
John Ernsting é  
Doutor Honoris Causa

O Museu de Ciências e Tecnologia, em 
parceria com a IBM, lança no dia 
28/5, às 11h, os projetos KidSmart 

e Manipulador Universal de Animações 
(Muan). O KidSmart é um computador 
instalado num móvel, com aparência de 
brinquedo, e tem softwares com conteúdos 
de matemática, ciências e geografia, entre 
outros. O objetivo é despertar o interesse 
das crianças pela tecnologia. O Muan é um 
sistema de código aberto para animação 
quadro-a-quadro, concebido pelo Anima 
Mundi e desenvolvido pelo Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada, com apoio da IBM 
com base no sistema operacional Linux. Sua in-
terface gráfica permite rápida criação, edição, 
manipulação e visualização de animações, uti-
lizando câmeras de vídeo ou webcams. O Muan 

No dia 28/5, às 20h, no anfiteatro do Hos-
pital São Lucas (HSL), será fundada a 
Sociedade Gaúcha de História da Medi-

cina. A entidade reunirá médicos, historiadores 
e interessados em promover a divulgação e a 
produção de conhecimento em História da Medi-
cina. O evento tem o apoio do Museu de História 

Uma das maiores autoridades em fisiolo-
gia aeroespacial, o médico John Ernsting, 
professor visitante da King’s College Lon-

don (Inglaterra), recebe dia 29/5, às 10h30min, 
no auditório do prédio 9, o título de Doutor Ho-
noris Causa da PUCRS. A distinção foi propos-
ta pelas Faculdades de Medicina, de Ciências 
Aeronáuticas e de Engenharia. Trata-se do título 
de maior reconhecimento acadêmico de uma 
universidade. Durante quase 40 anos, Ernsting 
trabalhou no Instituto de Medicina Aeronáutica 
da Força Aérea Real. O seu grupo de pesquisa 

Museu e IBM estimulam 
crianças para tecnologia

Lançada a Sociedade de História da Medicina

HSL promove ações 
contra o tabagismo

Na semana marcada pelo Dia Mundial sem 
Tabaco (31/5), o Hospital São Lucas intensifica 
a campanha contra o cigarro, que provoca diver-
sas doenças e, segundo a Organização Mundial 
da Saúde, mata 3 milhões de pessoas por ano. 
No dia 28/5, às 14h, será realizada a palestra 
Repercussões do Tabagismo no Desempenho 
Profissional, com o médico Gustavo Chatkin, do 
Ambulatório de Auxílio à Cessação do Tabagismo. 
Local: anfiteatro Irmão José Otão (2º pavimento 
do HSL). No dia 31/5, será realizada uma ativida-
de no Shopping Iguatemi envolvendo profissionais 
do Hospital e a comunidade. Também terá início 
uma ação, promovida pela Universidade até 29/8, 
Dia Nacional de Combate ao Fumo, para transfor-
mar o Hospital e os prédios da PUCRS em locais 
livres de tabaco.

Fijo tem novo 
comando

Foram escolhidos os integrantes do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria Executiva da Fundação 
Irmão José Otão (Fijo). O presidente da Diretoria 
Executiva é Álvaro Gehlen de Leão (professor da 
Faculdade de Engenharia), substituindo Maria 
Cecília Kother. Para o triênio 2008-2010, assumiu 
como presidente do Conselho o Pró-Reitor de Pes-
quisa e Pós-Graduação, Jorge Audy, que sucede 
Lotário Skolaude. O vice-presidente é o chefe do 
Gabinete da Reitoria e professor da Faculdade de 
Direito, Marcos Alexandre Másera, e a secretária, a 
Pró-Reitora de Graduação, Solange Medina Ketzer. 
Os conselheiros definiram a Diretoria Executiva e o 
Conselho Fiscal. A posse será feita após o registro 
da ata de eleição.

Os gestOres

Diretoria executiva

Presidente: Álvaro Gehlen de Leão
Vice-Presidente: Ana Lúcia Súarez Maciel
secretário: André Hartmann Duhá

Conselho Fiscal

titulares: Luiz Edgar Medeiros, Olívio Koliver e 
Déo Luiz da Silva. 
suplentes: Darci Jorge Isoppo, João Pedro Batis-
ta Ferrari Scotti e Lauro Kopper Filho.

