
NOTÍCIAS
Projeto João-de-Barro 
arrecada donativos

Inaugurado prédio da Informática

Congresso debate 
Literatura Infantil e Juvenil

Foi inaugurado no dia 6/6 o novo prédio 
da Faculdade de Informática (32) pelo 
Reitor Joaquim Clotet (à direita na foto) 

e pelo diretor Avelino Zorzo (esq.). Houve ain-
da uma visitação aos oito andares da estru-
tura. A construção é equipada com redes sem 
fio (wi-fi) para uso dos alunos e conta com 
26 laboratórios no total, que se destinam às 
atividades gerais, realização de pesquisas, 
aplicação de conteúdos especializados e 
aulas. Além disso, o prédio ainda dispõe de 
dois centros de pesquisa em parceria com as 
empresas HP e Dell, além de um auditório de 

Corrida reivindica  
bem-estar para o idoso

O Instituto de Geriatria e Gerontologia realiza no dia 
15/6 a 1ª Corrida pelo Idoso. O objetivo principal é sensi-
bilizar a comunidade e os governantes para os problemas 
enfrentados pelas pessoas com mais de 60 anos. A inten-
ção dos organizadores é que participem, além dos idosos, 
seus familiares e amigos, caminhando, passeando ou 
correndo. Durante o trajeto, haverá ambulâncias e educa-
dores físicos para garantir assistência aos participantes. 
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. Também haverá apresenta-
ções musicais. O evento tem o apoio do Programa Geron da 
Universidade, Federação dos Aposentados e Pensionistas 
do Estado, Secretaria Municipal da Saúde e Conselho Mu-
nicipal do Idoso. Inscrições gratuitas: 3336-8153, igg@
pucrs.br ou no dia do evento, na Usina do Gasômetro. 

Palestras tratam  
de energia eólica

O Centro de Energia Eólica promove um ciclo de 
palestras com empresas de engenharia e especialistas 
nacionais e internacionais, para contribuir com informa-
ções relacionadas com levantamento de potencial eólico 
e projetos de parques eólicos. O próximo encontro, no dia 
12/6, às 14h, trata da Experiência em Projetos de Fun-
dações para Aerogeradores, com os engenheiros Thierry 
Hummel, da empresa CTE (França) e Ranier Adonis Bar-
bieri, da CPA (Brasil). A palestra, na sala 517 do prédio 
32, será em português. Entrada franca. Inscrições até o 
dia 11/6 pelo e-mail luisa.netto@pucrs.br. 

Evento inclui 
demonstração do uso  
de filmes no ensino

Nos dias 17 e 18/6, das 19h às 22h, no auditório do 
prédio 7, ocorre o evento Linguagem Cinematográfica e 
Comunicação – O Filme como Suporte de Conhecimento 
em Diferentes Áreas, promovido pelos pesquisadores do 
grupo de pesquisa Linguagem, Comunicação e Cognição 
(Lincog), incubado no Instituto de Pesquisa e Desen-
volvimento da PUCRS (Idéia). Além de apresentarem a 
versão beta do banco de dados sobre obras audiovisu-
ais para uso em sala de aula, os professores do Lincog 
farão demonstrações de como a apresentação de um 
filme pode enriquecer o processo de educação. O evento 
é destinado a professores e estudantes, mas está aber-
to ao público em geral. Inscrições gratuitas a partir das 
18h30min, no próprio local, nos dois dias do evento.
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A PUCRS, por meio do Centro de Pas-
toral e Solidariedade, realiza a Cam-
panha do Agasalho 2008, como parte 

do projeto João-de-Barro – Construir para o 
Amanhã, uma iniciativa da Rede Marista de 
Educação e Solidariedade, via Comissão de 
Assistência Social, em parceria com o Comitê 
de Ação Solidária, do governo do Estado. Na 
Universidade os pontos de coleta serão nas 
secretarias das unidades acadêmicas e no 
prédio 17, sala 101. A campanha, intitulada 

Inverno Solidário, será lançada dia 12/6, às 
10h, no auditório do prédio 5. O objetivo é en-
volver toda a comunidade na arrecadação de 
roupas, sapatos e cobertores destinados a en-
tidades em todo o Estado. Os pontos de coleta 
ficarão em 21 unidades maristas presentes 
em 14 cidades gaúchas. O Inverno Solidário 
conta com o apoio da PUCRS, Pastoral Juve-
nil Marista, Associação do Voluntariado e da 
Solidariedade e ONG Cooplantio Solidário. A 
arrecadação irá até o dia 25/7.

