
NOTÍCIAS
Simpósio Internacional 
de Educação para a Paz

MCT realiza palestras no ano  
Ibero-Americano de Museus

O Escritório de Transferência de Tecnologia 
(ETT), setor vinculado à Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação, comemora 

três anos. Para celebrar, promove uma série 
de eventos e palestras até maio. No dia 18/4, 
membros do Escritório Americano de Patentes 
falarão sobre como proteger os direitos de 
propriedade intelectual nos EUA. A atividade 
tem entrada franca e ocorre das 9h às 13h, no 
auditório Talento Empreendedor, no Tecnopuc. 

Mais de 350 museus e órgãos governa-
mentais de todo o País participam do 
Ano Ibero-Americano de Museus, co-

memorado em 2008. Foram registrados mais 
de 2 mil eventos – exposições, seminários, 
palestras e shows –, relacionados ao tema Mu-
seu como Agente de Mudança Social e Desen-
volvimento. O Museu de Ciências e Tecnologia 
(MCT) da PUCRS prepara a sua programação. 
Serão três palestras com o objetivo de fornecer 
ao público uma visão sobre o papel das coleções 
biológicas, paleontológicas e arqueológicas no 
contexto social. A primeira ocorrerá em 17/4, às 

Semana do Livro promove 
cultura literária

A Edipucrs realizará a segunda edição da Semana 
do Livro, de 22 a 26/4, no Campus Central. A abertu-
ra ocorrerá às 18h do dia 22, no auditório do prédio 
9. Em parceria com a Câmara Rio-Grandense do Li-
vro, o evento busca homenagear a passagem do dia 
mundial do livro, comemorado em 23/4. O roteiro do 
evento contará com painéis, palestra, feira do livro, 
exposição de e-books, lançamentos, sessões de au-
tógrafos e descontos atrativos. As atividades têm por 
finalidade proporcionar maior contato do público com o 
livro e promover a cultura literária, além de incentivar 
o hábito da leitura. Também será lançada a Revista da 
Graduação, periódico eletrônico contendo os melhores 
trabalhos de conclusão de curso realizados no segun-
do semestre de 2007. Informações: www.pucrs.br/ 
edipucrs ou 3320-3523. 

Familiares de calouros  
são recepcionados na Face

A direção da Faculdade de Administração, Con-
tabilidade e Economia promove no dia 22/4 uma re-
cepção aos familiares dos calouros 2008/1. O evento 
será às 19h45min, no auditório térreo do prédio 50, 
quando haverá participação da Orquestra da PUCRS. 
Às 20h25min ocorrerá apresentação do grupo gestor 
da Face e, às 21h15min, visita às instalações. Depois 
o grupo participará de um coquetel de integração. In-
teressados em participar devem confirmar presença 
até 16/4 pelo telefone 3320-3713, com Viviane, ou 
pelo e-mail face@pucrs.br.

Instituto de Geriatria 
inaugura ambulatório

O Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG) do 
Hospital São Lucas (HSL) inaugurou, em 4/4, o pri-
meiro Ambulatório Multidisciplinar do Projeto de Re-
sidência Multiprofissional em Saúde (Premus). O fun-
cionamento ocorre às sextas-feiras, das 8h às 12h, 
na sala 2 do 3º andar do HSL. No local são recebidos 
idosos encaminhados por postos de saúde. O atendi-
mento é feito pelo Sistema Único de Saúde. A equipe 
de profissionais é formada por geriatras, enfermeiros, 
fisioterapeutas, nutricionistas, farmacêutico, odontó-
logos, psicólogos e assistentes sociais.
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Haverá tradução simultânea. O número de 
vagas é limitado, sendo necessária inscrição 
prévia pelo site www.pucrs.br/prppg/ett, 
onde também consta a programação com-
pleta. Está previsto para maio o lançamento 
da primeira edição do Catálogo de Patentes 
Disponíveis para Licenciamento. A publicação 
terá informações sobre as invenções protegi-
das pela Universidade. Informações: no site, 
3320-3907 ou ett@pucrs.br.

18h, no anfiteatro do Museu, com o tema Cultu-
ra material na construção de identidades: por 
que coletamos coisas?, proferida pelo professor 
do curso de História, Klaus Hilbert. As próximas 
palestras ocorrerão nos dias 16/7 e 10/9. As 
palestras serão gratuitas e abertas ao público. 
Inscrições pelo e-mail relacionamento.mct@
pucrs.br.