Órgão de Divulgação Interna da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul • Assessoria de Comunicação Social • Ano VIII • Nº 261 • 28 de maio a 3 de junho de 2008
w w w . p u c r s . b r / b o l e t i m

NOTÍCIAS

é simples e fácil de operar, com funcionalidades 
que atendem de iniciantes a animadores profis-
sionais. Através do sistema, torna-se possível 
gravar imagens fixas em seqüência e editá-las 
no mesmo ambiente.

da Medicina do RS, Faculdade de Medicina da 
PUCRS e Unicred. Segundo Luiz Gustavo Gui-
lhermano, membro da comissão de criação da 
entidade, o objetivo é contribuir com as pesqui-
sas e eventos na área, como o Congresso Bra-
sileiro de História da Medicina, que neste ano 
ocorrerá em Fortaleza, de 12 a 15/12.

realiza experimentos em colaboração com o 
Centro de Pesquisa em Microgravidade, da Fa-
culdade de Engenharia da PUCRS. Em 30/5, ha-
verá o 10º Encontro em Medicina Aeroespacial 
John Ernsting, em sua homenagem, promovido 
e organizado pela Sociedade Brasileira de Medi-
cina Aeroespacial, com início às 8h no auditório 
Ir. José Otão do Hospital São Lucas, com entra-
da franca. No dia seguinte, será inaugurado o 
Laboratório de Fisiologia Aeroespacial do Centro 
de Microgravidade, no prédio 30, que levará o 
nome de Ernsting.

Foto: Divulgação
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Resíduos de agrotóxicos

Encontro de Economia Gaúcha

Quebra-cabeça on-line

N os dias 5 e 6/6 será realizado na PUCRS o 5º 
Workshop de Analistas de Resíduos de Agro-
tóxicos do Estado do RS. Dentre os temas do 

evento, que contará com palestrantes de todo o País, 
estarão Intoxicações ocupacionais por agrotóxicos, 
Uso de agrotóxicos em tentativas de suicídio, De-
safios para a instalação de novas metodologias de 
análises e Impactos ambientais do uso de agrotóxi-
cos. O evento é voltado para químicos, farmacêuticos, 

biólogos, agrônomos, profissionais e estudantes. As 
inscrições podem ser feitas na Pró-Reitoria de Exten-
são (sala 201 do prédio 40). Alunos da Universida-
de têm desconto. Informações pelo site www.pucrs.
br/eventos/residuos ou pelo telefone 3320-3680. 
A promoção é do Instituto de Toxicologia da PUCRS, 
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde 
e Grupo Técnico de Analistas de Resíduos de Agrotóxi-
cos do Estado do RS.

Será realizado nos dias 29 e 30/5 o 4º Encontro 
de Economia Gaúcha, promovido pelo Programa 
de Pós-Graduação em Economia e pela Fun-

dação de Economia e Estatística (FEE). O objetivo é 
promover o intercâmbio de idéias e pesquisas sobre 
os diversos setores e aspectos da economia gaúcha, 
considerada a quarta economia regional do País. Den-
tre as temáticas previstas estão Agricultura familiar e 

desenvolvimento rural; Meio ambiente e desenvolvi-
mento sustentável; Emprego e mercado de trabalho; 
Macroeconomia regional; e Localização e distribui-
ção regional do desenvolvimento. O evento ocorre 
no prédio 50. As inscrições podem ser feitas na Pró-
Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40), inclusive 
durante o evento. Informações pelo site www.pucrs.
br/eventos/eeg ou telefone 3320-3680.

A Editora da Universidade (Edipucrs) lança 
um quebra-cabeça virtual, dentro do Ga-
nhatempo Cultural. O jogo é composto por 

imagens aéreas da PUCRS da década de 60 a 
2008. Para montar as imagens basta entrar no 
site www.pucrs.br/edipucrs, nos links Publi-
cações Eletrônicas, Ganhatempo Cultural, en-
trar na opção Quebra-cabeça e começar a se 
divertir. No site também podem ser encontrados 
outros passatempos eletrônicos, como palavras 
cruzadas, problemas de lógica, godoku e sete 
erros, sempre voltados para curiosidades da 
Universidade.

Participe da  
Corrida pelo Idoso

O Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG) 
realizará, no dia 15/6, a 1ª Corrida pelo Idoso. O 
objetivo principal é sensibilizar a comunidade e os 
governantes para os problemas enfrentados pelas 
pessoas com mais de 60 anos. A intenção dos 
organizadores é que participem, além dos idosos, 
seus familiares e amigos. Os integrantes podem 
caminhar, passear e correr, se desejarem. Durante 
o trajeto, haverá ambulâncias e educadores físi-
cos para garantir a assistência aos participantes. 
A saída do grupo está prevista para as 9h, partindo 
da Usina do Gasômetro, indo até as imediações 
do Asilo Padre Cacique e retornando ao ponto ini-
cial. Também haverá apresentações musicais. O 
evento tem o apoio do Programa Geron da Univer-
sidade, Federação dos Aposentados e Pensionis-
tas do Estado, Secretaria Municipal da Saúde e 
Conselho Municipal do Idoso. Inscrições gratuitas: 
3336-8153, igg@pucrs.br ou no dia do evento, 
na Usina do Gasômetro.