A Faculdade de Letras promove nos dias 11, 12 e 13/6, 
o Congresso Internacional de Leitura e Literatura In-
fantil e Juvenil para proporcionar a reflexão sobre as 

práticas de leitura nas escolas. A palestra de abertura, com 
o tema A circulação social do livro e a formação de leitores, 
será ministrada pelo professor Max Butlen, da Universidade 
de Versailles (França) e ocorre às 14h no auditório do prédio 
9. O professor C. Lynn Davis, da Universidade de Plymouth 
(EUA), fala sobre Leitura e interpretação do texto literário 
no dia 13/6, às 16h30min. Inscrições pelo site www.pucrs.
br/eventos/literatura. Informações: 3320-3528.

270 lugares, outro com 87 assentos e mais 
dois com capacidade para 70 pessoas.
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Site da Afpuc
A Associação dos Funcionários da PUCRS (Afpuc) 

lançou um site especial. Na página (www.
afpuc.com.br), o associado pode saber das 

novidades da Associação, conhecer os integrantes da 
diretoria, participar de enquetes, obter informações 
sobre exposições na sede, atividades sociais, empre-
sas conveniadas e novos acordos. Também é possível 
fazer sugestões e reclamações e acessar seu extrato 
mensal. Em breve o site terá uma rádio e disponibili-
zará a previsão do tempo.

Inovação e qualidade na Universidade

Prorrogadas as inscrições para o Salão

Lançamentos da Edipucrs

Nos dias 19 e 20/6 será realizado o Seminário 
Internacional Inovação e Qualidade na Univer-
sidade. A conferência de abertura será com o 

professor Alberto Amaral, do Centro de Investigação 
de Políticas do Ensino Superior e Universidade do Porto 
(Portugal). Amaral falará sobre A emergência do neo-
liberalismo e a alteração dos objetivos dos sistemas 
de avaliação. Haverá mesas-redondas abordando a 
questão da qualidade em pesquisa, gestão e ensino, 
além de um videofórum com a professora Christina 

As inscrições para o Salão de Iniciação 
Científica foram prorrogadas até o dia 
13/6. São aceitos todos os tipos de traba-

lhos de iniciação científica de alunos cursando 

regularmente a graduação. Informações e ins-
crições no site www.pucrs.br/salao. O evento, 
que ocorrerá de 11 a 14/8, é uma promoção da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

No dia 16/6 serão realizados 
o lançamento e a sessão de 
autógrafos do livro Alteridade 

e Ética, organizado por Ricardo Timm 
de Souza, André Brayner de Farias e 
Marcelo Fabri, em homenagem aos 
professores Pergentino Pivatto e Luiz 
Carlos Susin. A obra é comemorativa 
aos cem anos de nascimento do filóso-
fo lituano-francês Emmanuel Levinas 
e reúne textos de estudiosos de diver-
sos países. O evento ocorre às 18h na 
Sala VIP do prédio 41. No dia seguinte, 
17/6, será a vez do livro Bullying – mais sério do que 

Julgamento 
na PUCRS

No dia 18/6 será realizada na Uni-
versidade uma sessão de julgamento 
do Tribunal de Justiça do RS. O evento 
é válido como atividade complementar 
ou atividade prática curricular para os 
alunos do curso de Direito da PUCRS 
e ocorre a partir das 14h no auditório 
do prédio 11. As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas na secretaria 
da Faculdade de Direito (prédio 11, 8º 
andar). A promoção é do Departamento 
de Propedêutica Jurídica da Faculdade, 
em parceria com o Tribunal de Justiça 
do RS. Informações: 3320-3634.

