
NOTÍCIAS

HSL inaugura Centro 
de Pesquisa Clínica
O Centro de Pesquisa Clínica do Hospital São Lu-

cas (HSL) será inaugurado no dia 23/4, às 11h. 
Localizado no 4º andar do Hospital, o espaço 

centralizará todos os estudos clínicos realizados pelo 
HSL. Segundo a pneumologista Jussara Fiterman, co-
ordenadora do Centro, o objetivo é qualificar as condi-
ções de trabalho. “Por meio do Centro poderemos dar 
um atendimento mais confortável aos pacientes, além 

No dia 15/4 foi inaugurado o 
Dispensário de Medicamentos 
no Centro de Extensão Univer-

sitária Vila Fátima da PUCRS. No local 
é feita a distribuição de remédios da 
Secretaria Municipal da Saúde e os 
pacientes recebem orientações sobre o 
seu uso. A expectativa é receber cerca 
de 40 pessoas por dia e 200 receitas 
médicas por mês. Oito mil moradores 
da região estão cadastrados no local. 
A equipe é composta por quatro resi-
dentes do Projeto de Residência Multi-
profissional em Saúde (Premus) e dois 
estagiários de Farmácia.

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia promove, a partir do dia 25/4, o 
Projeto de Filosofia – Pensadores. O objetivo principal é apresentar ao pú-
blico, em linguagem acessível, as pesquisas desenvolvidas no Programa. No 

primeiro encontro, no dia 25, o professor Ernildo Stein falará sobre Jacques Derrida 
e a Filosofia da Diferença. O evento ocorre sempre às 14h30min, no auditório do 
9º andar do prédio 50. As outras edições do semestre ocorrerão nos dias 16 e 30/5 
e 13 e 20/6. Para o recebimento de um certificado, deverá ser feita uma inscrição 
prévia, enviando para o e-mail filosofia-pg@pucrs.br o nome completo, endereço 
e, se aluno, o número da matrícula. A inscrição será efetivada mediante a doação de 
um brinquedo novo. Informações pelo e-mail citado ou pelo telefone 3320-3554.

Centro Vila Fátima ganha 
Dispensário de Medicamentos

Projeto aproxima o público da Filosofia

Didática e prática  
de ensino em debate

A PUCRS vai sediar o 14º Encontro 
Nacional de Didática e Prática de Ensino 
(Endipe) de 27 a 30/4. Com o tema central 
Trajetórias e processos de ensinar e apren-
der: lugares, memórias e culturas, o evento 
contará com a presença de importantes re-
presentantes da educação em nível mundial, 
como Maurice Tardif, da Universidade de 
Montreal (Canadá) e Maria Josso, da Uni-
versidade de Genebra (Suíça). Na ocasião 
haverá simpósios, salas de conversa, ses-
sões de pôsteres, lançamentos de livros e 
apresentações artísticas diárias. Dentre 
os temas abordados estarão o Ensinar e 
aprender no meio virtual e outras lingua-
gens, Condições de produção da didática: 
tendências e trajetórias e Políticas públicas 
e institucionais e os processos educativos. 
O encontro é direcionado a profissionais 
e estudantes de Educação. A organização 
espera receber 4 mil participantes. Infor-
mações: www.pucrs.br/eventos/endipe ou 
pelo telefone 3320-3527. 

Cultura indígena  
é tema de estudos

Tem início 
no dia 26/4 o 
6º Círculo de 
Estudos em Cul-
tura Indígena, 
promovido pelo 
Departamento 
de Direito Públi-
co da Faculdade 
de Direito e pelo 
Núcleo de Estu-
dos e Pesquisa 
em Cultura In-
dígena. Entre os 
objetivos estão 
a viabilização do 
conhecimento da 
realidade indígena no Estado; o diálogo e o 
estudo sobre questões nativas com os uni-
versitários indígenas; proporcionar o estudo 
sobre o direito e a cultura indígena e apro-
fundar a sensibilidade ecológica e holística 
pela vertente da cultura indígena, entre ou-
tros. Os encontros ocorrerão aos sábados, 
das 8h30min às 11h30min. As inscrições 
podem ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão 
(sala 201 do prédio 40). Alunos e ex-alunos 
da PUCRS têm desconto. Informações pelo 
telefone 3320-3680.
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de permitir aos profissionais que tenham uma estru-
tura ampla e adequada para fazer as pesquisas”, ex-
plica. No Hospital estão sendo realizados, atualmente, 
180 estudos em 14 especialidades médicas, com a 
atuação de 40 profissionais na investigação. Além de 
pesquisas locais, atende-se à demanda científica do 
Ministério da Saúde e da indústria farmacêutica. A ce-
rimônia de inauguração ocorrerá no 4º andar do HSL.