O teatro do prédio 40 será sede, de 22 a 
24/4, do 1º Simpósio Internacional de 
Educação para a Paz. O evento busca a 

troca de experiências e informações entre grupos 
e pessoas que estudam, pesquisam e desenvol-
vem ações de educação para a paz e prevenção 
da violência. Em debate temas como A cultura 
de paz e violência, Educação para a Paz e não-
violência no Brasil: políticas públicas e organi-
zações sociais, Educação para a Paz e direitos 
humanos, entre outros. O simpósio contará com 
a participação de palestrantes de renome nacio-
nal e internacional, como os professores Xésus 
Rodrigues Jares (Universidade de La Coruña, 

Espanha), David Adams (Universidade de Yale 
e Wesleyan, EUA) e Alicia Cabezudo (Universi-
dade Nacional de Rosário, Argentina). A promo-
ção é do Grupo de Estudos de Paz, vinculado ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação e 
Faculdades de Matemática e Direito. Inscrições 
na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 
40). Informações: www.pucrs.br/eventos/paz.

ETT promove eventos de aniversário
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Fórum Internacional Software Livre
A PUCRS sedia, de 17 a 19/4, o 9º Fórum 

Internacional Software Livre. Realizado no 
Centro de Eventos da Universidade (pré-

dio 41), contará com diversas palestras, eventos 
comunitários e apresentação de trabalhos, entre 
outras atividades, como o lançamento de um 
software livre brasileiro para celular. Dentre os 
palestrantes internacionais confirmados, estão 
Jon “Maddog” Hall, considerado o guru do soft-
ware livre, e Zaheda bhorat, gerente de projetos 
open source do Google. As inscrições ainda podem ser 
feitas na secretaria do evento, no local. Estudantes da 
PUCRS têm 50% de desconto, mediante apresentação 

Saúde do trabalhador e proteção social

Salão de Iniciação Científica

Últimos dias de 
inscrições na Raiar

De 16 a 18/4 a Faculdade de Serviço Social 
promove o simpósio Saúde do Trabalhador e 
Proteção Social no Contexto do Mercosul. O 

evento, composto por conferências, mesas-redon-
das, oficinas e painéis contará com a participação 
de professores de universidades da América do Sul 
e outros convidados. No primeiro dia haverá uma 
teleconferência com a professora Annie Thebáud-
Mony, socióloga, diretora de pesquisas do Instituto 
Nacional da Saúde e da Pesquisa Médica, da Fran-

As inscrições para o 9º Salão de Iniciação Cien-
tífica da PUCRS estão abertas e podem ser 
feitas até 6/6. Serão aceitos todos os tipos de 

trabalhos de iniciação científica de alunos seguindo 

I nteressados em participar da seleção da Raiar, 
incubadora multissetorial de base tecnológica da 
Universidade, têm até o dia 18/4 para se inscrever. 

Estão disponíveis três vagas na unidade de Porto Ale-
gre. As empresas selecionadas, podendo ser da área 
da tecnologia, saúde, comunicação e engenharia, en-
tre outras, recebem assistência profissional na área 
de gestão, design gráfico e assessoria de imprensa. 
O objetivo da Raiar é abrigar projetos gerados a partir 
de pesquisas da Universidade e os projetos embrioná-
rios de empresas estabelecidas no Parque Científico 
e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), favorecendo o 

Transferência, 
reopção e 
ingresso 
extravestibular

A PUCRS recebe, a partir do dia 17/4, 
pedidos de transferências de alunos de 
outras instituições, reopção de curso por 
estudantes da Universidade, complemen-
tação de matrícula e ingresso de diploma-
dos. Pedidos referentes às Faculdades de 
Direito e Administração, Contabilidade e 
Economia podem ser feitos na Coordena-
doria de Registro Acadêmico (sala 108 do 
prédio 1, térreo). Interessados em outros 
cursos devem entrar em contato com a 
respectiva Faculdade. Informações: www.
pucrs.br/cra ou 3320-3573.