Reingresso
Alunos afastados da vida acadêmica 

podem requerer o reingresso ao curso de 
2 a 30/6. O requerimento pode ser preen-
chido na Coordenadoria de Registro Acadê-
mico, que fica na sala 108 do prédio 1, no 
Campus Central ou por meio do site www.
pucrs.br/cra. Informações pelo telefone 
3320-3573 ou e-mail cra.ns@pucrs.
br. Para reingresso nos campi Viamão e 
Uruguaiana os alunos devem procurar as 
respectivas secretarias.

Afpucrs inaugura 
sede no prédio 3

A Associação dos Funcionários da PUCRS 
(Afpucrs) inaugura sede no 2º andar do prédio 
3 dia 2/6, às 12h15min. O espaço oferece mais 
conforto, área de convivência, sala de TV e novos 
expositores. A Afpucrs também inscreve, de 26/5 
a 5/6, para a Campanha de Vacinação contra a 
Gripe. A partir da procura, será definido o local e a 
data de imunização. Os associados e dependentes 
pagarão R$ 30 e os não-sócios, R$ 35. Informa-
ções: 3320-3500, ramal 4021, ou 3339-2320.

Exposição sobre a dengue no MCT
O Museu de Ciências e Tecnolo-

gia (MCT) promove a Exposição 
Temporária Corrida contra a 

Dengue, cuja atração principal é um 
jogo interativo, no qual os visitan-
tes atuam como agentes de saúde, 

combatendo os focos da dengue. A 
visitação ao Museu pode ser feita de 
terças a domingos, das 9h às 17h. A 
iniciativa conta com o apoio da Se-
cretaria Municipal da Saúde. Infor-
mações pelo telefone 3320-3521.
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Os medicamentos vencidos ou os que as 
pessoas não quiserem mais usar podem 
ser entregues na Farmácia-Escola da  

PUCRS (prédio 12B). A equipe encaminha as 
substâncias a tratamento adequado. Geralmente 
esse material acaba colocado com o lixo domés-
tico, pois não há esse tipo de coleta nas residên-
cias. O risco de deixar os medicamentos com o lixo 
orgânico é o do uso inadequado, podendo provo-
car inclusive intoxicações. Outra conseqüência 
é a contaminação ambiental, uma vez que esse  
resíduo não receberá o tratamento adequado.

 
DestinO aDequaDO

A Farmácia-Escola encaminha os medica-
mentos descartados para uma empresa que dá o 
tratamento  adequado  para medicamentos (aterro 
sanitário ou incineração). De acordo com a RDC 

306/04 – resolução sobre o regulamento 
técnico para o gerenciamento de resídu-
os de serviços de saúde, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária –, os resíduos pertencem ao 
Grupo B, que devem ser submetidos às condições 
de tratamento térmico para resíduos industriais ou 
serem dispostos em aterros sanitários, devidamen-
te licenciados pelos órgãos ambientais.

 
risCOs COm reméDiOs VenCiDOs

Os medicamentos vencidos podem causar pro-
blemas para a saúde, como:

 perda de eficácia: o princípio ativo grada-
tivamente perde ação e com o tempo essa perda 
pode ser significativa. 

 formação de produtos de degradação com 
ação deletéria (nociva) ao organismo. 

A Farmácia-Escola também recolhe medi-

fique por dentro

superdicas

O diretor da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas, DraitOn De sOu-
Za, participou de reunião com a chance-
ler alemã, Angela Merkel, na Embaixada 
da Alemanha, em Brasília. Para esse 
encontro foram convidados cinco repre-
sentantes do Brasil, entre os quais tam-
bém estava o secretário-geral da CNBB, 
Dom Dimas Barbosa. Na oportunidade, 
Souza relatou à chanceler a situação 
do intercâmbio acadêmico entre Brasil 
e Alemanha.
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

Deixe os medicamentos 
longe do lixo doméstico

Foto: Vangelis Thomaidis/stock.XChNG

camentos que não estão mais sendo utilizados, 
mesmo ainda com prazo de validade. Eles serão 
tratados como resíduos, pois, como não são conhe-
cidas as condições de armazenamento, não devem 
ser reaproveitados. Além disso, os medicamentos 
só podem ser utilizados conforme prescrição mé-
dica e, quando sobram, é comum as pessoas os 
ingerirem sem indicação adequada, o que traz uma 
série de riscos, como interações, mascaramento de 
sintomas e efeitos adversos.