Foto: Marc Ferrez
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Últimos dias  
para o Credpuc

Interessados no Programa de Crédito Educa-
tivo da PUCRS (Credpuc) têm até o dia 24/4 para 
se inscrever. O crédito se destina a alunos de gra-
duação 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 reembolso, há um ano de carência, 
a partir da data da formatura. Informações na Sala 
de Apoio Especial ao Estudante (111 do prédio 15), 
pelo telefone 3320-3500, ramal 4627 ou no site 
www.pucrs.br/prac/beneficios. As inscrições 
podem ser feitas no site. O dia 24/4 também é o 
último para entrega do Termo de Manutenção nos 
guichês do prédio 5 por quem já tem o crédito.

Curso de Verão  
na Universidade  
do Porto

A Faculdade de Direito da Universidade do 
Porto (Portugal) recebe inscrições para o curso de 
verão O Direito Português – Visita Guiada. Reali-
zado de 16 a 27/6, será voltado para estudantes 
dos países de língua portuguesa. Com sessões 
diárias, o curso tem como objetivo fornecer uma 
panorâmica geral do Direito português, estreitar os 
laços com a comunidade e o espaço universitário 
de língua portuguesa. As inscrições podem ser fei-
tas até 15/5. As vagas são limitadas. Informações 
podem ser obtidas pelo site www.direito.up.pt.

Semana do Livro 
continua

A segunda edição da Semana do Livro da Edi-
pucrs segue até o 26/4 no Campus Central. Há ex-
posição de e-books na sala VIP do prédio 41; Feira 
de Livros na Livraria da Editora (prédio 41), com 
desconto de 30%; sessões de autógrafos; painéis 
e palestras com convidados especiais. No dia 25/4 
um dos destaques será o lançamento do livro Bio-
ética, Interdisciplinaridade e Prática Clínica, às 
18h30min, na sala VIP do prédio 41. A publicação 
traz informações em formato diferenciado e didáti-
co, sem similar no Brasil. Na ocasião, haverá ses-
são de autógrafos com a professora Jussara Loch. 
Informações pelo site www.pucrs.br/edipucrs/ 
semana_livro ou pelo telefone 3320-3523. A ini-
ciativa tem parceria da Câmara Rio-Grandense do 
Livro.
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Salão de Iniciação 
Científica

Atividades gratuitas na 
Faculdade de Educação

Exposição Olegário Triunfo

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 cursando 
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.

O Laboratório de Atividades Múltiplas (LAM), da 
Faculdade de Educação, promove três eventos 
voltados a alunos, professores e demais inte-

ressados. São eles: Oficinas de Formação Continuada, 
Círculo de Cultura (encontro com música e leitura de 

poesias ou trechos de livros, entre outras atividades cul-
turais) e Oficina Permanente. Todos serão realizados na 
sala 217 do prédio 15, e têm inscrições gratuitas, que 
podem ser feitas pelo telefone 3320-3500, ramal 4768. 
Confira no quadro as datas e temas das atividades:

A té o dia 25/5 pode ser vista na Casa 
de Cultura Mario Quintana (Rua dos 
Andradas, 736, Centro), a exposi-

ção Olegário Triunfo – Arte e Arquitetu-
ra – Memória Compartilhada. A mostra, 
localizada na Sala Augusto Meyer, traz 
obras de um dos mais importantes pin-
tores primitivistas gaúchos, retratando a 
arquitetura colonial e temas cotidianos do 
Rio Grande do Sul. A iniciativa é do Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Estadual em parceria com a Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da PUCRS.

ATIVIDADE DATAS HORÁRIO TEMA

Oficinas de Formação 
Continuada

26/4 Sábados, das 9h às 12h Jogos de Multiplicação

10 e 17/5 Ortografia

7/6 Contação de Histórias

21/6 Leitura e Escrita em EJA

Círculo de Cultura 24/4, 29/5 e 26/6 Quintas-feiras, às 18h Círculo de Cultura

Oficinas Permanentes Já iniciaram e vão até o 
fim do semestre.

