
NOTÍCIAS
Solidariedade  
em defesa da vida

Participe da avaliação de disciplinas

Começam as inscrições para o vestibular

Começa no dia 20/5 a Avaliação de Dis-
ciplinas de Graduação da PUCRS, fer-
ramenta essencial na qualificação da 

gestão da aula universitária. O instrumento é 
preenchido de forma on-line com adesão vo-
luntária e o anonimato garantido. Nessa edição, 
que será realizada até 27/6, os alunos respon-
dem a 14 questões e os professores a 13 – an-
tes eram 28 questões para ambos. Por sugestão 
dos participantes, o instrumento foi reduzido 
sem deixar de avaliar as mesmas dimensões. 
Grupos de professores e alunos participaram 
da revisão do instrumento em reuniões com as 
direções e coordenações das unidades acadê-
micas, Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

Universidade cria o 
Instituto do Cérebro

O Conselho Universi-
tário da PUCRS aprovou 
no dia 8/5 a criação do 
Instituto do Cérebro do 
Estado do Rio Grande do 
Sul (Inscer-PUCRS), que 
pretende tornar-se centro 
de referência de estudos 
multidisciplinares em 
neurociências e tera-
pia celular. Suas ações 
abrangem a pesquisa, o desenvolvimento científico e 
a educação, com o objetivo de geração e difusão de 
conhecimento para todos os segmentos da população. 
O Instituto visa a desenvolver produtos e processos 
com orientação clínica, transferir conhecimento para a 
assistência médica, propiciando melhora da qualidade 
do atendimento em saúde, além de avaliar, criar e apli-
car novas tecnologias e tratamentos em neurologia. A 
proposta envolve diversas unidades acadêmicas, tendo 
sua origem no Instituto de Pesquisas Biomédicas. Um 
dos seus diferenciais é a atuação articulada com os 
Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia, Secre-
taria do Estado da Saúde e bancada federal gaúcha no 
Congresso Nacional. 

Idéia abre edital para 
incubação de projetos

A partir do dia 15/5 o Instituto de Pesquisa & 
Desenvolvimento (Idéia) recebe inscrições para o 
processo de seleção de Pré-Incubação de Proje-
tos de Pesquisa e Desenvolvimento de professores/
pesquisadores vinculados à Universidade. Serão se-
lecionados quatro projetos. Um dos pré-requisitos é 
que possua apoio financeiro institucional externo. O 
programa de Pré-Incubação tem por objetivo a cria-
ção de produtos, processos e serviços inovadores que 
possam ser transferidos para a sociedade. O formu-
lário de inscrição, que deve ser feita até 30/5, está 
disponível no site www.pucrs.br/ideia. Informações 
no site ou pelo telefone 3320-3565.
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ADPPUC e grupos focais com alunos. A Avalia-
ção é realizada pela Pró-Reitoria de Graduação 
– Coordenadoria de Avaliação, com o apoio da 
GTIT, Asplam e CPA.

A PUCRS promove de 17 a 23/5 a 14ª 
Semana da Solidariedade com o tema 
Fraternidade e defesa da vida. Serão 

oferecidas à comunidade atividades gratuitas 
como minicursos, palestras, exposições e ofi-
cinas com noções para o mercado de trabalho. 
Os cursos, com vagas limitadas, necessitam 
de inscrição prévia mediante 1kg de alimento 
não-perecível. No dia 17, das 9h às 17h30min, 
ocorre a tradicional Feira de Promoção da 
Saúde, no estacionamento do Supermercado 
Carrefour (Rua Albion, 111), com centenas 
de avaliações e orientações, nutricional, pos-
tural, de pressão arterial, dosagem de glicose 
e colesterol, instruções sobre higiene bucal, 
entre outras. A abertura da Semana será no 
dia 19, às 9h, no auditório do prédio 9, com 
a palestra da diretora do Instituto de Bioética, 
Jussara Loch, falando sobre A Universidade 
e o compromisso com a defesa da vida. Às 