 
FOrma De guarDar

Os medicamentos devem ficar fora do alcance 
de crianças para evitar intoxicações acidentais, nas 
embalagens originais, com a bula, protegidos de 
luz, umidade e calor.

Os alu- 
nos da Fa-
culdade de 
Comun ica-
ção  Soc ia l 
( Fa m e c o s ) 
aDriane aDami, manueLa Kanan, marCO maCieL, matHeus BeCK e 
raFaeL DiVeriO venceram a 16ª edição do Prêmio Unirádio, da Fm Cultura, 
na categoria Radiofonização de Textos Literários. Juvenal é a adaptação de 
um conto popular de humor e obteve o primeiro lugar também no SET Uni-
versitário de 2007. O troféu foi entregue em 20/5, pelo diretor da Rádio FM 
Cultura, Machado Filho. Na categoria Documentário, Teixeirinha: 80 anos, 
elaborado pelos alunos BrenDa Parmeggiani, esteFÂnia martins, 
manOeLa sCrOFerneKer e marinHO saLDanHa, recebeu distinção 
especial. A orientação dos trabalhos foi dos professores DOris Haussen, 
JOãO BritO De aLmeiDa, LuCianO KLöCKner e sergiO stOsCH.

O professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina 
JOsé ViCente sPOLiDOrO assumiu a presidência da Sociedade Brasileira 
de Nutrição Parenteral e Enteral para uma gestão de dois anos. A eleição 
ocorreu durante o congresso brasileiro da especialidade, em Florianópolis, 
com 3 mil participantes. Entre os projetos mais importantes da sociedade 
está a realização das diretrizes em terapia nutricional, organizando todas 
as condutas diagnósticas e terapêuticas com evidências científicas, ser-
vindo como guia para órgãos privados e oficiais. Também será realizado 
um estudo nacional de avaliação da situação atual da desnutrição intra-
hospitalar no Brasil.

O Projeto Rede Inovapuc foi um dos 60 
escolhidos pela Unesco/Instituto Internacional 
para a Educação na América Latina e no Ca-
ribe para apresentação na Colômbia durante 
a Mostra de Ciência e Tecnologia da Confe-
rência Regional para a Educação Superior da 
Unesco na Convocatoria Programas exitosos 
de gestión de la transferencia de tecnología 
e innovación entre el sector académico y el 
sector productivo para el desarrollo en Amé-
rica Latina y el Caribe. O projeto é coordena-
do pela professora gaBrieLa Ferreira, que 
representará a PUCRS no evento.

O Irmão ernO 
JOsé CHrist fale-
ceu no dia 25/5, ví-
tima de parada car-
díaca, aos 72 anos. 
O velório e a missa 
de corpo presente 
foram realizados em 
Viamão. O sepulta-
mento ocorreu no Cemitério do Complexo Ma-
rista Graças, na mesma cidade. O Irmão Erno 
foi diretor administrativo adjunto do Hospital 
São Lucas da PUCRS de 1994 a 2004. 

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: 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.

fale
conosco

 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.
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Ê entrega teu caminho ao senhor;  
confia nele, e ele agirá.

Sl 37:5
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 

Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’

sobremesa musical com o grupo de Cordas. 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. Temas Direitos Humanos 
(28/5) e Capitalismo (29/5). Horário: das 19h às 21h30min. Local: auditório do prédio 5. 
Caso existam vagas, serão feitas inscrições nos dias das palestras, às 17h30min, no local, 
mediante a doação de 1 kg de alimento não-perecível. Informações: 3320-3555.

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

gestão e negócios: O Olhar do Cinema. Filme Do que as mulheres gostam? seguido 
de debate. Às 17h. Local: auditório do 9º andar do prédio 50. Informações: 3320-3714. 
Promoção: FACE.

sarau dos novos. Com Guido Martin 
Kopittke, autor de Companhia das Tias. 
Das 18h às 19h. Local: sala 305 do pré-
dio 8. Entrada franca. Promoção: Facul-
dade de Letras.

Palestra introdução ao mercado de 
ações. Horário: 18h. Local: sala 705 
do prédio 50. Entrada franca. Inscrições 
e informações: www.labmec.com.br. 
Promoção: Laboratório de Mercado de 
Capitais.

