
NOTÍCIAS
Financiamento para ampliar
o Tecnopuc é formalizado
No dia 19/5 foi realizada na Universi

dade a solenidade de formalização 
do financiamento para a ampliação 

do Parque Científico e Tecnológico da PUCRS 
(Tecnopuc), ratificando o apoio do governo 
estadual ao projeto. Estiveram presentes o 
Reitor Joaquim Clotet e os secretários do De
senvolvimento e dos Assuntos Internacionais, 
Luiz Fernando Záchia (foto, à esq.), e da Ci
ência e Tecnologia, Paulo Maciel, entre outras 
autoridades. Os investimentos, custeados em 
parceria com o BNDES, via Caixa RS, serão 
utilizados na construção do prédio 99, recém 
iniciada. O edifício, chamado de Portal Tec-
nopuc, terá 15 andares e 18.300 m2 de área construí
da, podendo abrigar empresas de grande e pequeno 
porte e gerar mais de 2.500 novos postos de trabalho. 

No dia 27/5 será lançada a 
campanha PUCRS Livre de 
Tabaco – Respire Liberda

de. Durante o dia serão desenvol
vidas ações no Campus Central. 
No saguão da Faculdade de Co
municação Social (prédio 7), das 
9h30min às 21h30min será feita 
a verificação de CO2 (intoxicação 

pela fumaça de cigarro) e o Tes
te de Fagerstrom, utilizado para 
detectar a dependência. Também 
serão prestados esclarecimentos 
para quem deseja parar de fumar. 
A promoção é da PróReitoria de 
Assuntos Comunitários e Hospital 
São Lucas, com apoio da Prefeitu
ra Universitária.

Nos dias 27 e 28/5 será realizada na PUCRS a 
Jornada Internacional de Crítica Genética, uma 
promoção da Faculdade de Letras em parceria 

com o Instituto de Letras da UFRGS. Além do curso de 
introdução à crítica genética, com o professor Roberto 
Zular (USP), haverá mesasredondas, abordando os 

Campanha mobiliza contra o tabagismo

Jornada discute gênese de obras literárias

Cirurgia do diabetes tipo 
2 é transmitida ao vivo

O Centro da Obesidade e Síndrome Me
tabólica (COM) do Hospital São Lucas (HSL) 
transmitiu ao vivo, no dia 15/5, a cirurgia do 
primeiro paciente operado dentro do Proto-
colo Multicêntrico Brasileiro para avaliação 
da segurança e da eficácia do tratamento 
cirúrgico do Diabetes Mellitus Tipo 2. Os 
espectadores foram os participantes do En
contro Internacional de Cirurgia Bariátrica 
e Metabólica, realizado no Hospital Santa 
Rita, em São Paulo. O primeiro operado foi 
um homem de 36 anos, com obesidade leve, 
que teve diagnosticado o diabetes tipo 2 em 
2005 e recebe acompanhamento regular no 
Ambulatório de Cirurgia Bariátrica do HSL. 
O paciente foi submetido ao método bypass 
gástrico, que separa o estômago em duas 
partes e envolve modificações no intestino. 
As transformações após a cirurgia provocam 
uma resposta de alguns hormônios liberados 
pelo intestino, as incretinas, e estimulam as 
células beta do pâncreas a produzirem mais 
insulina. 

PUCRS no Comitê 
Nacional de Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos

Durante a 49ª Reunião do Comitê Na
cional de Prevenção de Acidentes Aeronáu
ticos (CNPAA), realizada nos dias 7 e 8/5 
em Brasília, a PUCRS foi eleita membro 
permanente do Comitê por unanimidade, 
tornandose a primeira instituição de ensino 
a integrálo. O CNPAA avalia as situações de 
risco na atividade aérea e elabora propostas 
de soluções, colaborando no aprimoramento 
do Sistema de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos. De acordo com o 
professor Éder Henriqson, da Faculdade de 
Ciências Aeronáuticas, presente à reunião, 
o ingresso no Comitê amplia a possibilida
de de ações de ensino, extensão e pesquisa 
pela Universidade, de forma a articular a 
produção e difusão de conhecimentos com 
as necessidades do setor, e a aproxima da 
atuação de órgãos reguladores, empresas de 
transporte aéreo e serviço aéreo especializa
do, manutenção e fabricantes. A Faculdade 
tem se destacado pela inovação nas práti
cas de formação de recursos humanos para 
a aviação civil, contando com estruturas de 
pesquisa focadas na solução de problemas 
relacionados ao treinamento, segurança de 
vôo e fatores humanos.
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Contará também com garagem coberta e será o ponto 
de acesso do Campus Central ao Parque. A previsão 
de conclusão das obras é outubro de 2009.

