
NOTÍCIAS
TV Digital tem 
transmissão inédita com 
tecnologia da PUCRS
No dia 5/6, às 9h, será feita a primeira 

transmissão de TV Digital com tec
nologia 100% nacional desenvolvida 

pela PUCRS. A transmissão será indoor, 
com alcance restrito ao saguão do prédio 30, 
onde ficarão o sistema e um receptor comer
cial de TV Digital em alta definição. A iniciati
va resulta do projeto financiado pelo BNDES 
voltado ao desenvolvimento de um chip tris
sistêmico e demais elementos necessários 
aos moduladores para broadcast de sinais. 
O modulador é o “coração” da camada físi
ca do sistema de transmissão, concebido e 
desenvolvido pela equipe do Centro de Pes
quisa em Tecnologias Wireless (CPTW), da 

O HSBC inaugura agência bancária 
na PUCRS, localizada no prédio 5, 
no dia 4/6, às 11h. Na ocasião, 

será assinado o convênio para o crédito 
de folha de pagamento de funcionários e 
professores. Estarão presentes o Reitor 
Joaquim Clotet, PróReitores e diretores 

Participe do Salão de Iniciação Científica

HSBC inaugura agência no Campus

Encerramse as inscrições 
para o Vestibular

Até o dia 6/6, a PUCRS está com inscrições abertas para o 
Vestibular de Inverno 2008. São oferecidas 31 opções de cur
sos e 2.240 vagas no Campus Central. As provas do concurso 
serão realizadas nos dias 21 e 22/6 (sábado e domingo), das 
14h às 18h. Além da redação, os candidatos deverão responder 
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. O 
manual do candidato está disponível para download na inter
net ou pode ser adquirido por R$ 5 nos locais de inscrições. 
Informações adicionais no Núcleo de Ingresso: 3320-3557.

ONDE FAZER 

Saguão do prédio 11, no Campus Central, das 8h às 21h;

No Campus Viamão (Av. Senador Salgado Filho, 7000 – Via
mão), das 8h às 21h;

No Campus Uruguaiana (BR 472, Km 7 – Uruguaiana), das 
8h às 11h30min e das 14h às 21h45min.

Comemoração marca 
Momento Formandos

Os alunos da PUCRS que estão concluindo seu curso de 
graduação em 2008/1 têm, nesta quartafeira, 4/6, a come
moração especial Momento Formandos. O evento reúne os for
mandos para, com seus homenageados, participarem de uma 
despedida oficial no final do percurso da Universidade, forta
lecendo o relacionamento com o aluno prestes a concluir seu 
curso e tornarse um Diplomado PUCRS.  O Momento será rea
lizado no teatro do prédio 40 do Campus Central em três turnos: 
às 8h30min, 14h30min e 20h. As produtoras responsáveis pela 
cerimônia de colação de grau também foram convidadas para 
filmar e fotografar o evento.

Pastoral lança concurso
O Centro de Pastoral e Solidariedade recebe inscrições 

para o Concurso de Artigos com o tema Fraternidade e De-
fesa da Vida. Para participar basta ser aluno de graduação 
da Universidade e inscrever um artigo inédito, tomando como 
referência o textobase da Campanha da Fraternidade 2008, 
disponível no site www.cnbb.org.br. Dentre os prêmios es
tarão cursos de espanhol e aulas no Parque Esportivo (de 
hidroginástica, natação ou musculação). As inscrições po
dem ser feitas até 23/6 no Centro de Pastoral e Solidarieda
de (sala 101 do prédio 17). Informações e regulamento no 
site www.pucrs.br/pastoral/artigos.htm ou pelo telefone 
3320-3576.
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Faculdade de Engenharia. O projeto permitirá 
o barateamento dos transmissores, contri
buindo para que a TV Digital atinja mais ra
pidamente um maior número de localidades 
no País. O CPTW tem parceria com a empre
sa RF Telecomunicações, responsável pela 
industrialização do transmissor, e Centro de 
Excelência em Tecnologia Eletrônica Avança
da (Ceitec), que fabricará o chip a partir do 
código VHDL desenvolvido pela PUCRS para 
os três sistemas (ISDBT japonês, adotado 
para o Sistema Brasileiro, DVBT europeu e 
ATSC americano). Este é o primeiro chip para 
TV Digital desenvolvido no Brasil e o mais 
complexo feito no País até hoje.

do HSBC. Os pagamentos de salário a 
partir de maio ocorrerão através do HSBC. 
Os funcionários que, por qualquer motivo, 
ainda não possuem conta nesse Banco, 
receberão seus rendimentos apresentan
do documento de identidade, no caixa do 
mesmo.

