
NOTÍCIAS
Acompanhantes são 
acolhidos no Vestibular
Para acolher os acompanhantes e familiares 

dos vestibulandos, a PUCRS oferece atividades 
gratuitas durante o Concurso Vestibular de In-

verno 2008, nos dias 21 e 22/6 (sábado e domingo), 
com 31 opções de cursos em 2.240 vagas no Campus 
Central. Trata-se do Projeto Acalanto, um conjunto de 
atividades gratuitas realizadas pela Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários. Integram a programação 
missas, centro de convivência e bate-papo, informa-
ções sobre créditos educativos e benefícios, desa-
fios matemáticos, sala de internet, experimentos do 
Museu de Ciências e Tecnologia, exibição de filmes 
e estande institucional. Informações no site www. 

O Centro de Excelência em Pesquisa sobre Arma-
zenamento de Carbono para a Indústria do Pe-
tróleo (Cepac) teve o Projeto de Infra-Estrutura 

número 3 aprovado na íntegra pela Petrobras e pela 
Agência Nacional do Petróleo. O anúncio foi publicado 
no Diário Oficial da União de 4/6. O projeto, de infra-
estrutura laboratorial, tornará o Cepac o mais bem 
equipado do gênero no Brasil, com a aquisição de 
aparelhos de última geração num valor total de R$ 
9,5 milhões, custeados pela Petrobras, permitindo a 
ampliação de, pelo menos, dez vezes a área de atua-
ção e a capacidade analítica do local.  Os cursos de 
Engenharia, Química, Biologia, Odontologia e Geogra-
fia também serão beneficiados com os novos equi-
pamentos que devem chegar em até seis meses. O 
Cepac poderá realizar com maior exatidão pesquisas 
que influenciarão diretamente a escolha apropria-
da de locais para armazenamento de carbono. Os 
equipamentos também facilitarão estudos sobre a 
caracterização de reservatórios, incluindo tomografia 
computadorizada (foto), ensaios de caracterização 
petróleo-CO2 no reservatório; microscopia ótica, com 

Cepac tem projeto aprovado e amplia atuação

Seminário debate 
inovação e qualidade

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gra-
duação e o Observatório de Educação Ca-
pes/Inep promovem, nos dias 19 e 20/6, o 
Seminário Internacional Inovação e Qualida-
de na Universidade. Renomados palestran-
tes participam de conferências, mesas-re-
dondas, painéis e videofórum que têm, entre 
os objetivos, a apresentação de paradigmas 
do conhecimento relativos à qualidade da 
educação superior. Alberto Amaral, membro 
do Centro de Investigação de Políticas do 
Ensino Superior e professor da Universidade 
do Porto, faz a conferência de abertura sobre 
o tema A emergência do neoliberalismo e 
a alteração dos objetivos dos sistemas de 
avaliação. Alberto Cabrera, da Universidade 
de Maryland (EUA), é painelista abordando 
Ensino em sala de aula.  O seminário ocorre 
no auditório do prédio 50, das 8h15min às 
18h30min. Na sala anexa ao auditório ocor-
re a Mostra de Boas Práticas de Qualidade 
na PUCRS, com a exposição de 28 pôsteres 
com histórias de sucesso das unidades e 
institutos de pesquisa. Participam do evento 
gestores, diretores, coordenadores e profes-
sores da PUCRS, UFRGS, UFSM e Unisinos, 
previamente inscritos pelas instituições. In-
formações: 3320-3513 ou pelo www.pucrs.
br/eventos/qualidade. 

Labelo fará testes de 
ruído com selo do Inmetro

Os Laboratórios Especializados em 
Eletroeletrônica da PUCRS (Labelo) devem 
começar a fazer os testes do Selo Ruído com 
a acreditação do Instituto Nacional de Me-
trologia, Normalização e Qualidade Indus-
trial (Inmetro) a partir de 2009. Com o cer-
tificado, o Labelo poderá atender à indústria 
nacional com testes de medição de potência 
sonora de eletrodomésticos, como aspirado-
res de pó, secadores de cabelo, ventiladores 
e liquidificadores. A entidade já possui uma 
câmara de reverberação há dois anos e ago-
ra espera a chegada de um sistema auto-
matizado para medição de potência sonora, 
que deve ser entregue ainda em 2008. A 
câmara reverberante tem aproximadamente 
150 metros cúbicos e está apta a atender 
as normas brasileiras e internacionais. O 
laboratório atende a série de normas NBR 
13910, que são diretrizes de ensaios para 
a determinação de ruído acústico de apare-
lhos eletrodomésticos e similares.
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pucrs.br/prac/acalanto ou na Pró-Reitoria de As-
suntos Comunitários pelo telefone 3320-3708.

a ampliação do laboratório já existente; ensaios de 
mecânica de rochas, sobre resistência das rochas 
ao aumento de pressão induzido pela injeção de CO2; 
análises químicas de águas de lençóis subterrâneos 
e equipamentos para avaliação de recursos energéti-
cos como gás natural e petróleo.