temas Interfaces da Crítica Genética, Acervos Cultu-
rais e Crítica Genética e Crítica Genética na Prática. 
A conferência de encerramento será com o professor 
Francisco Topa, da Universidade do Porto (Portugal). 
Inscrições na PróReitoria de Extensão (sala 201 do 
prédio 40). Informações: 3320-3680.

SERVIÇO CONTATO

Ambulatório de Auxílio à Cessação do Tabagismo Hospital São Lucas, sala 301. Telefone 33203200

Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia Prédio 11, sala 209. Telefone para agendar consultas: 33203561

Ministério da Saúde – Pare de Fumar Disque Saúde: 0800611997

Onde procurar ajuda



Ensino de línguas 
e literaturas 
estrangeiras

De 28 a 30/5 a Faculdade de Letras promove o 
2º Encontro sobre Ensino de Línguas e Literaturas 
Estrangeiras (EnElle). Temas como terminologia, 
lexicografia, teoria da tradução literária e técnica 
e a interface entre literatura e lingüística serão 
alguns dos temas abordados. Além de palestras, 
haverá oficinas especiais em inglês, espanhol, 
francês e alemão, mesaredonda e apresentações 
artísticas. As inscrições podem ser feitas pelo e-
mail letras@pucrs.br. No primeiro dia do evento 
a inscrição será efetivada mediante a doação de 
1kg de alimento nãoperecível. Informações: www.
pucrs.br/fale ou pelo telefone 3320-3528.

Eventos  
do Direito

No dia 26/5 será realizado o Painel 
Internacional sobre as Perspectivas de 
uma Codificação Ambiental na Alema
nha e Europa. Os palestrantes serão os 
professores alemães Edckard Rehbinder, 
da Universidade de Frankfurt, e Michael  
Kloepfer, da Universidade Humboldt Ber
lim. O evento ocorrerá às 19h, no auditório 
do Instituto Goethe (Rua 24 de outubro, 
112), com entrada franca. A promoção é 
do Instituto em parceria com o Programa 
de PósGraduação em Direito da PUCRS e 
outras instituições. No dia 29/5 é a vez do 
Seminário Internacional Igualdade, Direito 
e Políticas de Ações Afirmativas, realizado 
na PUCRS, que contará com professores de 
países como os EUA, Alemanha e África do 
Sul. O seminário ocorrerá das 8h30min às 
12h30min na sala 1035 do prédio 11. Ins
crições gratuitas na secretaria do Pós em 
Direito, pelo telefone 3320-3537.

Biblioteca fecha  
por dois dias

A Biblioteca Central Ir. José Otão estará fecha
da nos dias 23 e 24/5. O motivo é a realização 
de obras nas áreas de acesso aos andares, envol
vendo escadas rolantes e elevadores. Informações 
pelo telefone 3320-3544.
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História das Relações 
Públicas em e-book

Avaliação de disciplinas

Momento Formandos

Geriatria e gerontologia

A Editora Universitária da PUCRS (Edipucrs) lança o livro 
on-line História das Relações Públicas – Fragmentos 
da memória de uma área, organizado pela professora 

Cláudia Peixoto de Moura. O e-book é uma coletânea dos ar
tigos escritos por docentes, pesquisadores e estudantes de 
pósgraduação nos encontros do Grupo Temático História das 
Relações Públicas, da Rede de Pesquisadores de Memória da 
Imprensa e Construção da História da Mídia no Brasil – Rede 
Alfredo de Carvalho (Rede Alcar), ocorridos entre 2004 e 2008. 
Também há depoimentos de especialistas, em textos produzi
dos por profissionais que atuaram como testemunhas da his
tória da mídia. O livro pode ser acessado no site da Edipucrs 
(www.pucrs.br/edipucrs) no link Publicações Eletrônicas.

