
NOTÍCIAS
PUCRS produz o primeiro
módulo fotovoltaico
O Núcleo Tecnológico de Energia Solar, 

da Faculdade de Física, sede do Cen-
tro Brasileiro para Desenvolvimento 

da Energia Solar Fotovoltaica, desenvolveu 
e fabricou o primeiro módulo fotovoltaico 
(que transforma energia solar em elétrica) 
no âmbito do projeto Planta Piloto para 
Fabricação de Módulos Fotovoltaicos com 
Tecnologia Nacional, com recursos da Fi-
nep/Ministério da Ciência e Tecnologia, 
CEEE, Eletrosul e Petrobras. A iniciativa, 
que obteve em torno de R$ 6 milhões, bus-
ca o desenvolvimento de uma tecnologia de 
fabricação de células solares e módulos fo-
tovoltaicos competitiva, tanto em eficiência 
quanto em custo, com o mercado interna-
cional. O projeto é realizado há três anos. O 
Centro deve produzir mais de 200 módulos 

A Orquestra Filarmônica e o Coral da PU-
CRS realizam, no dia 11/5, concerto em 
homenagem ao Dia das Mães. A apre-

sentação, às 16h, no Centro de Eventos da 
Universidade, tem regência de Frederico Ger-
ling Junior. No programa, obras de Beethoven, 
Bizet, Gounod, Donizetti, Dolores Duran, Vini-
cius de Moraes e Tom Jobim. O evento conta 

Lançada Campanha 
de Trânsito Interno

Orquestra Filarmônica homenageia as mães

Museu oferece oficinas
O Museu de Ciências e Tecnologia promove, de 13 a 16/5, 

uma série de oficinas com o tema Conhecendo Animais e 
Plantas de Porto Alegre e Arredores. O público-alvo são crian-
ças e adolescentes de 10 a 13 anos. Parte das comemorações 
da Semana Nacional de Museus, a atividade visa despertar a 
curiosidade sobre a biodiversidade local. Informações: www.
pucrs.br/proex/cursoseeventos. Outras oficinas, a interessados 
em Astronomia, serão Identificando as Constelações Celestes 
(dia 16/5, às 16h30min, no anfiteatro do MCT) e Observando 
o Céu (12, 14 e 16/5, às 20h, se houver condições climáticas 
favoráveis, no Observatório de Astronomia – prédio 8). Essas 
duas atividades são gratuitas. Inscrições: www.pucrs.br/mct/
eventos.

Professores escolhem 
diretoria da associação

No dia 8/5, às 17h30min, ocorre a posse da diretoria e do 
conselho de representantes da Associação dos Docentes e Pes-
quisadores da PUCRS (Adppucrs) – gestão 2008/2009. Os só-
cios participaram da eleição no dia 30. O professor Eloi Kirsten, 
da Faculdade de Física, que preside a Adppucrs desde 2006, foi 
reeleito para o cargo. O 1° vice-presidente é Jorge Ferreira da Sil-
va e a 2ª vice-presidente, Jane da Silveira. Entre os projetos da 
nova gestão estão implementar atividades culturais e artísticas, 
executar projeto da cooperativa de crédito, oferecer mais servi-
ços para os sócios e propor plano de carreira do corpo docente. A 
posse será na sede da associação (sala 101 do prédio 7).

Parceria permite 
pesquisas experimentais

Os reitores da PUCRS, Joaquim Clotet, e da Fundação 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA), Miriam da Costa Oliveira, assinaram convênio de 
cooperação técnico-científica. O objetivo é estabelecer entre 
as duas instituições colaboração para a realização de pesqui-
sas experimentais na área de cirurgia, com ênfase em qua-
tro linhas de pesquisa pulmonar: transplante, alternativas e 
estratégias de ventilação mecânica, infecções pleuropulmo-
nares e regeneração pulmonar. Os estudos serão realizados 
pela equipe do cirurgião torácico Paulo Cardoso (UFCSPA) no 
Laboratório de Habilidades Médicas e Pesquisa Cirúrgica da 
Faculdade de Medicina da PUCRS, no prédio 64.
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para distribuir aos parceiros e fazer um pla-
no de industrialização para uma planta de 
produção em larga escala.

com Ballet Concerto, Tango’s Show e Cia de 
Dança Tracy e Alexandre, além dos solistas 
Alicia Cecotti, de Buenos Aires, Adriana de 
Almeida e Marcello Vannucci. O Sobremesa 
Musical do dia 7/5, às 13h, será especial, 
lembrando as mães. Participa a Camerata da 
Orquestra Filarmônica. Local: átrio do prédio 
9. Ambos os eventos têm entrada franca.