18h30min haverá missa na Igreja Cristo Mes-
tre. No Campus Viamão acontecerá dia 18/5, 
das 9h30min às 17h, a Festa da Vida – Dia 
da Integração Comunitária com a participação 
de empresas públicas e privadas. O Hospital 
São Lucas também integra as atividades com 
a realização da Missa da Solidariedade, no dia 
19, do Show de Talentos, no dia 21, e outras 
realizações. A organização é do Centro de Pas-
toral e Solidariedade. Confira a programação 
completa no site www.pucrs.br/pastoral. In-
formações: 3320-3576.

De 15/5 a 6/6, a PUCRS abre inscrições para o 
Vestibular de Inverno oferecendo 31 opções 
de cursos no Campus Central, distribuídos em 

2.240 vagas. As provas serão realizadas nos dias 21 e 
22/6, das 14h às 18h. Além da redação, os candidatos 

deverão responder a dez questões objetivas de cada 
disciplina. As inscrições podem ser feitas via internet 
(www.pucrs.br/vestibular). O último dia para pagar a 
taxa de inscrição, no valor de R$ 80, será 9/6. Informa-
ções: 3320-3557.

Professores: Os instrumentos dos profes-
sores estarão disponíveis na Central de Pro-
fessores do site da PUCRS (www.pucrs.br).

Alunos: Os instrumentos estarão dis-
poníveis no site (www.pucrs.br), na Central 
de Serviços para alunos, link Informações 
Acadêmico-Financeiras.

• Outras informações pelo e-mail  
avaliadisciplinas@pucrs.br.

Foto: Miranda Knox/stock.XCHNG
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Portal da GRH
Os funcionários da PUCRS agora podem aces-

sar o Portal da Gerência de Recursos Humanos 
(GRH) por meio de quatro totens instalados na 

Prefeitura Universitária e um na GRH. No terminal 
da Gerência também poderá ser feito o cadastro de 
currículos. Para acessar o Portal pelo computador o 
endereço é o http://portal.pucrs.br. Na caixa Aces-
so Direto selecione Gerência de Recursos Humanos. 
Estão disponíveis informações como oportunidades 
internas, aniversariantes, demonstrativos de paga-
mento e atualizações da carteira de trabalho, entre 
outras.

Projeto Famecos Sem Fronteiras

Conservação de carnívoros

missão Vila Fátima 2008

A Faculdade de Comunicação Social (Fame-
cos) recebe, no dia 19/5, a relações-públicas 
Marie-France Bouilly, do Instituto de Comuni-

cação de Paris. A professora francesa participará 
do Bate-Papo Sem Fronteiras, a convite do Projeto 
Famecos Sem Fronteiras. Marie-France é especia-
lista em relações públicas internacionais, gerencia-
mento de crise, relações públicas nas organizações 

O Programa de Ensino Tutorial da Fa-
culdade de Biociências (PET-Bio) pro-
moverá, de 26 a 29/5, o minicurso O 

papel da genética para a conservação de 
carnívoros neotropicais. Os ministrantes 
serão os biólogos Manoel da Fontoura Rodri-

gues, Cristine Silveira Trinca e Taiana Haag. O 
minicurso ocorrerá das 19h30min às 22h. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 22/5 na 
Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 
40). Informações pelo telefone 3320-3500, 
ramal 4335. 

Encerra-se no dia 16/5 o prazo para as inscri-
ções na missão Vila Fátima 2008. O programa 
da Missão, organizada pelo Centro de Pastoral 

e Solidariedade, desenvolve-se por meio de visitas 
a famílias em vulnerabilidade social, realização de 
oficinas pedagógicas, sociais e profissionalizantes 
destinadas a crianças e jovens carentes, além 
de momentos de convivência, espiritualidade e 
partilha. Informações e inscrições pelo site www.
pucrs.br/pastoral/missionaria ou pelo telefone 
3320-3576.