P rofessores e alunos da Universidade podem 
participar da Avaliação de Disciplinas de Gra
duação da PUCRS, realizada até 27/6. O ins

trumento é preenchido de forma on-line com adesão 
voluntária e anonimato garantido. Nessa edição, por 
sugestão dos participantes, o instrumento foi redu
zido. Os estudantes respondem a 14 questões e os 
professores a 13. Os instrumentos dos alunos estão 

disponíveis no site da PUCRS (www.pucrs.br), na 
Central de Serviços para Alunos, link Informações 
Acadêmico-Financeiras, enquanto os dos professo
res estão na Central de Professores, também no site. 
Informações adicionais pelo e-mail avaliadisciplinas 
@pucrs.br. A avaliação é realizada pela PróReitoria 
de Graduação – Coordenadoria de Avaliação, com 
apoio da GTIT, Asplam e CPA.

Os 2,2 mil formandos do primeiro semestre des
te ano e seus homenageados são convidados a 
participar, no dia 4/6, do Momento Formandos 

2008/1. A atividade é uma despedida oficial, espe

cialmente preparada para marcar a conclusão da gra
duação na PUCRS. O evento ocorrerá no teatro do pré
dio 40 em três horários: 8h30min, 14h30min e 20h. 
Informações no site www.pucrs.br/diplomados.

E stão abertas as inscrições para a 7ª Jornada 
Brasileira de Enfermagem Geriátrica e Geron
tológica, que ocorrerá paralelamente ao 16º 

Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia. A 
Jornada, realizada no dia 3/6, contará com conferên
cias e painéis abordando temas como a pessoa idosa 
nos contextos rural e urbano; o trabalho do cuidador 
na Instituição de Longa Permanência para Idosos e 
a formação do enfermeiro e as políticas de atenção 
à saúde da pessoa idosa. Inscrições: PróReitoria 
de Extensão (sala 201 do prédio 40). Informações: 
3320-3680 ou www.pucrs.br/eventos/jbegg. O 
16º Congresso Brasileiro de Geriatria e Geronto
logia será realizado de 4 a 7/6. Informações: www. 
plenariumcongressos.com.br.

Foto: Michael Helmer/stock.XCHNG
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O primeiro PróReitor de Gradua
ção da PUCRS, FRANCISCO ALFRE-
DO GARCIA JARDIM (foto), faleceu 
vítima de infarto, no dia 16/5, aos 
66 anos. Atualmente Jardim era As
sessor da Secretaria Municipal de 
Educação de Porto Alegre. Por muitos 
anos exerceu atividades na Universi
dade nos cargos de diretor do Institu
to de Biociências (atual Faculdade de 
Biociências), Superintendente Acadêmico, PróReitor de Graduação 
(de 1984 a 2000) e Assessor Especial da Reitoria. Foi presidente 
do Fórum Nacional de PróReitores de Graduação das Universidades 
Brasileiras (Forgrad) na gestão 19911992 e presidente do Sindicato 
dos Estabelecimentos do Ensino Privado no Estado do Rio Grande do 
Sul (Sinepe/RS) entre 1992 e 2003.

A professora MARION CREUTZBERG é a nova coordenadora da 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da PUCRS. A CPA tem a atribui
ção de conduzir os processos de avaliação interna da Instituição, sis
tematizando e prestando informações solicitadas pelo MEC, de forma 
articulada com as demais instâncias da Universidade. É constituída por 
membros que representam a comunidade interna, como a Adppucrs, 
DCE e Afpucrs. Integram a comissão representantes da PróReitoria de 
Graduação, da Faculdade de Educação e da sociedade. Para a execu
ção de processos avaliativos, a CPA conta ainda com a Comissão Téc
nica de Avaliação (constituída por professores, alunos e funcionários) e 
as Comissões Setoriais de Avaliação. Contatos podem ser feitos na sala 
903 do prédio 50 (Sala de Avaliação Institucional), pelo ramal 3505 ou 
pelo e-mail prograd@pucrs.br.