A PUCRS, 
por meio da Pró-
Reitoria de Assuntos 
Comunitários, Gerência 
de Recursos Humanos e 
Fundação Irmão José Otão, 
e o Núcleo Vida Urgente, da 
Fundação Thiago Gonzaga, 
lançaram em 6/5 a Campanha 
de Trânsito Interno. Entre as ações se des-
tacaram a colocação de placas educativas 

e de adesivos nas cancelas 
do estacionamento de fun-
cionários alertando: Facilite a 

entrada no Campus, tenha seu 
crachá em mãos e blitze com 
voluntários para entrega de 
2 mil folders. Também houve 
o Acústico Vida Urgente, com 

Claus e Vanessa. Serão pintadas 
borboletas (símbolos do Vida Urgente) do 
Pórtico até o Núcleo, no prédio 8.
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Jornada de Estudos do Oriente Antigo

Eventos de Nutrição

Ateísmo e Ciência

Seminário de 
Direito Ambiental

O Programa de Pós-Graduação em História reali-
za, nos dias 9 e 10/5, a 14ª Jornada de Estu-
dos do Oriente Antigo. O tema deste ano será 

Contatos Culturais na Antigüidade. Haverá palestras, 
mesas-redondas e comunicações, buscando pontuar 
a longa duração das culturas do mundo antigo, evi-
denciando seus contatos culturais até os dias de hoje. 
Serão debatidos assuntos como Orientalização e con-
tatos culturais; Judeus, Canaã, Diáspora e contatos 
culturais; A retórica do combate e A música grega: 
origem, representação e etnicidade. Na conferência 
de encerramento a professora Margaret Bakos fala 
sobre O re-emprego dos hieróglifos em sala de aula. 
O evento ocorre no auditório térreo do prédio 50 e 
conta com a presença de professores renomados de 
todo o País. As inscrições podem ser feitas pelo site  

N os dias 16 e 17/5 será realizado o 10º encon-
tro de Nutrição do Hospital São Lucas e o 5º 
Encontro de Nutrição da Faculdade de Enfer-

magem, Fisioterapia e Nutrição. Dentre as temáticas 
abordadas estarão Nutrigenômica; Atualidades em 
Nutrição Esportiva e doping; Inovação em Higiene 

No dia 13/5 o tema debatido no encontro do 
mês do Projeto Fé & Cultura será O ateísmo 
científico e os desafios da fé. Os palestrantes 

serão o monsenhor Urbano Zilles, diretor da Faculdade 
de Teologia, e o professor Juremir Machado da Silva, 

E stão abertas as inscrições para o 14º Seminário de Direito 
Ambiental – A pesquisa animal e a legislação ambiental. 
Três palestras fazem parte da programação: Aspectos fi-

siológicos da proteção dos animais, com a professora Anamaria 
Feijó; Ética ambiental na pesquisa animal, com Paulo Márcio 
Pitrez (Instituto de Pesquisas Biomédicas) e A legislação am-
biental na pesquisa com animais, ministrada pelas professoras 
Caroline Vieira Ruschel e Luisa Braga. O evento será realizado no 
dia 14/5, das 19h30min às 22h45min. Inscrições: Pró-Reitoria 
de Extensão (sala 201 do prédio 40). Informações: 3320-3680.

Voluntários para 
estudo sobre risco 
cardiovascular

Um grupo de pesquisadores da Faculdade de 
Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia seleciona vo-
luntários para estudo que busca avaliar a relação 
entre modificações no estilo de vida e o risco de 
doenças cardiovasculares. Podem candidatar-se 
pessoas entre 30 e 59 anos, sem limitações para 
se locomover, que tenham excesso de peso, au-
mento da circunferência do abdômen, pressão alta, 
alteração da glicose, do colesterol e triglicerídeos. 
Os voluntários terão acompanhamento nutricional 
quinzenal e poderão participar, por meio de sorteio, 
de um programa de condicionamento físico por um 
período de três meses. Informações adicionais 
podem ser obtidas pelo telefone 3320-3938, de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h.