Projetos  
de Filosofia

Na edição do Projetos de Filosofia 
do dia 16/5 o professor Eduardo Luft 
falará sobre Pensadores dialéticos. O 
objetivo da atividade é apresentar ao 
público, em linguagem acessível, as 
pesquisas desenvolvidas pelo Progra-
ma de Pós-Graduação em Filosofia. O 
evento ocorrerá às 14h30min no audi-
tório do 9º andar do prédio 50. Para o 
recebimento de um certificado, deve-
rá ser feita uma inscrição prévia, en-
viando 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. In-
formações pelo e-mail citado ou pelo 
telefone 3320-3554.

Eventos da Letras
No dia 14/5 inicia a terceira edição do pro-

jeto Relendo a Literatura, promovido pelo Centro 
de Referência para o Desenvolvimento da Lin-
guagem (Celin) da Faculdade. Nesse primeiro 
encontro, que ocorrerá às 17h30min no auditório 
do prédio 7, a professora Maria Tereza Amodeo 
falará sobre a obra Antes do Baile Verde, de Ly-
gia Fagundes Telles. A atividade é realizada men-
salmente. As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas pelo e-mail relendoaliteratura@ 
pucrs.br. Também estão abertas as inscrições 
para a Jornada Internacional de Crítica Gené-
tica: perspectivas ante a Era Digital. O evento 
ocorrerá nos dias 27 e 28/5, na PUCRS, pro-
movido pela Faculdade de Letras em parceria 
com o Instituto de Letras da UFRGS. Durante a 
jornada, que terá a participação de professores 
de renomadas universidades brasileiras, serão 
debatidas questões relacionadas à gênese de 
obras literárias, analisando e valorizando todo 
o processo que as gerou. Na conferência de 
encerramento o professor Francisco Topa, da 
Universidade do Porto (Portugal), falará sobre 
Escritores e outros papéis – entre a crítica 
textual e a crítica genética. Inscrições: Pró-
Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). 
Informações: 3320-3680.

e eventos. O Bate-Papo ocorrerá a partir das 10h na 
sala 308 do prédio 7, com entrada franca. O Fame-
cos Sem Fronteiras é uma iniciativa da Faculdade 
para qualificar suas relações internacionais, opor-
tunizando aos alunos e professores o conhecimento 
das atividades de comunicação e as habilitações 
dos profissionais da área em diferentes socieda-
des.
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Chimarrão: manter a tradição cuidando da saúde
BeneFíCIos

Como estimulante do sistema nervoso cen-
tral, o chimarrão aumenta o estado de vigília e tem 
efeito ergogênico (amplia a capacidade de reali-
zar esforço físico). Produz estimulação cardíaca, 
vasodilatação periférica e vasoconstrição cranial 
(utilizado para dor de cabeça por cansaço mental), 
podendo ter uma leve ação no tratamento de enxa-
queca, como os demais produtos que contêm ca-
feína. Estimula a respiração, aumenta a secreção 
gástrica e a diurese (produção da urina pelo rim) e 
acelera o metabolismo hepático. As principais in-
dicações são fadiga física e psíquica, podendo ser 
utilizado como coadjuvante em dietas de emagre-
cimento (diminui o apetite de pessoas obesas).

evItAr o uso Com Alguns Chás
O chimarrão não deve ser associado a plantas 

com ação tranqüilizante (melissa, cidró, cidreira 
e camomila) ou estimulante (ginseng, noz-de-
cola, guaraná e efedra). A utilização de sene ou 
cáscara sagrada com chimarrão deve ser evitada, 

principalmente se a pessoa 
utiliza medicamentos para 
o coração, hipertensão, dia-
betes (hipoglicemiantes), 
incluindo insulina, pois o 
sene aumenta a toxicidade 
desses remédios (podendo 
causar o aparecimento de 
reações adversas).