Todas as quartas-feiras, 
das 16h às 17h30min

Oficinas Permanentes de 
Materiais Didáticos

Ilustração: Óleo sobre tela, sem título, Olegário Triunfo
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O professor JETER BERTO-
LETTI, ex-diretor do Museu de 
Ciências e Tecnologia (MCT) e as-
sessor e coordenador de projetos 
em ciências e tecnologia e proje-
tos ambientais da Pró-Reitoria de 
Extensão, despede-se da PUCRS 
depois de 47 anos de atividades. 
Idealizador, organizador e fun-
dador do MCT – referência em 
âmbito nacional e internacional 
em popularização da ciência e inclusão social, servindo 
de exemplo para museus e centros de ciências do Brasil 
–, Bertoletti conquistou 46 prêmios nacionais e internacio-
nais, com destaque para 50 anos de Cultura do RS, José 
Reis, do CNPq, e Kalinga, da UNESCO.

A Datacom, fabricante de equipamentos para o setor de 
telecomunicações que exporta produtos para mais de 30 paí-
ses, está implantando seu novo laboratório no Parque Cien-
tífico e Tecnológico (Tecnopuc). É a única empresa brasileira 
que desenvolve equipamentos para a rede Metro Ethernet, 
com capacidade de 10Gbit/s, voltados às operadoras de te-
lecomunicações. Conta com mais de 350 colaboradores e 
está buscando engenheiros para integrar a sua equipe de 
pesquisa e desenvolvimento nos laboratórios da empresa.

Como fazer o dinheiro render
1º passo – Elabore um plano financei-

ro:
 Faça a sua lista e depois considere 

quais são seus principais objetivos. 
 Estipule o tempo necessário para você 

atingir cada objetivo, pois quando poupa ou 
investe, é preciso encontrar uma alternativa 
de investimento que melhor se adapte aos 
prazos previstos para cada finalidade.

2º passo – Conheça a sua situação 
financeira atual:

 Anote de quanto dispõe e quais são 
suas dívidas.

 Crie um demonstrativo do patrimônio lí-
quido e atualize-o anualmente. Em uma folha, 
relacione o que possui, os seus “ativos”. No 
outro lado da folha, liste o que deve para os 
outros, o seu “passivo”.

 Subtraia do passivo os seus ativos. Se 
os ativos forem maiores do que o passivo, 
você tem um patrimônio líquido “positivo”.

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

3º passo – Conhecer sua receita e des-
pesas mensais:

 Anote aquilo que você e os demais mem-
bros da sua família ganham e gastam.

 Inclua uma categoria para poupança e in-
vestimentos. Separe sempre, em primeiro lugar, 
parte de sua renda para você e sua família.

COMO EnCOnTRAR DInHEIRO pARA ECOnO-
MIzAR E InVESTIR?

Se você estiver gastando toda a sua re-
ceita, será preciso encontrar meios de cortar 
despesas. Pequenos gastos diários que pode 
deixar de fazer se acumulam no decorrer de um 
ano. Sessenta por cento dos brasileiros estão 
endividados.

VOCê ACREDITA quE TOMAR CAfEzInHO 
pOSSA CuSTAR R$ 9.087,73?

Se comprar um cafezinho todos os dias a 
R$ 0,30, gastará R$ 108,00 ao final de um ano. 
Se poupar esse dinheiro e colocar numa pou-
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O professor pAuLO RICARDO BREGATTO, da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, foi convi-
dado para integrar a comissão julgadora da 20ª 
edição do concurso Opera Prima, que avaliará 
os trabalhos finais de graduação dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, desenvolvidos no ano 
letivo de 2007. O Opera Prima é o maior evento de 
premiação de trabalhos desta área no País e tem 
grande repercussão.