Programa geriatria e gerontologia 
para a Comunidade. Com a geriatra 
Patrícia Moraes sobre Prevenção e va-
cinação. Das 11h às 12h. Local: sala 
2 do 3º andar do Hospital São Lucas. 
entrada franca. Inscrições: 3336-8153, 
ramal 200.

seminário internacional igualdade, 
Direito e Políticas de ações afirmati-
vas. Das 8h30min às 12h30min. Local: 
sala 1035 do prédio 11. Informações e 
inscrições gratuitas: 3320-3537. Pro-
moção: Programa de Pós-Graduação 
em Direito.

Último dia de inscrição para processo de seleção de Pré-
incubação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento. Se-
rão selecionados quatro projetos de professores/pesquisadores 
da Universidade para o Instituto de Pesquisa & Desenvolvimen-
to (Idéia). Formulário no site www.pucrs.br/ideia. Informações: 
3320-3565.

Palestra Natureza humana e Estado em Hobbes. Com o 
professor Thadeu Weber. Horário: 14h30min. Local: auditório do 
9º andar do prédio 50. Entrada mediante doação de um brinque-
do novo. Informações: filosofia-pg@pucrs.br ou 3320-3554. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

Curso Perestroika. Até 21/6. horário: das 10h às 14h, sempre 
aos sábados. Promoção: Famecos. 

seminário Pet-inf. Às 14h. Palestra com professor Gilberto 
Keller de Andrade sobre os 31 anos da Faculdade de Informá-
tica. O professor apresenta o contexto do processamento de 
dados nos 60,70 e 80, trazendo informações sobre a tecnologia 
usada na época e o ensino de computação na PUCRS. Local: 
auditório 517 do prédio 32. Entrada franca. Promoção: PET-Inf.

Colóquio regulamentação e Fundos de investimento. 
Horário: das 18h às 20h. Local: sala 705 do prédio 50. Ins-
crições e informações: www.labmec.com.br.

1ª mostra Curta-Circuito. Exibição de filmes de alu-
nos da PUCRS, UFRGS, Ulbra e Unisinos. Documentários 
Música Livre, Tarja Preta e João sem-terra e palestras. 
Às 19h30min. Local: Livraria Cultura (Shopping Bourbon 
Country). Entrada franca. Informações: 9331-9138 e 
3286-1900.

Dia 28   quarta-Feira

Dia 29   quinta-Feira Dia 30   sexta-Feira

Dia 31   sáBaDO

Dia 2   segunDa-Feira

Dia 3   terça-Feira

aGenda relendo a Literatura 3. Com solange medina 
Ketzer, Pró-reitora de graduação. Dia 4/6, das 
17h30min às 19h. Local: auditório do prédio 7. 
Informações: 3320-3500, ramal 4615. Promoção: 
Centro de Referência para o Desenvolvimento da 
Linguagem, da Faculdade de Letras.

inscrições para o Vestibular de inverno. Até 6/6. 
São oferecidas 31 opções de cursos no Campus 
Central, distribuídas em 2.240 vagas. As provas 
serão realizadas nos dias 21 e 22/6, das 14h às 
18h. As inscrições podem ser feitas pelo site www.
pucrs.br/vestibular. Informações: 3320-3557.

momento Formandos 2008/1. Dia 4/6. Local: tea-
tro do prédio 40. Horário: às 8h30min, às 14h30min 
e às 20h. Informações: www.pucrs.br/diplomados. 

inscrições para o 9º salão de iniciação Cientí-
fica. Até 6/6. O evento será realizado de 11 a 14/8 
e as inscrições são realizadas pelo site www.pucrs.
br/salao, que traz informações de como participar. 
Promoção: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gra-
duação. 

Congresso internacional de Leitura e Literatu-
ra infantil e Juvenil. Dias 11, 12 e 13/6. Local: 
auditório do prédio 9. Informações e inscrições no 
site www.pucrs.br/eventos/literatura. Promoção: 
Faculdade de Letras, Programa de Pós-Graduação 
em Letras e Proex.

Curso de excelência no atendimento ao Clien-
te. Inscrições até 5/6. Promoção da Associação 
dos Funcionários da PUCRS, em parceria com a 
Multieducare Soluções em Educação Empresarial. 
Informações: 3339-2320.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comunicação Social da Universidade. Coordenador da Assessoria: Luiz Antônio Nikão Duarte • editora executiva: magda Achutti • edi-
ção: Ana Paula Acauan, magda Achutti e mariana Vicili • Redação: Ana Paula Acauan, eduardo Borba, magda Achutti, mariana Vicili, Rodrigo Ojeda e Sandra modena • estagiárias: Camila Dilélio e Greta 
mello • Revisão: josé Renato Schmaedecke • Projeto gráfico: Pense Design • Impressão: epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.
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