Encontro Gaúcho 
de Imunologia

A Faculdade de Biologia promove, nos dias 
15 e 16/5, o 12º encontro Gaúcho de Imunologia, 
debatendo temas atuais nas áreas de imunologia 
molecular, celular, aplicada e clínica. Os pales-
trantes são pesquisadores imunologistas, como 
Aguinaldo Pinto (UFSC), Luiz Rodrigues (Unifra/
The University of Tennessee – EUA), Cláudia  
Brodskin (UFRJ) e Sérgio Costa Oliveira (UFMG). 
Dentre os temas abordados estarão Adenovírus 
símio recombinante como uma vacina experi-
mental anti-HIV e O papel da saliva de fleboto-
míneos na resposta imune contra leishmanioses. 
Inscrições e informações no site www.pucrs.br/
eventos/imunologia.

Arquitetura  
tem palestra  
com portuguesa

No dia 7/5 a professora Marieta Dá Mesqui-
ta, da Faculdade de Arquitetura da Universidade 
Técnica de Lisboa, ministra a palestra Uma aná-
lise do espaço urbano: Lisboa através da “Cons-
trução Moderna” 1900-1919. O evento ocorre a 
partir das 19h30min, no auditório do prédio 9, com 
entrada franca. A promoção é da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo.

dos alimentos: a utilização do ozônio e Suplemen-
tação vitamínica: as conseqüências neurológicas da 
superdosagem. Também haverá sessão de pôsteres. 
Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do 
prédio 40). É oferecido desconto para estudantes e 
egressos da Universidade. Informações: 3320-3680.

coordenador do Programa de Pós-Graduação em Co-
municação Social. O evento começa às 17h45min, no 
auditório do prédio 9, com confraternização. A pales-
tra ocorre às 18h15min. entrada franca. Informações: 
www.pucrs.br/feecultura.

www.pucrs.br/eventos/orienteantigo ou na Pró-
Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). Alunos e 
professores da PUCRS têm desconto.

Foto: Tania Matvienko/stock.XCHNG

Foto: Marie D’Aloia/stock.XCHNG
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Um presente para as 
mães feito em casa
Esta seção Superdicas sugere um presente para 

o Dia das Mães: sabonetes artesanais. Quem se 
interessar em fazê-los deve lembrar que lidará 

com produtos químicos e precisa ter cuidado. Entre 
as recomendações estão o uso de luvas descartáveis, 
toucas e aventais e a escolha de recipientes exclusivos 
para esses produtos. Muito importante é comprar co-
rantes e essências próprios para sabonetes em barra.

Matérias-priMas para fazer sabonetes:
 corante e essência
 massa para sabonetes
 vaselina líquida
 moldes
 álcool de cereais

 

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

técnica de preparo:
 Aplicar vaselina líquida na superfície do mol-

de para facilitar a retirada do sabonete.
 Derreter a massa básica para sabonetes em 

banho-maria. A temperatura recomendada é de 
70ºC.

 Adicionar na massa derretida o perfume e o 
corante. Para retirar as bolhas de ar, borrifar com 
álcool de cereais.

 Deixar esfriar em temperatura ambiente.
 Retirar cuidadosamente dos moldes.
 Finalizar o acabamento do produto.
 Embalar.
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em abril a PUCRS realizou o 1º Ciclo de Reflexão e De-
bates sobre Universidade Acessível. O objetivo do encon-
tro foi debater e refletir com os gestores da Universidade 
quanto à inclusão de pessoas com deficiência no espaço 
de trabalho. O evento foi conduzido pelo Pró-Reitor de Ad-
ministração e Finanças, paULo franco, pelo gerente de 
Recursos Humanos, JÚLio césar de beM, e pela profes-
sora idiLia fernandes, da Faculdade do Serviço Social. 

A PUCRS, através da Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia, firmou em abril parceria com 
o Instituto de Estudos Empresariais (IEE). O objetivo é 
ampliar a execução de projetos de extensão, pesquisa e 
desenvolvimento nas áreas de formação profissional dos 
acadêmicos. O Reitor JoaQUiM cLotet ressaltou a im-
portância da união dizendo que a adesão colaborará com o 
aprimoramento da experiência e da capacidade de ensino.