A PUCRS realiza no dia 23/4 o PUCTUR 2008. 
Recebe no Campus Central alunos de escolas de 
Ensino Médio e de cursos pré-vestibulares para 
aproximá-los da Instituição e auxiliá-los na esco-
lha profissional. A edição de 2007 recebeu mais de 
mil estudantes de instituições de ensino da Capital 
e do interior do Estado. O PUCTUR proporciona aos 
visitantes vivenciarem o ambiente universitário e 
aprofundarem seus conhecimentos sobre a pro-
fissão, o mercado de trabalho, a infra-estrutura 
e o currículo do curso escolhido. No dia 12/4, a 
PUCRS promoveu um encontro de professores de 
Ensino Médio de escolas maristas. O evento visou 
a aproximação desses docentes com a Universi-
dade, mostrando o que é oferecido nas áreas rela-
tivas às disciplinas por eles ministradas.

Os alunos da Faculdade de Odontologia LuCAS 
SAnT’AnA, ROGER BERTHOLD, fÁBIO pALMA, 
RAquEL SAVARIS e RAquEL KLEBER apresenta-
ram, via videoconferência, um elenco de atividades 
realizadas para os alunos da Faculdade de Odonto-
logia de Kaunas, na Lituânia. As atividades foram 
propiciadas por uma aproximação entre a Liga de 
Telessaúde da PUCRS e do Centro Acadêmico Elias 
Cirne Lima, por meio dos seus presidentes RICARDO 
CARDOSO e fABRÍCIO fREITAS, respectivamente.  
O objetivo é inserir a Odontologia na lógica do Teles-
saúde, aproximando os povos e também constituir-
se em recurso de ensino à distância e de futuros 
projetos de colaboração.

Foto: Svilen Milev/stock.XCHNG

pança que renda 6% ao 
ano, terá R$ 111,30 no 
final do primeiro ano. 
Em cinco, R$ 629,69 e, 
ao final de 30 anos, R$ 
9.087,73.

DIfEREnçAS EnTRE 
pOupAnçA E InVESTIMEnTO:

Normalmente você aplica suas economias em produtos 
seguros que permitam fácil acesso ao seu dinheiro. A opção 
por poupar é mais atraente em função da segurança, mas o 
seu dinheiro rende pouco. Alguns investidores decidem apli-
car uma determinada quantia numa caderneta de poupan-
ça, suficiente para cobrir uma eventual emergência. Quando 
você investe, há um risco maior de perder o seu dinheiro. 
Mas, ao mesmo tempo, tem oportunidade de ganhar mais. 
Os investidores se protegem contra esse risco adicional, 
distribuindo o seu dinheiro em vários investimentos (diver-
sificando suas aplicações), de modo que se perder dinheiro 
em um deles, os outros provavelmente irão compensá-lo 
acima das perdas.

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.
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A força mais potente do mundo é a fé.
Madre Tereza de Calcutá

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

‘‘
Sobremesa Musical. Com o quinteto fe-
minino de cordas Chiquinha Gonzaga. Ho-
rário: das 13h às 13h30min. Local: átrio 
do prédio 9. Informações: 3320-3582. 
Promoção: Instituto de Cultura Musical. 

Curso de proficiência em Leitura – Tur-
ma 1.  De 25/4 a 27/6. Horário:  das 14h 
às 17h30min, sempre às sextas-feiras. 
Local: sala 301 do prédio 8. Promoção: 
Faculdade de Letras. 

Curso de proficiência em Leitura – 
Turma 2.  De 25/4 a 30/6. Horário:  das 
11h35min às 13h, nas segundas e sextas-
feiras. Local: sala 303 do prédio 8. Promo-
ção: Faculdade de Letras. 

palestra O uso correto de medicamen-
tos, do programa Vida com qualidade. 
Horário: 11h30min. Local: sala 203 do 
prédio 50. Entrada franca Informações: 
3320-3500, ramal 4712. Promoção: Pró-
Reitoria de Assuntos Comunitários, Gerên-
cia de Recursos Humanos e Faculdade de 
Farmácia.

Grupo de Estudos em Direito Internacional Econô-
mico – 9ª Edição. Até 28/6. Horário: das 9h às 12h, 
sempre aos sábados. Local: prédio 11. Promoção: 
Faculdade de Direito. 

Curso Introdução ao Mercado de Capitais, com-
posto por quatro módulos. Dias 26/4, 3, 10 e 
17/5. Promoção: Faça os quatro módulos e pague 
três. Horário: das 8h às 12h e das 13h às 18h. Lo-
cal: sala 705 do prédio 50. Inscrições e informações 
no local, no site www.labmec.com.br ou . Promo-
ção: LabMec.