CuIdAdos
Estudos epidemiológi-

cos na Argentina, Brasil e 
Uruguai sugerem uma cor-
relação entre a ingestão do chimarrão quente e 
a incidência de câncer de esôfago. O chimarrão 
em doses terapêuticas não apresenta toxicidade. 
Mas em altas pode provocar excitação, insônia, 
gastrite, náuseas e taquicardia devido à cafeína. 
O uso prolongado de plantas com cafeína (café, 
chimarrão e chá-da-índia) pode causar depen-
dência.

fique por dentro

superdicas

O projeto Sobremesa Musical realizou 
uma apresentação especial em homenagem 
ao Dia das Mães. O público acompanhou por 
um telão, no átrio do prédio 9, uma seqüên-
cia de fotografias de mães-funcionárias da  
PUCRS, com seus filhos. Todos foram con-
vidados a cantar músicas como Carinhoso 
e Maria, Maria. A secretária mArIstelA 
gIordAnI dA sIlvA (foto), da Procuradoria 
Jurídica, assistiu emocionada, pela primeira 
vez, ao Sobremesa Musical, acompanhada do 
filho, Rafael, 12 anos, aluno do Colégio Cham-
pagnat. No dia 11/5, a Orquestra Filarmônica 
e o Coral da Universidade executaram o Con-
certo do Dia das Mães.
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Entre as comemorações que celebram o mês de Ma-
ria, o Centro de Pastoral e Solidariedade está promovendo 
a circulação, nas unidades acadêmicas da PUCRS, de 
uma imagem da Boa Mãe. A intenção dessa iniciativa é 
que, em cada visita, Maria derrame suas bênçãos sobre 
cada um, despertando o sentimento de amor, compaixão 
e espírito de família. No dia 8/5, o grupo da Procuradoria 
Jurídica, Assessoria de Comunicação Social e Núcleo de 
Mobilidade Acadêmica (foto) reuniram-se num momento 
de oração junto à Boa Mãe.

O projeto Dos critérios de aplicação da pena no Bra-
sil: análise doutrinária e jurisprudencial da conveniência 
da determinação da pena mínima, do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Criminais da Faculdade de Direito, 
foi um dos vencedores selecionados para receber verba do 
Ministério da Justiça dentro do Projeto Pensando o Direito. 
A seleção das propostas foi feita por meio de comissões de 
avaliação integradas por acadêmicos e representantes de 
diversos órgãos governamentais. A coordenação geral na 
PUCRS é do professor sAlo de CArvAlho. 

Até o final de 2008, 1 milhão de estudantes serão 
beneficiados pelo Programa Universidade para Todos 
(ProUni) e pelo Financiamento Estudantil (Fies). Essa é 
a projeção de Paula Branco de Mello, coordenadora-geral 
de Projetos Especiais para Graduação do Ministério da 
educação (meC), anunciada durante o 2º encontro de 
Coordenadores do ProUni realizado em 6/5 na PUCRS. 
Desde seu início, em 2005, cerca de 385 mil estudantes 
foram beneficiados pelo ProUni, programa de parceria en-
tre instituições privadas e o MEC que busca incluir jovens 
carentes nas universidades. Desse total, 70% possuem 
bolsa integral e 45% são bolsistas afrodescendentes. O 
Fies beneficiou 504 mil estudantes de 1999 a 2007. 

No dia 20/5 ocorre 
a solenidade de entro-
nização da fotografia 
do professor AntÔnIo 
mArIo PAsCuAl BIAn-
ChI na Galeria de Ex-
Pró-Reitores da PUCRS. 
Bianchi foi Pró-Reitor 
de Administração e Fi-
nanças no período julho 
de 1987 até dezembro 
2004.