Currículo, a primeira 
apresentação do candidato
O currículo é o primeiro contato do candi

dato com a empresa. Por isso, deve ser 
sucinto e bem apresentável. Os itens in

dispensáveis são os principais dados pessoais 
(data de nascimento, estado civil, endereço e 
telefones) e profissionais (com datas de admis
são e demissão, cargos exercidos e atividades 
realizadas), além da formação escolar (prefe
rencialmente acompanhadas das respectivas 
datas de conclusão dos cursos).

O candidato pode incluir objetivos e pers
pectivas e adequar o currículo à vaga de interes
se. Fica interessante colocar algum item ligado 
a características pessoais associadas com o 
desempenho do cargo/estágio desejado. É im

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

portante esclarecer metas e expectativas em 
relação à vida profissional se a pessoa tem 
um foco na carreira que quer seguir. Entre
tanto, deve cuidar para não limitar muito.

Um currículo costuma ter um padrão. 
Entretanto, dependendo da área, pode ser 
mais arrojado, impresso em papel reciclá
vel, por exemplo, mostrando a preocupação 
com o meio ambiente, ou o papel de uma 
cor diferente, não necessariamente o bran
co. Mas cuidado: não usar cores berrantes 
no texto como roxo ou vermelho. É possível 
ainda entregar alguns trabalhos realizados 
(se estagiário, mesmo os feitos na Univer
sidade).
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Tradição e inovação: um desafio para a uni-
versidade do século 21 foi o tema da palestra do 
Vice-Reitor da PUCRS, EVILÁZIO TEIXEIRA (foto), 
em café da manhã realizado no Parque Científico 
e Tecnológico (Tecnopuc). Voltado às empresas 
do Parque, o evento contou com a participação 
de empresários e parceiros do Tecnopuc. O Vice-
Reitor fez uma reflexão a respeito da influência 
da técnica no cotidiano, falando sobre a trans
ferência de controle do sistema do Estado para 
o mercado, que configura o mundo globalizado 
e traz benefícios e danos aos seres humanos. 
“O papel das instituições de ensino é solucionar 
os problemas gerados pela globalização, através 
da educação. Cabe a elas e ao governo orientar 
a sociedade diante das mudanças”, disse. O 
secretário de Ciência e Tecnologia do RS, Paulo 
Maciel, também prestigiou a palestra. 

O livro Ro-
berto Carlos, 
Xuxa e os ba-
rões da mídia 
– Estudos sobre 
fama, sucesso e 
celebridade no 
Brasil, organiza
do pelo professor 
da Faculdade de 
Comunicação 
Social  FRAN-
CISCO RÜDIGER, foi lançado no dia 17/5. 
A obra tem a participação de ALEXANDRE 
NERVO, MARIANA BAIERLE SOARES e 
FELIPE FARACO, exbolsistas de iniciação 
científica pelo Programa de Bolsa/Pesqui
sa para Alunos da Graduação da PUCRS. 
Mariana, formada em Jornalismo, estudou 
o entretenimento infantil de consumo no 
Brasil, com foco na apresentadora Xuxa, 
segundo a revista Veja. O astro musical de 
sucesso Roberto Carlos foi o tema de Fara
co, egresso de Publicidade e Propaganda. 
O texto de Nervo, no 7º semestre de Jor
nalismo, destaca três empresários da co
municação – Assis Chateaubriand, Roberto 
Marinho e Silvio Santos. A obra é da Editora 
Gattopardo.