Curso Aprenda a Investir em Ações. Dias 28, 29 
e 30/4. Com Leandro Rassier, da XP Investimentos. 
Horário: das 15h às 18h. Local: sala 705 do prédio 
50. Inscrições e informações: www.labmec.com.br ou 

.  Promoção: LabMec.

programa Geriatria e Gerontologia 
para a comunidade. Com Newton Terra, 
diretor do Instituto de Geriatria e Geron-
tologia. Tema: Sexualidade no idoso. Ho-
rário: das 11h às 12h. Local: sala 2 do 
3º andar do Hospital São Lucas. Entrada 
franca, inscrições 3336-8153, ramal 
200.

palestra Desmistificando a Bolsa de 
Valores. Local: sala 705 do prédio 50. 
Horário: 18h. Entrada franca. Inscrições 
e informações: www.labmec.com.br. 
Promoção: Laboratório de Mercado de 
Capitais (LabMec).

Curso psicólogo Empreendedor. Dias 
24 e 25/4 e 15 e 16/5. Horário: das 8h às 
12h. Local: 9º andar do prédio 11. Pro-
moção: Faculdade de Psicologia. 

painel Desenvolvimento Sustentável. 
Horário: 8h15min. Local: auditório do 
9º andar do prédio 50. Entrada franca.  
Informações: brunadnog@gmail.
com. Promoção: Alunos da Disciplina 
Seminário Empreendimento Empresa-
riais, da Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia.

palestras do programa Conversando 
com Diplomados da faculdade de far-
mácia. Tema: Atuação do Farmacêutico 
em Laboratório de Rede Pública, com a 
farmacêutica Tarciana Grandi. Local: sala 
605 do prédio 12. Horário: 19h30min. 
Promoção: Faculdade de Farmácia.

DIA 23   quARTA-fEIRA DIA 25   SExTA-fEIRA

DIA 26   SÁBADO

DIA 28   SEGunDA-fEIRA

DIA 24   quInTA-fEIRA
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Brasil/Canadá 2008. Inscrições abertas até o dia 
5/5. Podem ser feitas pelo site www.pucrs.br/proex/
extensaocomunitaria. Informações no site ou pelo 
telefone 3320-3500, ramal 4065.

Inscrições para Missão Vila fátima 2008. Até 
16/5. Haverá uma reunião com os interessados no 
dia 19/5. Inscrições e informações: 3320-3576, 
na sala 101 do prédio 17 ou no site www.pucrs.br/ 
pastoral/missionaria.

Curso Teste das fábulas. De 8 a 10/5. Horário: das 
8h às 12h. Local: 9º andar do prédio 11. Promoção: 
Faculdade de Psicologia. 

14º Seminário de Direito Ambiental – A pesquisa 
Animal e a Legislação Ambiental. Dia 14/5. Horá-
rio: das 19h30min às 22h45min. Local: prédio 11. 
Promoção: Faculdade de Direito. 

12º Encontro Gaúcho de Imunologia. Dias 15 e 
16/5. Local: prédio 50. Promoção: Faculdade de 
Biociências. 

Curso Apresentação de Trabalhos Acadêmicos no 
Word. De 15 a 29/5. Horário: das 14h às 17h30min, 
sempre nas terças e quintas-feiras. Local: Labora-
tório de Informática do Campus Viamão. Promoção: 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

pedidos de transferência de alunos de outras 
instituições, reopção de curso por estudantes 
da universidade, complementação de matrícula 
e ingresso de diplomados são aceitos até o dia 
31/5. Pedidos referentes às Faculdades de Direito 
e Administração, Contabilidade e Economia podem 
ser feitos na Coordenadoria de Registro Acadêmi-
co (sala 108 do prédio 1). Interessados em outros 
cursos devem entrar em contato com a respecti-
va Faculdade. Informações www.pucrs.br/cra ou 
3320-3573.

2ª Edição do Curso de Especialização em En-
sino de filosofia. Inscrições até 8/5. Início do  
curso: 16/5. Informações 3320-3555 e filosofia-esp 
@pucrs.br. Inscrições: www.pucrs.br/ffch/filosofa/ 
2edicao. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas.

4º Encontro de Economia Gaúcha. 29 e 30/5. In-
formações: www.pucrs.br/eventos/eeg. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Economia e Pró-
Reitoria de Extensão.
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