A professora e coordenadora do Escritório de Transfe-
rência de Tecnologia da PUCRS, eLizabetH ritter dos 
santos, foi reeleita coordenadora nacional do Fórum Na-
cional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnolo-
gia (Fortec) para os próximos dois anos. A votação unâni-
me ocorreu no 2º encontro Anual do Fortec, em Gramado, 
no mês de abril. O evento abordou o Impacto dos núcleos 
de inovação tecnológica no sistema nacional de inovação 
e reuniu gestores das mais de cem instituições afiliadas à 
entidade, além de empresários e representantes de órgãos 
como Ministério da Ciência e Tecnologia, Finep e CNPq.

ricardo cardoso, aluno de Engenha-
ria Elétrica, teve seu trabalho escolhido como o 
melhor no Congresso Anual de Telemedicina por 
Teleconferência, realizado em Luxemburgo. Cin-
co trabalhos de estudantes de diferentes países 
foram selecionados para apresentação durante o 
evento. “O Fórum foi realizado às 9h30min, mas 
no Brasil eram 4h. Passei a noite on-line para 
participar”, conta o acadêmico. Os critérios usa-
dos para avaliação foram a melhor apresentação 
e o melhor trabalho. Cardoso recebeu U$ 1 mil 
como premiação. O tema do trabalho, orientado 
pela professora Thais Russomano, foi Telederma-
tologia aplicada a tribos indígenas, baseado na 
Missão Amazônia realizada pela PUCRS, da qual 
Cardoso foi integrante em 2007 (foto) e atuou 
como responsável técnico em 2008.

oficinas eM farMácia:
Alunos do Ensino Médio têm a 

oportunidade de conhecer como fun-
ciona a profissão, por meio das ativi-
dades: Práticas em Análises Clínicas e 
Práticas em Preparo de Medicamentos 
e Cosméticos. Gratuitas, as oficinas 
ocorrem na última quarta-feira de cada 
mês, às 9h, nos laboratórios da Facul-
dade de Farmácia. Informações: sala 
202 do prédio 12-A ou 3320-3512.

O Labelo (Laboratórios Especializados 
em Eletroeletrônica) recebeu credenciamento 
inédito do Conselho Nacional de Política Fazen-
dária. A instituição agora está apta a realizar 
análises estruturais e de inovação tecnológica 
em equipamentos emissores de cupom fiscal 
(ECF). Os ECF são utilizados em estabeleci-
mentos comerciais, como supermercados, far-
mácias, lojas e restaurantes. Por meio da nota, 
as secretarias estaduais da Fazenda identifi-
cam o imposto sobre circulação de mercadoria 
que deve ser recolhido por cada local.

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo Pessoal
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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

seminário História e ideologia: pers-
pectivas e debates. até 29/5. Os temas 
abordados serão: Intelectuais (7/5), Im-
prensa (8/5) e Trabalho (13/5). Horário: 
das 19h às 21h30min. Local: auditório do 
prédio 5. Caso existam vagas, serão fei-
tas inscrições nos dias das palestras, às 
17h30min, no local, mediante a doação de 
1 kg de alimento não-perecível. Informa-
ções: 3320-3555.

21ª Jornada odontológica dos forman-
dos da pUcrs. Até 9/5. Local: Centro de 
Eventos. Promoção: Associação da Turma 
de Odontologia 2008. Informações: www.
jornadaodontopucrs.com.br.

projeto promoção da saúde do Movi-
mento Humano. Parte do programa Vida 
com Qualidade. Avaliação e orientação 
feita por alunos de Fisioterapia, sob a 
coordenação dos professores Fabricio 
Macagnan, Marta Lorenzini e Adriana 
Ma cagnan. Horário: das 12h30min às 
13h30min. Entrada franca. Local: Labora-
tório do Movimento Humano do prédio 81.

curso Liderar equipes: o desafio do Ge-
rente de projetos. De 7/5 a 12/6. Horário: 
das 19h15min às 22h30min, sempre nas 
quartas e quintas-feiras. Local: prédio 50. 
Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia. 

palestra bolsa sem Mitos para profes-
sores da pUcrs. Com Fernando Pisa, 
agente autônomo de investimentos. Ho-
rário: das 18h15min às 19h30min. Local: 
sala 705 do prédio 50. entrada franca. 
Inscrições e informações: www.labmec.
com.br.

pensando em contabilidade. Painel 
Corrupção: Institucional ou Endêmica, 
com Cléber José Nascimento, contador e 
técnico do Tribunal de Contas do RS. En-
trada franca. Horário: às 18h15min. Local: 
auditório térreo do prédio 50. Promoção: 
Departamento de Contabilidade da FACE.

curso teste das fábulas. Até 10/5. Horário: das 8h às 12h. 
Local: 9º andar do prédio 11. Promoção: Faculdade de Psico-
logia. 

programa Geriatria e Gerontologia para a comunidade. Com 
a enfermeira Leoni Zenevicz. Tema: Espiritualidade. Horário: das 
11h às 12h. Local: sala 2 do 3º andar do Hospital São Lucas. 
entrada franca, inscrições 3336-8153, ramal 200.

palestra gratuita oportunidade de trabalho e estudo no ex-
terior. Horário: 18h. Local: auditório do 9º andar do prédio 50. 
Informações: www.worldstudy.com.br.