Foto: Steve Woods/stock.XCHNG

Cuidados para evitar que uma empresa até mesmo 
descarte alguém para entrevista devido ao currículo:

 O texto deve ser claro e a apresentação bem formata
da. Um mau exemplo de currículo seria aquele com os assun
tos misturados ou muito longo e pouco explícito; por exemplo, 
com todos os cursos que o candidato fez, mesmo aqueles que 
não interessam para o cargo em questão. 

 O currículo servirá para o recrutamento e não para 
a seleção, portanto deve ser atrativo para o candidato ser 
chamado. Importante: nunca mentir, porque as informações 
serão conferidas posteriormente em entrevistas e, se alguma 
omissão for detectada, a empresa fecha qualquer vaga para 
o candidato.



4     |     PUCRS NOTÍCIAS Nº 260 • 21 A 27 DE mAIO DE 2008

fale
conosco

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 PróReitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.
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Ê Amigo não é aquele que diz: vá em frente! 
Mas aquele que diz: vou contigo.

Autor desconhecido
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 

Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘

‘‘
Palestra Vivências: discutindo sobre 
educação ambiental, ministrada pelo 
bolsista Daniel Dall’Igna Ecker. Horário: 
16h. Local: sala 407 do prédio 11. Informa
ções: 33203500, ramal 4894. Promoção: 
PETPsicologia.

Aula inaugural do Mestrado em Teologia 
A Pastoral dá o que pensar, com Agenor 
Brighenti, professor de Teologia no Insti-
tuto Teológico de Santa Catarina e pre-
sidente do Instituto Nacional de Pastoral 
da CNBB. Horário: das 14h30min às 16h. 
Local: auditório do prédio 5. Entrada fran
ca. Informações: 33203518. Promoção: 
Faculdade e Programa de PósGraduação 
em Teologia. 

Sobremesa Musical com o Coral da Totali-
dade. Horário: das 13h às 13h30min. Local: 
átrio do prédio 9. Informações: 33203582. 
Promoção: Instituto de Cultura Musical. 

Seminário História e Ideologia: Perspec-
tivas e Debates. Até 29/5. Os temas abor
dados nesta semana serão: Política 2 (21/5) 
e Autoritarismo e Ditadura (27/5). 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 nãoperecível. Informa
ções: 33203555.

Projeto Promoção da Saúde do Movi-
mento Humano que faz parte do pro-
grama Vida com Qualidade. Avaliação 
e orientação feita por alunos do curso de 
Fisioterapia, sob a coordenação dos profes
sores Fabricio Macagnan, Marta Lorenzini e 
Adriana Macagnan. Horário: das 12h30min 
às 13h30min. Entrada franca. Local: Labo
ratório do Movimento Humano do prédio 81. 
Promoção: curso de Fisioterapia da Faculda
de de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição.

Feriado Municipal – Corpus Christi.

DIA 21   QUARTA-FEIRA

1º Curso Bolsa de Mercadorias & Futuros. Horário: 
das 8h às 12h e das 13h às 18h. Local: sala 1117 do 
prédio 50. Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia. 

DIA 24   SÁBADO

Curso de InDesign Básico. De 27/5 a 5/6. Horário: das 
12h às 14h30min, sempre às terças e quintasfeiras. 
Local: sala 107 do prédio 7. Promoção: Famecos. 

Metafilosofia e a epistemologia da intuição. Com 
Rodrigo Borges, doutorando CAPES/Fulbright do De
partamento de Filosofia da Rutgers University. Horário: 
14h. Local: Auditório do 9º andar do prédio 50. Entra
da franca. Informações 33203554 ou filosofiapg@
pucrs.br. Promoção: Programa de PósGraduação em 
Filosofia e GT Epistemologia Analítica.

DIA 27   TERÇA-FEIRA

Curso de Produtor Musical. De 26/5 a 14/7. Horário: 
das 19h15min às 22h15min, sempre nas segundas
feiras. Local: sala 322 do prédio 7. Promoção: Fame
cos. 

Palestra Bolsa sem Mitos. Horário: 18h. Local: sala 
1117 do prédio 50. Inscrições e informações: www.
labmec.com.br.

