PUCRS capacita 
para preservação do 
patrimônio histórico
A Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo e o Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 

Estadual (IPHAE) promovem, de 9 a 
11/4, o 1º Seminário de Capacita-
ção em Preservação para Gestores 
e Técnicos Municipais, integrando 
as comemorações do Dia Interna-
cional do Patrimônio Histórico (ce-
lebrado no dia 17/4). Na palestra de 
abertura o arquiteto Marcelo Ferraz 
falará sobre Intervenção no Moinho 
de Ilópolis e Museu do Pão. Os par-
ticipantes também ouvirão especia-
listas tratando de projetos de capa-
citação na Lei Rouanet, patrimônio imaterial, 
metodologia e critérios para a preservação 
do patrimônio histórico e cultural do RS, 
educação patrimonial, entre outros temas. 
Paralelamente haverá visitas técnicas ao 

O Projeto Internacional Rondon de In-
tercâmbio Brasil/Canadá 2008 está 
com inscrições abertas, até 5/5, para 

alunos da PUCRS que desejam desenvolver 
atividades comunitárias por seis meses, di-
vididos entre o Canadá e o interior gaúcho. 
Os estudantes trabalham voluntariamente 
em comunidades carentes desenvolvendo 
atividades educativas. O intercâmbio é fruto 

A Faculdade de Serviço Social inaugurou, 
no dia 4/4, o seu primeiro laboratório 
de informática. Com 21 computado-

res, será utilizado por estudantes dos cursos 
de graduação e pós-graduação e na realiza-
ção de algumas aulas de ambos os cursos. 
O laboratório está localizado na sala 105 do 
prédio 15. O horário de funcionamento é das 
8h às 12h e das 13h30min às 22h.

Projeto Rondon Internacional recebe inscrições

Serviço Social ganha laboratório de informática

Direito tem aula 
magna e vencedora 
de prêmio nacional

O período será movimentado na Faculdade Direito. O vi-
ce-presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira 
Mendes, ministrará a aula magna da Faculdade no dia 11/4. 
A palestra de Mendes, que assumirá o cargo de presidente 
do STF ainda em abril, será realizada no auditório do pré-
dio 41, a partir das 19h30min, com entrada franca. No dia 
14/4 a estudante de Direito Letícia Raddatz recebe o prêmio 
Senador Milton Campos 2008, concedido pela Fundação 
Milton Campos e pelo Conselho de Reitores das Universida-
des Brasileiras (Crub). A distinção premia monografias que 
abordem o tema Como salvar o planeta Terra, estimulando 
a participação de universitários em estudos e debates so-
bre questões sociais, ecológicas e ambientais. A premiação 
ocorrerá no auditório do prédio 11, às 16h, e contará com a 
presença do segundo e terceiro colocado no concurso, alu-
nos de outras Universidades.

Seminário discute 
Direito Aeronáutico

De 15 a 17/4 será realizado na PUCRS o 5º Seminário de 
Direito Aeronáutico do Rio Grande do Sul. Voltado para profis-
sionais e estudantes do setor aeroespacial e do Direito, tratará 
de temas como Direito Aeronáutico e Meio Ambiente, Direito 
do Consumidor e o Transporte Aéreo, Convenção de Chicago: 
origem e conseqüências e ANAC: estrutura e funcionamento, 
entre outros. O evento ocorrerá no auditório térreo do prédio 50 
das 19h30min às 22h e é válido como atividade complemen-
tar. As inscrições podem ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão 
(sala 201 do prédio 40). Informações pelo telefone 3320-3680. 
A promoção é das Faculdades de Ciências Aeronáuticas e Di-
reito em parceria com a Associação Brasileira de Direito Aero-
náutico e Espacial.
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Palácio Piratini (foto) e à Biblioteca Pública 
do Estado e serão realizados minicursos. 
Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão (sala 
201 do prédio 40). Informações pelo telefone 
3320-3680 ou e-mail proex@pucrs.br.

de convênio estabelecido entre o Projeto Ron-
don/RS e a organização não-governamental 
canadense Jeunesse Canada Monde. O gru-
po de participantes é constituído por jovens 
brasileiros e canadenses, homens e mulhe-
res, entre 17 e 23 anos. As inscrições podem 
ser feitas pelo site www.pucrs.br/proex/
extensaocomunitaria. Informações no site 
ou pelo telefone 3320-3500, ramal 4065.

Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini
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A volta da Sobremesa Musical

Resíduos tóxicos

Griffe PUCRS

Imagens de satélites

No dia 9/4 reiniciam as apre-
sentações do projeto Sobre-
mesa Musical, promovido pelo 

Instituto de Cultura Musical. A cada 
semana, sempre às quartas-feiras, 
são executadas músicas variadas pe-
los grupos da Orquestra Filarmônica 

da PUCRS. Nesse dia será a vez de a 
orquestra completa se apresentar, sob 
a regência do maestro Frederico Ger-
ling Junior. O evento ocorre das 13h às 
13h30min no átrio musical do prédio 9 
(Faculdade de Arquitetura) com entra-
da franca.

Estão abertas as inscrições para o 5º Workshop 
de Analistas de Resíduos de Agrotóxicos do Es-
tado do RS, que ocorrerá nos dias 5 e 6/6. Dentre 

os temas do workshop, que contará com palestrantes 
de todo o País, estarão Intoxicações ocupacionais 
por agrotóxicos, Uso de agrotóxicos em tentativas de 
suicídio, Desafios para a instalação de novas meto-
dologias de análises e Impactos ambientais do uso 
de agrotóxicos, entre outros. O evento é voltado para 

Na loja Griffe PUCRS, localizada no térreo do pré-
dio 11, pode-se encontrar os mais diversos ti-
pos de produtos com a marca da Universidade. 

Além das tradicionais bolsas, mochilas e pastas, há 
canetas (individuais, conjuntos ou destaca-texto), ja-
lecos, sombrinhas, guarda-chuvas, camisetas e baby 
looks, cordões para crachá, canecas, mantas, cartei-
ras, chaveiros e moletons, entre outros artigos. Den-
tre as novidades estão os lenços italianos, as blusas 
infantis, material de natação (touca, maiô e sunga) e 
um novo modelo de bolsa. Funcionários têm 10% de 
desconto nas compras. A Griffe PUCRS, vinculada à 

O Laboratório de Tratamento de Imagens e Geo-
processamento, do curso de Geografia, agen-
da visitas gratuitas para alunos do Ensino 

Fundamental e Médio. Os estudantes podem obser-
var em imagens de satélites vários pontos da cidade 
de Porto Alegre, como parques. Também é possível 
manusear equipamentos de última geração como o 
sistema de posicionamento global (GPS) e softwares 

para observação de imagens. A idéia é oferecer aos 
visitantes noções sobre imagens de satélites geo-
processadas e georreferenciadas, mostrando o po-
tencial da ciência geográfica na análise do espaço. 
As visitas ocorrem de quarta a sexta-feira, no turno 
da tarde, com lotação máxima de 150 alunos. Elas 
podem ser agendadas pelo telefone 3320-3500, ra-
mal 4192, a partir das 14h.

Literatura  
& Música

Os alunos do Grupo PET-Letras promove-
rão, no dia 11/4, o encontro Música & Literatura. 
Participarão da mesa de debates os escritores e 
professores Charles Kiefer e Luiz Antonio de Assis 
Brasil além do músico Thedy Corrêa e alunos da 
Faculdade de Letras. O encontro ocorrerá a partir 
das 17h30min na sala 305 do prédio 8. A entrada 
é franca.

Prêmio Petrobras 
de Tecnologia

Estão abertas as inscrições para mais uma 
edição do Prêmio Petrobras de Tecnologia. Serão 
premiados trabalhos de alunos de graduação, 
mestrado e doutorado com base em diferentes 
temas na área da tecnologia, como exploração; 
perfuração e produção; refino e petroquímica; 
preservação ambiental e segurança e desempe-
nho operacional, entre outros. Além de prêmios 
em dinheiro, os vencedores receberão bolsas de 
estudo CNPq/Petrobras, para elaboração de tese 
de mestrado, doutorado ou pós-doutorado em 
universidades brasileiras, de acordo com a sua 
formação acadêmica. Informações e inscrições 
pelo site www2.petrobras.com.br/minisite/ 
premiotecnologia/index.asp.