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

ContrA-IndICAções 
 Pessoas com alterações cardio-

vasculares graves (insuficiência cardía-
ca, insuficiência coronariana e arrit-
mias), úlcera gastroduodenal, epilepsia, 
insônia, gravidez, lactação e crianças 
menores de 12 anos. Estudos mostram 
que no primeiro trimestre de gravidez 
o consumo excessivo de produtos que 
contenham cafeína pode causar aborto 
espontâneo.

 Não devem ser utilizadas plantas 
com cafeína (chimarrão, café, guaraná 
e chá-da-índia) de forma concomitante 

com medicamentos benzodiazepínicos (diazepam), ao 
diminuir os efeitos sedativos, e com B-bloqueadores 
(propranolol e metoprolol), pois pode reduzir o efeito 
hipotensor dos medicamentos.

 Apresenta interações e não deve ser utilizado 
com efedrina, fenilpropalamina, lítio, ácido acetilsali-
cílico, verapamil, fluconazol e antibióticos quinolôni-
cos.
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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 o Quinte-
to de madeiras. Horário: das 13h às 
13h30min. Local: átrio do prédio 9. 
Informações: 3320-3582. Promoção: 
Instituto de Cultura Musical. 

seminário história e Ideologia: 
Perspectivas e debates. Até 29/5. 
Temas abordados nesta semana: Re-
lações Internacionais (14/5), Litera-
tura (15/5), Cinema (19/5) e Política I 
(20/5). Horário: das 19h às 21h30min. 
Local: auditório do prédio 5. Caso ainda 
existam vagas, serão feitas inscrições 
nos dias das palestras, às 17h30min, 
no auditório, mediante a doação de 1 
kg de alimento não-perecível. Informa-
ções: 3320-3555.

Projeto Promoção da saúde do 
movimento humano. Avaliação e 
orientação feita por alunos do curso 
de Fisioterapia, sob a coordenação de 
professores. Horário: das 12h30min 
às 13h30min. Entrada franca. Local: 
Laboratório do Movimento Humano do 
prédio 81. Promoção: curso de Fisio-
terapia da Faculdade de Enfermagem, 
Fisioterapia e Nutrição. 

14º seminário de direito Ambiental 
– A Pesquisa Animal e a legislação 
Ambiental. Horário: das 19h30min às 
22h45min. Local: auditório térreo do 
prédio 11. Promoção: Faculdade de 
Direito, com apoio da Faculdade de 
Biologia. 

30ª semana de enfermagem do 
hospital são lucas (hsl) e 5ª se-
mana de enfermagem da Faculdade 
de enfermagem, Fisioterapia e nu-
trição (Faenfi). De 14 a 16/5. Tema: 
Enfermagem e Segurança do Paciente. 
Local: anfiteatro Ir. José Otão do HSL. 
Informações: 3320-3646. Promoção: 
HSL e Faenfi.

missa Comemorativa aos 10 anos do curso de graduação 
em enfermagem. Horário: 18h30min. Local: Igreja Universitária 
Cristo Mestre. Informações: 3320-3646. 

Palestra do Programa Conversando com diplomados da 
Faculdade de Farmácia. Tema: O farmacêutico como assessor 
científico em análises clínicas, com a farmacêutica Estefânia 
Fonseca. Horário: 19h30min. Local: sala 605 do prédio 12. en-
trada franca. Informações: 3320-3512. Promoção: Faculdade de 
Farmácia.

Programa geriatria e gerontologia para a Comunidade. Com 
a geriatra Patrícia Costa. Tema: Vacinação e envelhecimento. Ho-
rário: das 11h às 12h. Local: sala 2 do 3º andar do Hospital São 
Lucas. Entrada franca, inscrições 3336-8153, ramal 200.

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

Palestra Introdução à Análise técnica. Horário: 18h. Lo-
cal: sala 705 do prédio 50. entrada franca. Informações: www. 
labmec.com.br ou 3320-3500, ramal 7753. Promoção: Laborató-
rio de Mercado de Capitais.