Mostras  
de cinema

A partir do dia 16/6 tem início a Mostra de 
Cinema Carlos Saura, promovida pelo Instituto 
de Cultura Hispânica. Cría Cuervos (1976) será o 
primeiro filme apresentado. No dia 23/6 o evento 
exibirá Mamá cumple cien años (1979); no dia 
30/6, Ana y los lobos (1973); e, em 7/7, Tango. 
Os encontros ocorrem sempre das 17h30min às 
19h na sala 305 do prédio 8. As inscrições podem 
ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do 
prédio 40). Informações pelo telefone 3320-3680 
ou e-mail proex@pucrs.br. No dia 17/6 ocorre 
mais uma sessão da 1ª Mostra Curta-Circuito, que 
exibe curtas-metragens realizados por estudantes 
de cinema. Os filmes da PUCRS serão o Anagra-
ma, de Fernanda Severo e Jaqueline Debastiane, e 
Dor de Cabeça, dos alunos Bruno Carboni e Davi 
Pretto. Também serão exibidos outros dois curtas 
de estudantes da UFRGS e da Unisinos. A mostra 
ocorre às 19h30min no auditório da Livraria Cultu-
ra (Shopping Bourbon Country, Av. Túlio de Rose, 
80, 2º piso). A entrada é franca.

Lloyd, da Open University (Reino Unido), falando a 
respeito da Inovação e qualidade em educação a dis-
tância na Open University. Haverá ainda a Mostra de 
Boas Práticas de Qualidade na PUCRS, com cases de 
cada unidade acadêmica. O evento é voltado para dire-
tores, coordenadores e professores da PUCRS, UFRGS, 
UFSM e Unisinos. Inscrições: unidades acadêmicas. 
Informações: www.pucrs.br/eventos/qualidade. 
Promoção: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
e Observatório de Educação Capes/Inep.

se imagina. Em geral o termo bullying 
é empregado para designar determina-
das relações de poder e violência que 
acontecem entre meninos e meninas 
nas escolas. Esse livro, organizado por 
Pedrinho Guareschi e Michele Reis da 
Silva, apresenta, dentre outros aspec-
tos, as origens de tal atitude violenta, 
as estratégias possíveis para prevenir 
sua ocorrência e atividades que podem 
ser desenvolvidas em sala de aula. A 
obra é lançada em parceria com o Jor-
nal Mundo Jovem. A sessão de autó-

grafos ocorre às 17h30min na Sala VIP do prédio 41.
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Dia dos Namorados
Com a chegada do Dia dos Namorados 

(12 de junho), a seção Superdicas 
dedica um espaço para refletir sobre 

as relações de casal, que são bastante im-
portantes e especiais, mas que muitas vezes 
parecem exigir um esforço para mantê-las 
com qualidade.

É importante lembrar que as discussões 
entre os casais são inevitáveis e deve-se 
sim “discutir a relação”, desde que de forma 
saudável e produtiva. Algumas pesquisas 
apontam que as relações em que o casal 
evita as “brigas” a todo custo ou se confron-
ta durante elas duram menos do que aque-
las em que os namorados conversam sobre 
seus problemas, estabelecendo um diálogo 
amigável. 

AlgumAs dicAs pArA um  
relAcionAmento sAudável

 Procure estabelecer uma comunicação clara 
com seu parceiro: esclareça aquilo que não entendeu 
direito;

 Não evite as discussões, saiba como fazê-las;
 Numa discussão, não se confronte ou se impli-

que, essa postura dificulta a chegada a um entendi-
mento; 

 A melhor alternativa é que os dois procurem es-
cutar um ao outro calmamente, ouvindo os argumentos 
de cada um, ponderando os diferentes pontos de vista;

 Seja flexível, negociações são importantes e fa-
zem crescer;

 Preserve a sua individualidade, aprenda que cul-
tivar o seu espaço é tão importante quanto fazer coisas 
juntos. 

fique por dentro

superdicas

A Literoteca Páginas Fantásticas, inaugurada em 
maio na Escola Nossa Senhora de Lourdes, em Uru-
guaiana, é um projeto elaborado pelas acadêmicas 
eliZete cArneiro, mAriA HelenA BAssuAldo e 
tHYciAnA mArtins, formandas do curso de Pedagogia 
Educação Infantil, com a orientação da professora lÍ-
giA meZZomo, do Campus Uruguaiana. O projeto visa 
a melhorar o desempenho da criança por meio da leitu-
ra, demonstrando a importância dos livros no processo 
de aprendizagem. Os alunos assistem a apresentações 
na hora do conto com fantoches e dramatizações.