Liderando 
equipes  
de projetos

Técnicos e graduados das áreas de Admi-
nistração, Informática, Engenharia, Comunicação 
Social e demais profissões que trabalham com 
projetos podem participar do curso Liderar equi-
pes: o desafio do gerente de projeto. O curso tra-
ta de temas como montar e orientar uma equipe 
de projeto, qualificar os processos de tomada de 
decisão, reconhecer o desempenho individual e 
coletivo, proteger a equipe de influências externas 
e manter processos de comunicação eficazes, 
entre outras atividades. As aulas vão de 16/4 a 
29/5. Informações e inscrições na Pró-Reitoria de 
Extensão (sala 201 do prédio 40) ou pelo telefone 
3320-3680. A promoção é da Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia.

químicos, farmacêuticos, biólogos, agrônomos, profis-
sionais e estudantes. As inscrições podem ser feitas 
na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). 
Alunos da Universidade têm desconto. Informações 
pelo site www.pucrs.br/eventos/residuos ou pelo 
telefone 3320-3680. A promoção é do Instituto de To-
xicologia da PUCRS, Fundação Estadual de Produção 
e Pesquisa em Saúde e Grupo Técnico de Analistas de 
Resíduos de Agrotóxicos do Estado do RS.

Pró-Reitoria de Administração e Finanças, funciona de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 21h15min. Informa-
ções pelo telefone 3320-3500, ramal 4860.

Correção
Diferentemente do publicado na última edição, o espaço localizado no térreo do prédio 15 não faz parte do 
Estágios-PUCRS, mas sim da Central de Estágios da Fijo, também vinculada à Universidade.

Foto: Arquivo PUCRS
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Efeito Real da Drenagem Linfática
A drenagem linfática tem por finalidade au-

mentar a reabsorção de líquidos exsuda-
dos (entre os tecidos) e resíduos metabóli-

cos. Para que a drenagem seja realizada de modo 
correto, deve-se ter conhecimento da anatomia 
e fisiologia do sistema linfático, que representa 
uma via acessória de drenagem ao sistema san-
güíneo.

Líquidos com peso molecular alto, ricos em 
proteínas e células de defesa como macrófagos 
e linfócitos, são absorvidos pelos capilares lin-
fáticos, dotados de alta permeabilidade (deixam 
passar através de seus poros outros corpos como 
fluidos, líquidos e gases), e lançados à circulação 
sangüínea por meio dos canais que se localizam 
no coração, na junção da veia jugular com a sub-
clávia. Esse encontro se faz necessário para o 
equilíbrio das pressões nos vasos sangüíneos. 

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

A drenagem linfática difere de outros métodos de 
massagem porque seu alvo principal não é o tecido 
muscular, mas o tecido conjuntivo conectivo. Esse teci-
do é frágil, estende-se por todo o corpo e é considerado 
o maior órgão contínuo do organismo humano. Sendo 
assim, a drenagem linfática deve ser realizada de for-
ma suave, não causando dor, desconforto ou formação 
de hematomas sobre a pele.

Sabe-se que a drenagem linfática tem efeito ape-
nas sobre o aumento na reabsorção de líquidos do or-
ganismo, sendo indicada para pessoas que possuam 
distúrbios linfáticos ou venosos leves e severos e que 
tenham realizado cirurgias estéticas, traumatológicas 
ou reparadoras, por exemplo. Não há efeito sobre a li-
pólise (redução) ou deslocamento das células adiposas 
(gordura), como muitas vezes se divulga. Um exemplo 
clássico é a indicação incorreta da drenagem para re-
dução de gordura localizada e tratamento da celulite.
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As pro-
fessoras da 
Faculdade de 
Letras MA-
rIA eUNICe 
MoreIrA e 
ANA MArIA 
LISBoA De 
MeLLo fo-
ram à França 
com o objeti-
vo de firmar 
acordos de 
cooperação 
entre a Fa-
culdade e 
renomadas 
universidades francesas: Université Sorbonne (Paris 4 – 
foto), Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3), Université 
Michel de Montaigne (Bordeaux 3) e Université Paul Va-
léry (Montpellier 3). Os acordos prevêem o intercâmbio 
de alunos da graduação, bolsas-sanduíche, co-tutelas 
e pós-doutorados, bem como pesquisas e publicações 
conjuntas. Em sua passagem por Paris, Maria Eunice 
também apresentou aos estudantes franceses a palestra 
A polêmica da Confederação dos Tamoios, em Paris 3 e 
Paris 4. Os contos brasileiros do século 20 e os contos de 
Machado de Assis foram os assuntos abordados por Ana 
Maria em Paris 4 e Paris 3, respectivamente.