Encerramse no dia 6/6 as inscri
ções para o 9º Salão de Iniciação 
Científica da PUCRS. Podem parti

cipar todos os tipos de trabalhos de ini
ciação científica de alunos regularmente 
matriculados em cursos de graduação. 
A atividade representa um espaço de 
socialização de atividades de pesquisa, 
envolvendo estudantes da graduação, 
professores e pesquisadores de diferen
tes universidades gaúchas e brasileiras. 
O evento será realizado de 11 a 14/8, 
com sessão de abertura no Centro de 
Eventos (prédio 41). Inscrições e infor
mações pelo site www.pucrs.br/salao.
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Prêmio Petrobras de Tecnologia

Entendendo a sociedade 
contemporânea

Leitura e Literatura Infantil e Juvenil

Fé e Cultura

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição 
do Prêmio Petrobras de Tecnologia. Podem 
participar alunos de graduação, mestrado e 

doutorado, inscrevendo seu trabalho em um dos 
nove temas tecnológicos propostos. Além de prê
mios em dinheiro para os vencedores e seus pro

De 9 a 12/6 será realizado o ciclo de palestras 
Debates Pertinentes: para entender a socie-
dade contemporânea. Válido como atividade 

complementar, abordará temas como Violência e 
segurança pública no Brasil; Comunicação política, 
partidos e eleições; O mercado religioso no ciberes-
paço e Antropologia das instituições e organizações 
econômicas. O evento ocorre das 19h às 22h no au

A Faculdade de Letras promove, de 11 a 13/6, o 
Congresso Internacional de Leitura e Literatura 
Infantil e Juvenil. Além de painel com escritores 

e ilustradores haverá simpósios abordando temas 
como práticas leitoras na escola, imagem e palavra 
no livro infantil e juvenil e leitura e alfabetização, entre 
outros. No encerramento o professor Lynn Davis, da 
Plymouth State University (EUA) fará uma conferência 
sobre leitura e interpretação do texto literário. Infor
mações: www.pucrs.br/eventos/literatura.

No dia 10/6 será realizada mais uma edição do 
Projeto Fé & Cultura. Na ocasião, o professor 
Luiz Antônio de Assis Brasil (Faculdade de Le

tras) e a professora Lúcia Weiler (Escola Superior de 
Teologia e Espiritualidade Franciscana) falarão sobre 
Doris Lessing: Prêmio Nobel de Literatura. A autora 
(foto) publicou dezenas de obras, muitas delas pre
miadas, bastante influenciadas pelo tempo em que 
viveu na África. Além de conflitos raciais, seus livros 
também abordam questões feministas e a violência 
contra crianças. Ela ganhou o Nobel em 2007, aos 87 
anos. O evento ocorre a partir das 18h15min no audi
tório do prédio 9. A entrada é franca. Informações pelo 
site www.pucrs.br/feecultura.

PUCRS Virtual 
transmite eventos 
ao vivo on-line

A PUCRS Virtual está atendendo às unidades 
universitárias que desejam transmitir eventos ao 
vivo pela internet em vídeo, como palestras, semi
nários, bancas e videoconferências, entre outros. 
Dentre os eventos transmitidos estão o Fé e Cultu
ra, o Endipe, uma cirurgia inédita do diabetes tipo 
2, realizada no Hospital São Lucas e, em julho, o 
3º Congresso de educação Marista. Informações 
pelo telefone 3320-3529 ou pelo e-mail ead@
pucrs.br. O serviço é oferecido em parceria com 
a Gerência de Tecnologia da Informação e Teleco
municação (GTIT).

Brasil Emigrante
No dia 9/6 será realizado o 3º Colóquio de Pes

quisa Desafios de um Brasil Emigrante. O evento 
se refere à pesquisa Os processos migratórios no 
Brasil e seu impacto na identidade e estrutura 
familiar. O estudo contou com a parceria da Fede
ração Internacional das Universidades Católicas. 
O Colóquio ocorre durante o dia inteiro, a partir das 
8h30min, no auditório do 9º andar do prédio 50. A 
entrada é franca. O evento é uma parceria entre o 
Núcleo de Pesquisa em Demandas e Políticas So
ciais e o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Saúde e 
Trabalho, ambos da Faculdade de Serviço Social.