O professor osvAldo BiZ, do Departamento de Ci-
ências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-
manas, foi um dos debatedores convidados do Fórum 
Mundial de Educação, evento realizado em Santa Maria, 
centrado nos temas Educação: economia solidária e éti-
ca planetária. Biz participou do painel temático Educa-
ção e mídia: crítica social e caminhos alternativos.
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No início de junho, a produtora gaúcha Pedrafilme 
iniciou as gravações de Enquanto a noite não chega. 
Parte da montagem será feita nas moviolas (foto) da 
Faculdade de Comunicação Social. Os equipamentos 
são constituídos de visores, cabeças leitoras de som 
e outros acessórios que possibilitam a realização 
da edição cinematográfica. Dirigido por Beto Souza, 
cineasta premiado no Brasil e exterior, o filme é a 
adaptação de uma das mais importantes obras do 
escritor gaúcho Josué Guimarães. No elenco, atores 
renomados do cinema gaúcho como Miguel Ramos, 
Clênia Teixeira, Sirmar Antunes, André Arteche e Lu 
Adams. O cenário serão as cidades de Bagé, Lavras 
do Sul e São Gabriel, e o lançamento em salas de 
cinema está previsto para julho de 2009.

A professora tHAÍs russomAno, das Faculda-
des de Medicina e Ciências Aeronáuticas e coorde-
nadora do Centro de Microgravidade, teve o livro The 
effects of hypergravity and microgravity in biomedical 
experiments lançado nos EUA. A obra, em co-autoria 
com os engenheiros gustAvo dAlmArco e Feli-
pe FAlcÃo, faz uma descrição e retrospectiva das 
ações do Centro de Microgravidade, da Faculdade de 
Engenharia, espaço pioneiro de pesquisa e ensino em 
biomedicina e engenharia biomédica aeroespacial. 

A história de São Marcelino Champagnat, fun-
dador do Instituto dos Irmãos Maristas, contada por 
meio de ilustrações atrativas e de uma linguagem 
acessível para o público-alvo da obra: os alunos ma-
ristas. Esse é o conteúdo do livro que começa a circu-
lar nas unidades maristas de todo o Estado, intitulado 
Um jeito de amar, um mundo para transformar – a 
história de Marcelino Champagnat. A autora é a 
professora Sandra Carli, do Colégio Marista Apare-
cida, de Bento Gonçalves. O livro faz parte do projeto 
Champagnat para Crianças, desenvolvido na escola 
em parceria com a Assessoria de Pastoral da Rede 
Marista de Educação e Solidariedade. Informações 
com Sandra no (54) 3425-1022.

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

Não esqueça que aquele casal que assume uma 
atitude de cooperação mútua tende a ir mais longe. 
Forme um time na parceria com seu amor.

A dAtA
No Brasil, o Dia dos Namorados é celebrado em 

12 de junho, véspera de Santo Antônio, conhecido 
como casamenteiro. Mas na Europa e nos EUA, a 
data é 14 de fevereiro, festa de São Valentim. Sacer-
dote do século 3, Valentim se revoltou contra a ordem 
do imperador romano Cláudio de proibir casamentos 
entre jovens para que os homens se alistassem no 
seu exército. Valentim teria feito, em segredo, vários 
casamentos. Descoberto, foi preso, torturado e de-
capitado no dia 14 de fevereiro.

Foto: Divulgação
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conosco

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 sexteto de mpB. Horário: 
das 13h às 13h30min. Local: átrio do prédio 9. Infor-
mações: 3320-3582. 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 de Fisioterapia, 
sob a coordenação dos professores Fabrício Macag-
nan, Marta Lorenzini e Adriana Macagnan. Horário: das 
12h30min às 13h30min. Entrada franca. Local: Labo-
ratório do Movimento Humano do prédio 81. Promoção: 
Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. 

palestra do programa geriatria e gerontologia para a co-
munidade. Tema: Idoso, dependência e institucionalização, 
com a terapeuta Daniele Rocha Rodrigues. Horário: das 11h às 
12h. Local: sala 2 do 3º andar do hospital São Lucas. entrada 
franca, inscrições 3336-8153, ramal 200. 

curso demonstrações dos Fluxos de caixa e valor Adi-
cionado. Até 14/6. Horário: das 13h45min às 17h30min, às 
quintas e sextas-feiras, e das 8h30min às 11h45min, aos sá-
bados. Local: sala 207 do prédio 50. Promoção: Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia.  