Cursos do 
Instituto de 
Cultura Japonesa

O Instituto de Cultura Japonesa oferece cur-
sos variados. As inscrições podem ser feitas na 
Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). 
Funcionários, professores, estudantes e diploma-
dos na PUCRS têm desconto de 20%. Informações 
pelo telefone 3320-3680 ou no site www.pucrs.
br/proex. Confira no quadro os cursos que iniciam 
em breve:

CURSO INÍCIO HORÁRIO

Kirigami I – b (arte 
da dobradura e 
recortes em papel)

24/4 Quintas-feiras, 
das 19h30min 
às 21h30min

Culinária Japonesa 
– básico I – b 

3/5 Sábados, das 
9h às 11h40min

bonsai – básico 
I – b (árvore 
miniatura)

3/5 Sábados, das 
14h às 17h

Origami – b 
(dobradura de 
papel)

14/5 Quartas-feiras, 
das 19h30min 
às 21h10min

ça. Na ocasião, ela e o professor Carlos Nélson dos 
Reis, do Núcleo de Estudos em Políticas e Economia 
Social, da Faculdade de Serviço Social, falarão sobre 
A globalização e suas implicações na saúde e no 
trabalho nos blocos regionais: a União Européia e 
o Mercosul. O simpósio será realizado no auditório 
do prédio 9. As inscrições podem ser feitas na Pró-
Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). Alunos 
da PUCRS têm desconto.  Informações pelo telefone 
3320-3680 ou e-mail proex@pucrs.br.

regularmente um curso de graduação. Inscrições e 
informações no site www.pucrs.br/salao. O evento, 
que ocorrerá de 11 a 14/8, é uma promoção da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

de comprovante ou atestado de matrícula do primeiro 
semestre de 2008. Informações podem ser obtidas no 
site http://fisl.softwarelivre.org/9.0/www/.

desenvolvimen-
to de redes de 
negócios. Inscri-
ções e informa-
ções: prédio 94, 
no Tecnopuc; 
3320-3673 ou 
raiar@pucrs.
br. A ficha de 
inscrição e os dados sobre o processo de seleção 
podem ser encontrados no site www.pucrs.br/agt/
raiar/ingresso.
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Ovo deixa de ser vilão
Estudos científicos demonstram 

que, ao contrário do que se dizia a 
partir da década de 60, o ovo não 

aumenta o colesterol nem é vilão do co-
ração. A idéia sobre seus “malefícios” 
se espalhou. As pessoas, na dúvida, 
preferem comer pão e outros carboidra-
tos que, em excesso, também trazem 
risco cardiovascular. Apenas entre os 
diabéticos há dados, não-conclusivos, 
mostrando que o consumo maior de 
ovos pode estar ligado ao aumento da 
ameaça de doenças cardíacas. Além 
disso, o alimento é barato, de fácil 
acesso, saboroso e permite diferentes 
preparações. Pode fazer parte do car-

dápio diariamente, desde que pre-
parado com pouca gordura. Mas, 
além dos diabéticos, quem tem 
colesterol alto e obesidade deve 
consumi-lo com moderação.

O alimento é rico em proteí-
nas de alto valor biológico, ferro, 
vitamina A, em todos os aminoá-
cidos essenciais e folato. Também 
tem colesterol (em cada unidade 
cerca de 250 mg), mas o maior 
problema são os níveis produzidos 
pelo próprio organismo. Portanto, 
elevar a ingestão de colesterol 
não provoca necessariamente 
aumento significativo dos níveis 

fique por dentro

superdicas

O professor IVÁN IZQUIERDO, coordenador do Cen-
tro de Memória do Instituto de Pesquisas biomédicas, foi 
contemplado com o prêmio Fundação Conrado Wessel de 
Ciência de 2008 pelo caráter inovador de suas pesquisas. 
A comissão julgadora era formada por doutores represen-
tantes de instituições como Fapesp, Capes, CNPq, SbPC, 
entre outras. 

O coordenador do curso de Ciências Aeronáuticas, 
HILDEBRANDO HOFFMANN, representou a PUCRS na 1ª 
Feira Anac de Aviação Civil – Uma viagem pela aviação, 
em brasília. O professor divulgou o curso da Universidade 
que, segundo o coordenador das disciplinas técnicas, GIO-
VANI CATTELAN, possui atualmente o maior número de si-
muladores de treinamento disponíveis para os estudantes, 
incluindo um similar ao boeing 737NG, aeronave utilizada 
pelas mais modernas empresas de aviação do mundo.
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O Núcleo Tecnológico de Energia Solar, sede do 
Centro brasileiro para Desenvolvimento da energia So-
lar Fotovoltaica (NT-Solar/Cb-Solar), da Faculdade de 
Física, colaborou no desenvolvimento do projeto Abrigo 
de proteção ao usuário do transporte coletivo com ilu-
minação gerada por energia solar, dos designers Le-
andro Gava e Muriele Vivian da empresa Componenti, 
de bento Gonçalves. O projeto conquistou o segundo 
lugar no concurso Salão Design Movelsul 2008, na ca-
tegoria estudantes, entre mais de 900 trabalhos inscri-
tos. O NT-Solar/Cb-Solar contribuiu no conhecimento 
técnico com módulos fotovoltaicos e sistemas conec-
tados à rede elétrica, um dos diferenciais do projeto, 
que tinha como objetivo ser auto-sustentável, inclusive 
energeticamente.