12º encontro gaúcho de Imunologia. Dias 16 e 17/5. Horário: 
a partir das 15h30 no dia 15 e das 18h30min no dia 16. Local: 
auditório e sala anexa do prédio 50. Promoção: Faculdade de Bio-
ciências. 

10º encontro de nutrição do hospital são lucas e 5º encontro 
de nutrição da Faculdade de enfermagem, Fisioterapia e nu-
trição (Faenfi). Dias 16 e 17/5. Horário: a partir das 18h30min 
na sexta-feira e das 8h30min no sábado. Local: auditório do pré-
dio 32 (sexta-feira) e auditório do prédio 84 (sábado). Promoção: 
Faenfi, em parceria com o Serviço de Nutrição do HSL. 

seminário economia às 5 ½. Tema: Brasil a caminho de um 
futuro melhor para todos?, com Adalmir Marquetti, professor do 
Programa de Pós-Graduação em Economia. Horário: 17h30min. 
Local: sala 814 do prédio 50. Entrada franca. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em Economia.

relato de experiência: uma vivência na áfrica, ministrada pelo 
bolsista marcos vinícius vidor. Horário: 10h. Local: sala 407 do 
prédio 11. entrada franca. Informações: 3320-3500, ramal 4894. 
Promoção: PET-Psicologia.

seminários Pet-Inf. Tema: Segurança em Redes BitTorrent: 
avaliação de vulnerabilidades e contramedidas, com Marinho 
Barcellos. Horário 14h. Local: auditório 517 do prédio 32. Entrada 
franca. Informações: www.inf.pucrs.br/~petinf e petinf-l@inf.
pucrs.br. Promoção: PET-Inf.

Palestra sobre o jornal do Pet-Psicologia Soltando as Idéias: 
a expressividade na escrita, ministrada pelo bolsista henri-
que da silva Ferreira. Horário: 14h. Local: sala 407 do prédio 11. 
entrada franca. Informações: 3320-3500, ramal 4894. Promoção: 
PET-Psicologia.

Curso mercado de opção. Horário: das 8h às 12h e das 13h às 
18h. Local: sala 1117 do prédio 50. Informações: www.labmec.
com.br ou 3320-3500, ramal 7753. Promoção: LabMec. 

dIA 14   QuArtA-FeIrA dIA 15   QuIntA-FeIrA

dIA 16   sextA-FeIrA

dIA 19   segundA-FeIrA

dIA 20   terçA-FeIrAdIA 17   sáBAdo

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

maria, ternura e bondade de deus, braços abertos  
para acolher, mãos estendidas para abençoar.
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

agenda
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Aula inaugural do mestrado em teologia, 
A Pastoral dá o que pensar, com Agenor 
Brighebti, professor de teologia no Insti-
tuto teológico de santa Catarina e presi-
dente do Instituto nacional de Pastoral 
da CnBB. Dia 21/5. Horário: das 14h30min 
às 16h. Local: auditório do prédio 5. Entrada 
franca. Promoção: Faculdade e Programa 
de Pós-Graduação em Teologia. 

Palestra vivências: discutindo sobre 
educação ambiental, ministrada pelo 
bolsista daniel dall’Igna ecker. dia 21/5. 
Horário: 16h. Local: sala 407 do prédio 11. 
Informações: 3320-3500, ramal 4894. Pro-
moção: PET-Psicologia.

seminário itinerante Patent Cooperation 
treaty: como proteger seus inventos no 
exterior. Dia 21/5. Horário: das 14h às 
18h30min. Local: sala D3 300 do Centro de 
Eventos da Fiergs (Av. Assis Brasil, 8787). 
Promoção. Escritório de Transferência e 
Tecnologia da PUCRS. O número de vagas 
é limitado e é necessário confirmar pre-
sença até o dia 19/5 pelo e-mail confirma. 
eventos@fiergs.org.br ou pelos telefones 
0800 51 8555 e 3347-8555.