curso de volumetria no sketchup. Até 10/7. Local: sala 123 
do prédio 9. Horário: das 8h às 11h30min, sempre às quintas-
feiras. Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 

curso de culinária Japonesa Antienvelhecimento ii. Até 
26/6. Local: Laboratório de Nutrição do prédio 41. Horário: das 
19h20min às 22h, sempre às quintas-feiras. Promoção: Insti-
tuto de Cultura Japonesa. 

palestra sobre obstrução nasal. Horário: 11h. Local: Anfiteatro 
Ir. josé Otão (2º andar do hospital São Lucas – hSL). Os palestran-
tes serão os médicos Gerson Maahs e Diogo Martins, responsá-
veis pelo Ambulatório de Rinossinusologia do Serviço de Otorri-
nolaringologia do HSL. Entrada franca. Informações: 3320-3445,  
www.hospitalsaolucas.pucrs.br e imprensa.hsl@pucrs.br.

palestra Homem e liberdade 
nas enéadas de plotino, com o 
professor reinholdo ullmann. 
Local: auditório 9º andar do prédio 
50. Horário: 14h30min. Será ar-
recadado um brinquedo novo (R$ 
1,99). Informações: 3320-3554. 
Promoção: Programa de Pós-
Gradua ção em Filosofia.

curso mercado de opções, com Fernando pisa, ope-
rador da Xp investimentos. Horário: das 8h às 12h e das 
13h às 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Informações: 
www.labmec.com.br. 

seminários pet-inf. Tema: Construindo Estruturas Conceituais para melhorar a Categoriza-
ção de Textos, com Silvia W. Moraes. Horário: 14h. Local: auditório 517 do prédio 32. Entrada 
franca. Informações: www.inf.pucrs.br/~petinf e petinf-l@inf.pucrs.br.

seminário economia às 5 e ½. Com André Contri, professor do Departamento de Economia e 
funcionário da Fundação de Economia e Estatística. Tema: Vinte e cinco anos de economia gaú-
cha: 1980-2005. Horário: 17h30min. Local: sala 814 do prédio 50. Entrada franca. Informações: 
3320-3524. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Economia.

palestra medidas de segurança e primeiros socorros na Hotelaria. Às 8h. Local: auditório 
do 9º andar do prédio 50. entrada franca. haverá simulação de incêndio com os participantes. 
Informações: 3320-3569. Promoção: estudantes do 5º semestre do curso de hotelaria, sob a 
orientação da professora Susana Gastal.

diA 11   QuArtA-FeirA

diA 12   QuintA-FeirA diA 13   seXtA-FeirA

diA 14   sáBAdo

diA 16   segundA-FeirA

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

não há lugar para a sabedoria 
onde não há paciência.

Santo Agostinho
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral
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Avaliação de disciplinas. Até o dia 
27/6. O instrumento é preenchido de 
forma on-line com adesão voluntária 
e o anonimato garantido. Professores 
podem preencher no site www.pucrs.
br no link central de professores. Alu-
nos no mesmo site no link Informações 
Acadêmico-Financeiras. Informações: 
avaliadisciplinas@pucrs.br.

o mestrado e o doutorado em Bio-
logia celular e molecular recebem 
inscrições até 25/6 para o processo 
de seleção. Informações: www.pucrs.
br/fabio/bcm, 3320-3912 e bcm@
pucrs.br.

o mestrado e o doutorado em Zoo-
logia recebem inscrições até 27/6 
para o processo de seleção. In-
formações: www.pucrs.br/fabio/pos/
zoo. Informações: 2º andar do prédio 
12, 3320-3568 ou zoologia-pg@ 
pucrs.br.
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encontro do grupo de convívio psicos-
social, do centro de Atenção psicos-
social, com alunos da universidade. O 
objetivo é integrar alunos de cidades do 
interior e estrangeiros, oferecendo apoio 
psicológico e social. Também oferece au-
xílio emocional e atendimentos de dificul-
dades aprendizagem, mediante agenda-
mento prévio. Os encontros ocorrem às 
quartas-feiras, às 18h. Local: sala 402 
do prédio 17. Informações: 3320-3703 
ou cap.prac@pucrs.br.