Iniciaram no dia 14/4 as aulas do curso 
gratuito Student to business, o quarto ofere-
cido pelo Centro de Inovação para capacitar 
alunos dos ensinos médio, técnico e superior, 
de instituições públicas e privadas, nas tec-
nologias da Microsoft. As 2.044 inscrições re-
presentaram um recorde, superando em mais 
de 30% a edição de 2007, quando 1.555 
pessoas procuraram o treinamento oferecido 
pela PUCRS em parceria com a Microsoft. Ao 
final de três etapas de seleção e aulas, 90 
estudantes devem ser transferidos para o 
mercado de trabalho nas áreas de desenvol-
vimento de sistemas e administração básica 
de rede com a plataforma .Net.

O Centro de Extensão Universitária Vila 
Fátima comemorou o dia internacional da 
mulher realizando, no final de março, ati-
vidades de prevenção visando à saúde da 
população feminina de sua área de atua-
ção. Os pós-graduandos do Programa de 
Residência em Saúde e a equipe do Centro 
coletaram material para fazer 70 exames de 
citopatologia de colo uterino, 31 exames de 
escarro para pesquisa de tuberculose e 110 
testes de função renal, além de efetuarem 
70 exames de mama. Enquanto as mulheres 
eram atendidas, seus filhos participaram de 
brincadeiras educativas, organizadas pelos 
bolsistas.

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

da substância, 
pois a hiper-
colesterolemia 
( c o l e s t e r o l 
alto) depende de outros fatores, 
ao lado da dieta, como a produção 
endógena de colesterol, que está 
relacionada ao metabolismo e à ge-
nética de cada pessoa. 

Estudos demonstram que die-
tas com ovos modificam o colesterol 
sangüíneo apenas de 3% a 5%. Isso 
pode ser explicado por uma substân-
cia (fosfolipídeo ou lecitina) respon-
sável por interferir na absorção do 
colesterol e impedir que seja captado 

pelo intestino, a partir de onde, na-
turalmente, iria para a corrente san-
güínea. É como se o ovo tivesse um 
antídoto natural para evitar que seus 
níveis aumentem demais.

A gema é fonte de ferro, tem 
colina (nutriente importante para 
o desenvolvimento fetal, protege o 
cérebro e a memória) e ácido fólico 
(pode reduzir a homocisteína, que faz 
mal ao coração). A clara é proteína 
pura.

Foto: Steve Woods/stock.XCHNG

Ilustração: 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.

Sobremesa Musical. Com Sexteto de 
MPb. Horário: das 13h às 13h30min. 
Local: átrio do prédio 9. Informações: 
3320-3582. Promoção: Instituto de 
Cultura Musical. 

Curso Liderar Equipes: O Desafio 
do Gerente de Projetos. Início dia 
16/4 até 29/5. local: sala 1111 do 
prédio 50. Horário: das 19h15min 
às 22h30min, sempre nas quartas e 
quintas-feiras. Promoção: Face. 

Doações de livros e revistas para 
o projeto Leia e passe adiante!, da 
Faculdade de Comunicação Social. 
De 16 a 23/4. A idéia é recolher livros 
e revistas de professores e alunos, 
que depois de identificados serão ex-
postos numa prateleira no saguão do 
prédio. O material estará à disposição 
para empréstimo. As doações serão 
recebidas durante os três turnos. In-
formações: 3320-3569. Promoção: 
Laboratório de Eventos.

Programa Geriatria e Gerontologia 
para a comunidade. Com Rejane 
Pedro, dentista. Tema: Saúde bucal 
x Envelhecimento. Horário: das 11h 
às 12h. Local: sala 2 do 3º andar do 
Hospital São Lucas. Entrada franca, 
inscrições 3336-8153, ramal 200.

Palestra Introdução à Análise Téc-
nica. Com Mariana Pimentel, agente 
autônoma de investimentos. Entrada 
franca. Horário: 18h. Local: sala 705 
do prédio 50. Inscrições e informa-
ções: www.labmec.com.br. Promoção: 
LabMec.