Integrantes do grupo de pesquisa Processos Moti-
vacionais em Contextos Educativos, vinculado ao Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação, participaram 
do 7º Congresso Nacional de Psicologia da Saúde na 
Universidade do Porto (Portugal), e do Congresso Ibero-
americano Cidadania e Políticas Públicas em Ciência e 
Tecnologia no Centro de Ciências Humanas e Sociais 
em Madri (Espanha), onde divulgaram a pesquisa In-
formática educativa e o processo motivacional dos 
adolescentes e outros estudos. No evento, o grupo foi 
contemplado com duas bolsas-auxílio pela Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología. Participaram 
a coordenadora BeTTINA DoS SANToS, a doutoranda 
DeNISe ANTUNeS e a mestra JUSSArA BerNArDI.

Os professores LUIZ GUSTAVo FerNANDeS, 
da Faculdade de Informática, e DALCIDIo MorAeS 
CLAUDIo, da Matemática, tiveram aprovado o projeto 
High Performance Verified Computing no edital Probal/
Capes/DAAD (cooperação Brasil/Alemanha). A coope-
ração será realizada com o professor Walter Kramer, 
da Universidade de Wuppertal, e contará ainda com a 
participação do Instituto de Matemática e Estatística 
da USP e da Universidade de Karlsruhe. Com duração 
prevista de dois anos, o projeto viabilizará missões de 
trabalho dos pesquisadores alemães no Brasil e dos 
brasileiros nas universidades alemãs. Além disso, há 
previsão de financiamento de bolsas na modalidade 
doutorado sanduíche para estudantes brasileiros.

CeNTro De reABILITAção
A drenagem linfática pode ser realizada 

manualmente ou com a ajuda de aparelhos, 
conforme a indicação, por profissionais capa-
citados, no Centro de Reabilitação da PUCRS, 
que disponibiliza atendimentos particulares e 
convênios.

Informações: 3320-3596 ou ao lado do 
Parque Esportivo e próximo ao Centro Clínico.

Alunos de graduação em Enfermagem foram 
parceiros de uma Campanha de Prevenção da 
Tuberculose, promovida pela Secretaria Munici-
pal de Saúde de Porto Alegre, em parceria com a 
Associação Natureza Cidadania e Paz no Parque 
Xico Mendez, na Chácara da Fumaça, Distrito de 
Saúde Nordeste da Capital. Na atividade os estu-
dantes orientaram a comunidade na prevenção da 
tuberculose. Aproveitaram a ocasião para também 
realizar orientações de prevenção à dengue e hi-
pertensão. Os estudantes foram coordenados pela 
professora VALÉrIA LAMB CorBeLLINI.

A monografia do aluno JULIANo VIALI DoS 
SANToS, do curso de Especialização em Direito de 
Trânsito da Fundação Irmão José Otão (Fijo), obteve o 
1º lugar no prêmio Denatran, na etapa municipal (Ca-
xias do Sul), na categoria obra técnica, ano 2007.

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

fale
conosco

agenda

Aula Magna da Faculdade de educação. Com 
Juan Mosquera, professor do Programa de Pós-
Graduação em Educação. Horário: 20h. Local: 
teatro do prédio 40. Informações: 3320-3527. 
Promoção: Faculdade de Educação.

Palestra Introdução ao Mercado de Ações. 
Com Paulo Aguzzoli, gerente de investimentos. 
Entrada franca. Horário: 18h. Local: sala 705 do 
prédio 50. Inscrições e informações: www.lab-
mec.com.br. Promoção: Laboratório de Mercado 
de Capitais (LabMec).

oficina de Mosaico. Até 9/7. Local: sala 101 do 
prédio 9. Horário: das 8h50min às 11h20min. 
Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo. 

Seminário Contábil. Tema: TCC – Ex-
periências e Oportunidades, com o pro-
fessor da Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia (Face), César 
Augusto Krüger. Local: auditório do 9º an-
dar do prédio 50. Horário: das 9h às 12h. 
Entrada franca. Informações: 3320-3547. 
Promoção: Departamento de Contabilida-
de da Face.

Curso Aprenda a Investir em Ações. Até 
16/4. Leandro Rassier, da XP Investimen-
tos. Horário: das 15h às 18h. Local: sala 
705 do prédio 50. Inscrições e informa-
ções: www.labmec.com.br ou . Promo-
ção: Labmec.