Minicurso O papel da genética para a conservação 
de carnívoros neotropicais. De 26 a 29/5. Horário: 
das 19h30min às 22h. Local: sala 302 do prédio 12. 
Promoção: PETBio. 

Seminário Economia às 5 ½. Tema: Os determinantes 
dos diferenciais de desempenho socioeconômico dos 
municípios gaúchos: 19702000, com o economista 
Carlos Paiva. Horário: 17h30min. Local: sala 814 do 
prédio 50. Entrada franca. Promoção: Programa de 
PósGraduação em Economia.

Neo-pirronismo revisitado. Com Otávio Bueno, do 
Departamento de Filosofia da University of Miami. Ho
rário: 14h. Local: auditório do 9º andar do prédio 50. 
Entrada Franca. Informações 33203554 ou filosofia
pg@pucrs.br. Promoção: Programa de PósGraduação 
em Filosofia e GT Epistemologia Analítica.

DIA 26   SEGUNDA-FEIRA

DIA 22   QUINTA-FEIRA

aGenda proGraMe-se

Curso de Final Cut Básico. De 28/5 a 6/6. Horário: das 12h às 
14h30min, sempre nas quartas e sextasfeiras. Local: sala 107 do 
prédio 7. Promoção: Famecos. 

Sarau dos Novos, debate com a participação de autores que 
tenham no máximo duas obras publicadas. Dia 29/5. Com Gui
do Martin Kopittke, autor de Companhia das Tias. Entrada franca. 
Horário: das 18h às 19h. Local: sala 305 do prédio 8. Informações: 
33203528. Promoção: Faculdade de Letras.

4º Encontro de Economia Gaúcha. Dias 29 e 30/5. Informações: 
www.pucrs.br/eventos/eeg. Promoção: Programa de PósGraduação 
em Economia e Fundação de Economia e Estatística. 

Inscrições para o Idéia até o dia 30/5. O Instituto de Pesquisa & 
Desenvolvimento (Idéia) recebe inscrições para o processo de sele
ção de PréIncubação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento de 
professores/pesquisadores vinculados à Universidade. Serão sele
cionados quatro projetos. O formulário de inscrição está disponível no 
site www.pucrs.br/ideia. Informações no site citado ou 33203565.

Pedidos de transferência de alunos de outras instituições, reop-
ção 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 podem ser feitos 
na Coordenadoria de Registro Acadêmico (sala 108 do prédio 1). In
teressados em outros cursos devem entrar em contato com a respec
tiva Faculdade. Informações www.pucrs.br/cra ou 33203573.

5º Workshop de Analistas de Resíduos de Agrotóxicos do Esta-
do do Rio Grande do Sul. Dias 5 e 6/6. Local: auditório térreo e 
sala anexa do prédio 50. Informações e inscrições: www.pucrs.br/ 
eventos/residuos.

Inscrições para o vestibular de Inverno. Até 6/6. São oferecidas 
31 opções de cursos no Campus Central, distribuídos em 2.240 va
gas. As provas serão realizadas nos dias 21 e 22/6, das 14h às 18h. 
As inscrições podem ser feitas via internet no site www.pucrs.br/ 
vestibular. Informações: 33203557.

Inscrições para o 9º Salão de Iniciação Científica. Até 6/6. O 
evento será realizado de 11 a 14/8 e as inscrições são realizadas 
pelo site www.pucrs.br/salao, que também traz informações de como 
participar. Promoção: PróReitoria de Pesquisa e PósGraduação. 

1ª Corrida pelo Idoso. A saída está prevista para as 9h, partindo da 
Usina do Gasômetro, indo até as imediações do Asilo Padre Cacique 
e retornando ao ponto inicial. As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas pelo 33368153, igg@pucrs.br ou no dia do evento no local da 
saída. Promoção: Instituto de Geriatria e Gerontologia.

3º Seminário de Inovação e Qualidade na Universidade. Dias 19 
e 20/6. A programação pode ser vista no site www.pucrs.br/eventos/
qualidade. Promoção: PróReitoria de Pesquisa e PósGraduação.
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