Curso de Botânica: Aspectos da Ve-
getação e Flora do CPCN Pró-Mata, 
São Francisco de Paula. Início: de 18 
a 21/4. Local: Pró-Mata. Promoção: 
Faculdade de biociências. 

Curso de Autocad 3D com Realidade 
Virtual. De 18/4 a 23/5. Horário: das 
8h às 11h30min, sempre às sextas-
feiras. Local: sala 123 do prédio 9. 
Promoção: Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo. 

Último dia da Exposição Made in 
Germany – Arquitetura e Ecologia, 
promovida pela Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo. Os nove projetos 
apresentam soluções arquitetônicas 
sustentáveis e ecologicamente ade-
quadas, que vêm sendo produzidas 
pela arquitetura alemã nos últimos 
anos. Local: átrio do prédio 9.

Pregão Simulado. Dias 22/4, 6 e 
20/5. Horário: 18h. Local: sala 705 do 
prédio 50. Inscrições: www.labmec.
com.br. Informações: 3320-3500, ra-
mal 7753.

Palestra Terapia com células-tronco, 
com Jaderson Costa, diretor do Ins-
tituto de Pesquisas Biomédicas da 
Universidade. Entrada franca. Horário: 
das 8h às 10h. Local: auditório térreo 
do prédio 5. Informações: 3320-3518. 
Promoção: Faculdade de Teologia.

Tiradentes – Feriado Nacional.

DIA 16   QUARTA-FEIRA

DIA 17   QUINTA-FEIRA

DIA 18   SExTA-FEIRA

DIA 22   TERçA-FEIRA

DIA 21   SEGUNDA-FEIRA

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

Nunca ousarei empreender uma coisa sem tê-la  
por longo tempo recomendado a Deus...
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

agenda programe-se

Palestra Desmistificando a Bolsa de Valores. Dia 24/4. Local: sala 705 
do prédio 50. Horário: 18h. Inscrições e informações: www.labmec.com.br.

Curso Psicólogo Empreendedor. De 24/4 a 16/5. Horário: das 8h às 12h. 
Local: 9º andar do prédio 11. Promoção: Faculdade de Psicologia. 

O Programa de Crédito Educativo da PUCRS (Credpuc) recebe ins-
crições até 24/4. Os selecionados podem obter 50% de crédito sobre as 
mensalidades, exceto a primeira. Para o início do reembolso existe um ano 
de carência, a contar da data da formatura. Inscrições: Sala de Apoio Espe-
cial 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 
feitas no site.

Grupo de Estudos em Direito Internacional Econômico – 9ª Edição. De 
26/4 a 28/6. Horário: das 9h às 12h, sempre aos sábados. local: prédio 11. 
Promoção: Faculdade de Direito. 

6º Círculo de Cultura Indígena. De 26/4 a 21/6. Horário: das 8h30min às 
11h30min, sempre aos sábados. Local: sala 307 do prédio 11. Promoção: 
Faculdade de Direito. 

Curso de Proficiência em Leitura – Turma 1. De 25/4 a 27/6. Horário:  
das 14h às 17h30min. Local: prédio 8. Promoção: Faculdade de Letras. 

Curso de Proficiência em Leitura – Turma 2. De 25/4 a 30/6. Horário:  
das 11h35min às 13h. Local: prédio 8. Promoção: Faculdade de Letras. 

14º Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. 27 a 30/4. Infor-
mações: www.pucrs.br/eventos/endipe.

Seminário Economia às 5 ½. Dia 28/4. Tema: A crise no mercado finan-
ceiro dos EUA, com Eduardo Maldonado Filho, professor do Programa de 
Pós-Graduação em Economia da UFRGS. Horário: 17h30min. Local: sala 
1117 do prédio 50. Entrada franca. Promoção: Programa de Pós-Graduação 
em Economia. 

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

Seminário História e Ideologia: Perspectivas e debates. De 6 a 29/5. 
Horário: das 19h às 21h30min. Local: auditório do prédio 5. Inscrições: sala 
203 do prédio 5 (será arrecadado 1 kg de alimento não-perecível). Informa-
ções: 3320-3555. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.

4º Encontro de Economia Gaúcha. 29 e 30/5. Informações: www.pucrs.
br/eventos/eeg. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Economia, Pró-
Reitoria de Extensão Universitária, Fundação de Economia e Estatística. 
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