Seminário economia às 5 ½. Tema: In-
centivos para ações de responsabilidade 
social para empresas locais como estra-
tégia de desenvolvimento das cidades, 
com Daniela Theuer Linke do Departa-
mento de Ciência Política da Universidade 
de Tünbingen. Horário: 17h30min. Local: 
sala 1117 do prédio 50. Entrada Franca. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação 
em Economia.

Último dia para protocolar o requerimento de for-
matura. Local: sala 108 do prédio 1. A ficha do reque-
rimento deve ser retirada no local ou impressa no site 
www.pucrs.br/cra, no link Formatura. Junto com a ficha 
devem ser entregues fotocópias de alguns documentos 
pessoais. Informações no site citado ou 3320-3573.

Início do Curso de especialização Gestão da Quali-
dade para o Meio Ambiente. Informações e inscrições: 
www.pucrs.br/ima/gestao. Informações também no te-
lefone 3320.3640.

Programa Geriatria e Gerontologia para a Co-
munidade. Com Cristiani Trentin, farmacêutica. 
Tema: Os Riscos da Automedicação. 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 Psicólogo empreendedor. 
Até 18/4. Horário: das 8h às 12h, nas quintas e 
sextas-feiras. Local: auditório do 9º andar do pré-
dio 11. Promoção: Faculdade de Psicologia. 

Seminário gratuito Texas Instruments. Local: 
auditório do prédio 40. Horário: das 8h às 12h. 
Inscrições e informações: www.ti.com/brasil, no 
link MSP430 Day 2008. Promoção: Faculdade de 
Engenharia.

Curso etapas de uma Incorporação Imobiliá-
ria. Dias 11 e 12/4. Local: prédio 30. Horário: das 
14h às 20h na sexta-feira e das 9h às 13h no 
sábado. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

DIA 9   QUArTA-FeIrA DIA 12   SáBADo

DIA 14   SeGUNDA-FeIrA

DIA 15   TerçA-FeIrA

DIA 10   QUINTA-FeIrA

DIA 11   SexTA-FeIrA
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Ê A liberdade é a possibilidade do isolamento.  
Se te é impossível viver só, nasceste escravo.

Fernando Pessoa

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’
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Identidades – Por que coletamos coisas? 
Dia 17/4. Com Klaus Hilbert, professor da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
Horário: às 18h. Local: Anfiteatro do Museu 
de Ciências e Tecnologia (MCT). Inscrições 
gratuitas pelo e-mail relacionamento.mct@
pucrs.br. Informações: 3320-3521. Promo-
ção: MCT.

Programa Geriatria e Gerontologia para a 
Comunidade. Dia 17/4. Com Rejane Pedro, 
dentista. Tema: Saúde Bucal x Envelhecimen-
to. Horário: às 11h. Local: sala 2 do 3º andar 
do Hospital São Lucas. Entrada franca, inscri-
ções 3336-8153, ramal 200.

Palestra Introdução à Análise Técnica. Dia 
17/4. Com Mariana Pimentel, agente autôno-
ma de investimentos. Entrada franca. Horário: 
às 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Ins-
crições e informações: www.labmec.com.br. 
Promoção: LabMec.

Curso de Botânica: Aspectos da Vegetação 
e Flora do CPCN Pró-Mata, São Francisco 
de Paula. Início: de 18 a 21/4. Local: Pró-Ma-
ta. Promoção: Faculdade de Biociências. 

Simpósio Internacional de educação para 
a Paz. De 22 a 24/4. Local: teatro do prédio 
40. Informações: www.pucrs.br/eventos/paz. 
Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Faculdade de Matemática e Faculdade de 
Direito.

o Programa de Crédito educativo da  
PUCrS (Credpuc) recebe inscrições até 
24/4. Os selecionados podem obter 50% de 
crédito sobre as mensalidades, exceto a pri-
meira. Para o início do reembolso há um ano 
de carência, a contar da data da formatura. 
Inscrições: Sala de Apoio Especial ao Estu-
dante (sala 111 do prédio 15), pelo telefone 
3320-3500, ramal 4627 ou no site www. 
pucrs.br/prac/beneficios. As inscrições devem 
ser feitas no site.

Inscrições para Missão Vila Fátima 
2008. Até 30/4. Inscrições e informações: 
3320-3576 ou no site www.pucrs.br/pastoral/
missionaria.
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