Acervo de  
Nogueira Leiria

No dia 5/6 a 
PUCRS receberá 
o acervo de João 
Otávio Nogueira 
Leiria, poeta, es
critor, advogado e 
jornalista gaúcho. 
Dentre os seus 
trabalhos mais 
notórios está a 
tradução do espa
nhol para o portu
guês da obra épica 
de Jose Hernández, Martin Fierro (foto). O acervo 
será doado pela família Nogueira Leiria especial
mente para o Delfos, Espaço de Documentação e 
Memória Cultural da Universidade, por conhecer a 
política de acervos da PUCRS. O material poderá 
ser utilizado como objeto de pesquisa. A cerimônia 
ocorrerá às 10h30min no Gabinete da Reitoria.

ditório do Instituto Goethe (Rua 24 de Outubro, 112). 
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo 
e-mail info@portoalegre.goethe.org ou pelo tele
fone 3222-7832. A promoção é do Departamento de 
Ciências Sociais e do Programa de PósGraduação 
em Ciências Sociais em parceria com o Instituto  
Goethe e a Associação dos ExBolsistas da Alema
nha – Porto Alegre.

fessores orientadores, serão distribuídas bolsas de 
estudo do CNPq para elaboração de tese de mes
trado, doutorado ou pósdoutorado em instituições 
de ensino superior nacionais. Informações e inscri
ções pelo site www2.petrobras.com.br/minisite/ 
premiotecnologia/index.asp.

Foto: Tim&Anette/stock.xCHNG

Foto: Elke Wetzig
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Água: cuidados com a higienização
A água fornecida pelo Departamento Municipal de 

Água e Esgotos de Porto Alegre é de boa qualida
de. Os problemas do consumo direto da torneira 

são as caixas d’água dos prédios e casas que, na maio
ria das vezes, não são higienizadas com a freqüência 
e o cuidado necessários. No verão o gosto da água fica 
desagradável devido às algas azuis, mas não há risco 
de contaminação (se a caixa d’água for limpa).

Muitos preferem a água mineral, que contém sais 
minerais como magnésio e sódio. A composição varia 
de acordo com a fonte de onde a água é retirada. A não 
ser que a pessoa tenha uma doença grave que com

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

prometa muito algum sistema orgânico, não há riscos. 
Nesse caso, o cuidado deve ser do profissional da saú
de que acompanha o paciente.

 Na escolha da água para o consumo, o mais im
portante é saber se passa por análises freqüentes e 
está livre de contaminação por bactérias patogênicas 
e metais pesados. Devese ter um cuidado maior com 
os galões de 20 litros, reutilizados. Podem não ter sido 
higienizados adequadamente e ser veículo de doenças 
como verminoses e intoxicações. Em análises realiza
das já foram encontrados coliformes fecais, bactérias 
patogênicas e fungos.
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A professora SALETE MARIA PRETTO, da disciplina de 
Odontologia Social da Faculdade de Odontologia, foi agra
ciada com o prêmio mérito social pela Associação Brasileira 
de Odontologia. Na mesma ocasião, o exprofessor Cesar 
Sant’Anna Lorandi, que lecionou na Faculdade por cerca 40 
anos, foi laureado com o prêmio de mérito científico. 

O coordenador do Programa de PósGraduação da Fa
culdade de Comunicação Social, JUREMIR MACHADO DA 
SILVA, lançou o livro Les Technologies de I’Imaginaire, na 
França, pela editora La Table Ronde.

A professora da Faculdade de Psicologia ROCHELE PAZ 
FONSECA conquistou o Prêmio Capes de Tese edição 2007 
com o trabalho Bateria Montreal de avaliação da comu-
nicação: estudos teóricos, sociodemográfico, psicométrico 
e neuropsicológico, orientado por Maria Alice Parente no 
Programa de PósGraduação em Psicologia da UFRGS. O 
prêmio destinase a cada uma das áreas do conhecimento 
coberta por um representante na Capes, com o objetivo de 
outorgar distinção às melhores teses de doutorado defendi
das e aprovadas nos cursos reconhecidos pelo MEC, consi
derando os quesitos originalidade e qualidade. A avaliação 
foi referente às teses defendidas em todo o Brasil no ano de 
2006. A cerimônia de premiação será em Brasília no Minis
tério da Educação.