Último dia de inscrição para o curso de especialização em 
ensino de filosofia. Início das aulas: 16/5. Inscrições: www.
pucrs.br/ffch/especializacao. Informações: 3320-3555 ou filo-
sofia-esp@pucrs.br.

palestras gratuitas sobre associação brasileira de normas 
técnicas (abnt). Com a bibliotecária Isabel Crespo. Horário: 
11h45min e 18h15min. Local: auditório do prédio 11. Informa-
ções: 3320-3500, ramais 4308 e 4829. Promoção: Faculdade de 
Direito – Setor de Trabalho e Conclusão de Curso.

Grupo de estudos em direito e economia – Law and eco-
nomics. Até 13/6. Horário: das 17h às 18h, sempre às sextas-
feiras. Local: prédio 11. Promoção: Faculdade de Direito. 

pré-estréia do filme Valsa para Bruno Stein. O longa-metra-
gem trata sobre a obra homônima de Charles Kiefer, professor 
da Faculdade de Letras. Horário: 19h30min. Local: auditório do 
prédio 9. Após a projeção haverá debate. Entrada franca. Infor-
mações: 3320-3528.

curso de Photoshop básico. de 12 a 16/5. Horário: das 12h às 
14h. Local: sala 107 do prédio 7. Promoção: Faculdade de Comuni-
cação Social (Famecos). 

curso aprenda a investir na bolsa de Valores, com Leandro 
rassier. Horário: das 15h às 19h. Local: sala 705 do prédio 50. 
Informações: www.labmec.com.br. 

Último dia de inscrição para o curso de especialização em 
informática na educação, modalidade a distância. Inscrições e 
informações: 9º andar do prédio 40, 3320-3651 e site www.ead.
pucrs.br.

seminário economia às 5 ½. Tema: Religião e desenvolvimento 
econômico, com Urbano Zilles, diretor da Faculdade de Teologia. Ho-
rário: 17h30min. Local: auditório do 9º do prédio 50. entrada franca. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação em Economia.

ciclo de conferências sobre atualidades no direito do comércio 
internacional no Âmbito da organização Mundial do comércio. 
Até dia 13/5. Participa Holger Hestermeyer, do max Planck – Insti-
tuto de Heidelberg. Promoção: Departamento de Direito Público da 
Faculdade de Direito. 

oficinas de formação continuada. Das 9h às 12h. Local: 
sala 217 do prédio 15. Também haverá oficina nos dias 17/5 
e 7 e 21/6. Inscrições gratuitas: fone 3320-3500, ramal 4768. 
Promoção: Laboratório de Atividades Múltiplas da Faculdade de 
Educação.

curso análise Gráfica. Horário: das 8h às 12h e das 13h às 
18h. Local: sala 1117 do prédio 50. Informações: www.labmec.
com.br. 

dia 7   QUarta-feira dia 8   QUinta-feira

dia 9   sexta-feira dia 12   seGUnda-feira

dia 10   sábado
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Ê eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá  
fome e quem acredita em mim nunca mais terá sede.

Jo 6,35

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’
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inscrições para Missão Vila fátima 2008. 
Até 16/5. Haverá reunião com os interessa-
dos no dia 19/5. Informações: 3320-3576, 
na sala 101 do prédio 17 ou no site www.
pucrs.br/pastoral/missionaria.

pedidos de transferência de alunos de 
outras instituições, reopção de curso 
por estudantes da Universidade, com-
plementação de matrícula e ingresso de 
diplomados são aceitos até o dia 31/5. 
Pedidos referentes às Faculdades de Direito 
e Administração, Contabilidade e Econo-
mia podem ser feitos na Coordenadoria de 
Registro Acadêmico (sala 108 do prédio 
1). Interessados em outros cursos devem 
entrar em contato com a respectiva Facul-
dade. Informações www.pucrs.br/cra ou 
3320-3573.

apresentação das bases de dados Web 
of Science, Derwent Innovation Index 
e Journal Citation Reports, com Mirta 
Guglielmoni, representante da thomson 
scientific. Dia 14/5. entrada franca para 
a comunidade acadêmica. Horário: das 
9h30min às 12h30min. Local: auditório do 
prédio 7. Informações: 3320-3544.
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