A professora da Faculdade de Educação MARTA SIS-
SON DE CASTRO apresentou trabalho na 28ª Reunião 
Anual da International Society for Teacher Education, rea
lizada na Universidade de New England, na Austrália. Na 
ocasião, Marta também confirmou que a PUCRS será uma 
das sedes do evento em 2010 e aceitou o convite para 
coordenálo.

Grupo do Departamento de Cirurgia da Facul
dade de Medicina conquistou o 1º lugar nacional, 
na categoria especial, entre 342 trabalhos que 
concorreram no Congresso da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Laparoscópica, realizado em Búzios, no 
Rio. Participaram do trabalho os professores PLI-
NIO BAÚ e BERNARDO GARICOCHEA,os acadêmi
cos da PUCRS CRISTINA SCHAURICH e DANIEL 
GEHLEN, e a acadêmica da Ulbra Renata Baú. A 
pesquisa foi sobre a técnica cirúrgica para retirada 
do baço em pacientes submetidos previamente a 
embolização da artéria esplênica.

O professor do Programa de PósGraduação 
em Economia ADALMIR MARCHETTI ministrou o 
curso La economia brasileña y de América Lati
na durante el neoliberalismo como convidado da 
Faculdade de Economia da Universidade Nacional 
Autônoma do México. A instituição é a mais impor
tante daquele país e a maior da América Latina, 
tendo formado três prêmios Nobel.

A Edipucrs lançou, em 27/5, a obra RS 
Negro: cartografias sobre a produção do 
conhecimento, divulgando o pensamen
to gaúcho, com ênfase nas diversidades. 
Organizado por Gilberto Ferreira da Sil
va, José Antônio dos Santos e Luiz Carlos 
Cunha Carneiro, o livro traz artigos de in
telectuais gaúchos com reflexões sobre as 
experiências dos afrodescendentes em solo 
sulriograndense, sob vários prismas. A 
publicação é uma realização do governo do 
Estado, por meio da Secretaria da Justiça e 
do Desenvolvimento e do Arquivo Histórico 
do RS, com apoio cultural da PUCRS.

Foto: Divulgação

Foto: Vivek Chugh/stock.xCHNG

CONSUMO DIáRIO 
Depende da faixa etária e do tipo de 

atividade física. Para um adulto se reco
menda uma média de 30 a 40 ml/kg por 
dia. No caso de atletas, o consumo deve 
ser maior, pois eles perdem mais líquidos 
durante a atividade física. Com as crian
ças e os idosos deve haver o cuidado de se 
oferecer água com freqüência, pois o risco 
de desidratação é maior.
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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 PróReitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

fale
conosco

agenda

Relendo a Literatura 3. Com Solange Medina Ketzer, 
Pró-Reitora de Graduação. Horário: das 17h30min às 
19h. Local: auditório do prédio 7. Informações: 33203500, 
ramal 4615. Promoção: Centro de Referência para o Desen
volvimento da Linguagem da Faculdade de Letras.

Sobremesa Musical com Quinteto de Trompetes. Horá
rio: das 13h às 13h30min. Local: átrio do prédio 9. Informa
ções: 33203582. Promoção: Instituto de Cultura Musical. 

Projeto Promoção da Saúde do Movimento Huma-
no que faz parte do Programa Vida com Qualidade. 
Avaliação e orientação feita por alunos do curso de Fi
sioterapia, sob a coordenação dos professores Fabricio 
Macagnan, Marta Lorenzini e Adriana Macagnan. Horário: 
das 12h30min às 13h30min. Entrada franca. Local: La
boratório do Movimento Humano do prédio 81. Promoção: 
curso de Fisioterapia da Faculdade de Enfermagem, Fisio
terapia e Nutrição.

Curso Análise Fundamentalista. Horário: 
das 8h às 12h e das 13h às 18h. Local: 
sala 705 do prédio 50. Promoção: Facul
dade de Administração, Contabilidade e 
Economia. 

Curso Atenção Farmacêutica Aplicada a 
Farmácias Comunitárias – Módulo 1 – 
Conceitos em Orientação Farmacêutica. 
De 7 a 14/6. Horário: das 8h às 12h30min 
e das 14h às 18h30min. Local: prédio 12. 
Promoção: Faculdade de Farmácia. 

Curso Sentença Trabalhista. De 7/6 a 
16/8. Horário: das 8h30 às 12h, sempre 
aos sábados. Local: sala 204 do prédio11. 
Promoção: Faculdade de Direito. 

Curso de Dreamweaver Básico. De 9 a 
13/6. Horário: das 12h às 14h de segunda 
a sextafeira. Local: sala 107 do prédio 
7. Promoção: Faculdade de Comunicação 
Social. 

Seminários PET-Inf. Com Milene Silveira. 
Tema: Pesquisas em IHC na Facin/PUCRS. 
Horário: 14h. Local: sala 517 do prédio 32. 
Entrada franca. Informações: 33203611, 
ramal 8701, www.inf.pucrs.br/~petinf 
e petinfl@inf.pucrs.br. Promoção: PET
Informática.

Seminário Economia às 5 e ½. Com 
Carlos Eduardo Lobo e Silva, professor 
do Programa de PósGraduação em Eco
nomia. Tema: Uma proposta de interação 
entre a teoria da firma e a economia re
gional. Horário: 17h30min. Local: sala 814 
do prédio 50. Informações: 33203524. 
Promoção: Programa de PósGraduação 
em Economia.

Programa Geriatria e Gerontologia para a Comunidade. 
Com a assistente social Potira Santos. Tema: Suporte social 
e qualidade de vida do cuidador. Horário: das 11h às 12h. 
Local: sala 2 do 3º andar do hospital São Lucas. entrada 
franca, inscrições 33368153, ramal 200.

5º Workshop de Analistas de Resíduos de Agrotóxicos 
do Estado do Rio Grande do Sul. Dias 5 e 6/6. Local: au
ditório térreo e sala anexa do prédio 50. Horário: das 9h 
às 18h. Promoção: Faculdade de Farmácia. Informações e 
Inscrições no site www.pucrs.br/eventos/residuos ou .

Curso de Volumetria no Sketchup. De 5 a 26/6. Horário: 
das 8h às 11h30min, sempre às quintasfeiras. Local: sala 
123 do prédio 9. Promoção: Faculdade de Arquitetura e Ur
banismo. 

Inauguração do novo prédio da Faculdade de Informá-
tica. Horário: 11h. Local: saguão do prédio 32.

DIA 4   QUARTA-FEIRA DIA 7   SáBADO

DIA 9   SEGUNDA-FEIRA
DIA 5   QUINTA-FEIRA

DIA 6   SExTA-FEIRA

pa
st

o
r

a
l

e
 V

o
c

Ê O exemplo é a lição principal e a  
mais eficaz que o educador pode dar.

São Marcelino Champagnat
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 

Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’
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Curso Demonstrações dos Fluxos 
de Caixa e Valor Adicionado. De 
12 a 14/6. Horário: das 13h45min 
às 17h30min, as quintas e sextas
feiras, e das 8h30 às 11h45min 
aos sábados. Local: sala 207 do 
prédio 50. Promoção: Faculdade 
de Administração, Contabilidade e 
Economia. 

1ª Corrida pelo Idoso. Dia 15/6. 
Saída prevista para as 9h, partindo 
da Usina do Gasômetro, indo até 
as imediações do Asilo Padre Ca
cique e retornando ao ponto inicial. 
As inscrições 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 Qua-
lidade na Universidade. Dias 19 
e 20/6. Local: auditório térreo do 
prédio 50. A programação pode 
ser vista no site www.pucrs.br/
eventos/qual idade. Promo
ção: PróReitoria de Pesquisa e 
PósGraduação. 

Avaliação de Disciplinas. Até o 
dia 27/6. O instrumento é preen
chido de forma on-line com adesão 
voluntária e o anonimato garantido. 
Professores podem preencher no 
site www.pucrs.br no link Central 
de Professores. Alunos, no mesmo 
site, no link Informações Acadê
micoFinanceiras. Informações:  
avaliadisciplinas@pucrs.br. 

O Programa de Pós-Graduação 
em Zoologia da Faculdade de 
Biociências recebe inscrições, 
até 27/6, para o processo de 
seleção para os cursos de mes-
trado e doutorado. O edital e o 
formulário de inscrição estão dis
poníveis em www.pucrs.br/fabio/
pos/zoo. Informações: 2º andar do 
prédio 12, 33203568 ou zoologia
pg@pucrs.br.
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