PROGRAMAÇÃO
Centro de Convivência Das 13h às 18h, no saguão do prédio 9
Matinê no Vestibular Às 14h, no auditório do prédio 9
Stand de Informações sobre Créditos Educativos e Benefícios Das 13h às 18h, no saguão do prédio 9
Jogos Matemáticos Das 13h às 18h, no saguão do prédio 9
Sala de Internet Das 13h às 18h, no Lab. de Informática do prédio 9
Missa Às 14h30min, na Igreja Cristo Mestre
Stand PUCRS Das 13h às 18h, entre os prédios 5 e 16



Arquitetura 
contemporânea 
chilena

A  F a -
culdade de 
Arquitetura 
e Urbanis-
mo promove 
a  v i a g e m 
de estudos 
Arquitetura 
Contemporâ-
nea Chilena. 
A atividade 
inclui visitas 
a obras de 
arquitetura 
nas cidades 
de Santiago 
(foto) e Viña del Mar, no Chile. A arquitetura re-
cente do país é considerada uma das melhores no 
panorama mundial. Podem participar estudantes e 
professores de arquitetura e arquitetos em geral. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 26/6 na 
Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). 
A viagem ocorrerá de 10 a 16/10. Informações: 
3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Incentivo para 
cursar mestrado 
ou doutorado

Os professores e técnicos adminis-
trativos da Universidade interessados em 
solicitar desconto para cursar mestrado 
ou doutorado no próximo semestre têm 
até o dia 21/7 para fazer o pedido. O for-
mulário de solicitação de desconto, com 
o parecer do diretor da Unidade, deve 
ser entregue até essa data na Gerência 
de Recursos Humanos (GRH). O retorno 
será dado até 6/8. O pedido de incenti-
vo só pode ser encaminhado por candi-
datos selecionados ou alunos regulares 
em curso e que atendam aos requisitos 
previstos no item 5.2 do Ato Normativo 
01/2007. Ele pode ser acessado no link 
http://portal.pucrs.br/sites/proaf/grh/
paginasgrh/001_2007.pdf. Quem rece-
ber o incentivo fará a sua matrícula entre 
7 e 8/8. Aqueles que já têm o incentivo 
não precisam renová-lo.
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Avaliação de disciplinas

Grupo de Convívio Psicossocial

Extrato da Biblioteca por e-mail

Ciências Sociais & Debates Atuais

Professores e alunos da Universidade podem 
participar da Avaliação de Disciplinas de Gra-
duação da PUCRS até o dia 27/6. O instrumento 

é preenchido de forma on-line com adesão voluntária 
e anonimato garantido. Nessa edição, por sugestão 
dos participantes, o instrumento foi reduzido. Os es-
tudantes 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 professores estão na 
Central de Professores, também no site. Informações 
adicionais pelo e-mail avaliadisciplinas@pucrs.br. 
A avaliação é realizada pela Pró-Reitoria de Gradua-
ção – Coordenadoria de Avaliação, com apoio da GTIT, 
Asplam e CPA.

O Centro de Atenção Psicossocial (CAP) con-
vida os alunos a conhecerem e participarem 
do Grupo de Convívio Psicossocial. Voltado 

para estudantes da PUCRS, o grupo discute o que 
facilita e o que dificulta o desenvolvimento do pro-
cesso de ensino-aprendizagem, suas implicações 

psicoemocionais, cognitivas e de relacionamento 
social. Os encontros ocorrem sempre às quartas-
feiras, a partir das 18h, na sala 402 do prédio 
17 (Colégio Marista Champagnat). Informações 
pelo telefone 3320-3703 ou e-mail cap.prac@ 
pucrs.br.

Desde o dia 16/6 as bibliotecas da PUCRS ofe-
recem o novo serviço de extrato por e-mail. O 
objetivo é a preservação do meio ambiente pela 

diminuição do uso de papel, além de tornar o atendi-
mento mais ágil. Sempre que forem feitos emprésti-
mos no balcão de atendimento, o extrato do usuário 
será enviado por e-mail para o endereço registrado 
previamente, relacionando todos os empréstimos em 
poder da pessoa e suas respectivas datas de devolu-
ção. Os empréstimos e datas de devolução também 
podem ser acompanhados pelo site http://verum.
pucrs.br/ALEPH, clicando na opção Usuário.

O Departamento de Ciências Sociais da Facul-
dade de Filosofia e Ciências Humanas pro-
move o ciclo de palestras Ciências Sociais & 

Debates Sociais. O objetivo principal é refletir sobre 
a sociedade contemporânea, debatendo temas rela-

tivos ao conhecimento social. O primeiro debate, so-
bre Terceiro Setor, ocorreu na segunda-feira. Confira 
no quadro os próximos encontros, sempre a partir 
das 18h15min no auditório do prédio 5. A entrada 
é franca.

Foto: Divulgação

DATA TEMA PALESTRANTE

18/6 Quais são os caminhos para o mundo com a crise do 
Sistema Unipolar?

Profª Ruth Ignácio

20/6 Violência, criminalidade e políticas sociais Profª Gilse Elisa Rodrigues

24/6 Conflito e cooperação na América Latina Profª Maria Izabel Mallmann

26/6 Ciência, Ciências Sociais e complexidade: moderno ou 
pós-moderno?

Prof. Léo Peixoto Rodrigues

Ilustração: Setor de Suporte e Desenvolvimento – Biblioteca Ir. José Otão
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A Edipucrs 
acaba de lançar o 
e-book A Boneca, 
coordenado por Vera 
Teixeira de Aguiar. 
O poema de Olavo 
Bilac é explorado 
através do som. As 
atividades propõem 
que seus usuários 
justaponham suas 
leituras do poema 
a diversas formas 
sonoras (diferentes 
ritmos e gêneros de música). As atividades do livro 
eletrônico foram fundadas na concepção de arte de 
Roman Ingarden e na descrição das estruturas da 
mente do psicólogo cognitivista Howard Gardner. 
Assim, desenvolve-se sobre um modelo de aborda-
gem do texto poético que contempla a estrutura da 
obra literária e a inteligência lingüística. O livro tira 
partido do fato de que, na leitura do texto literário 
mediado pelo computador, o leitor aciona essa in-
teração, porque a tecnologia possibilita, através do 
hipertexto, a concretização dos sentidos na lingua-
gem virtual. Para acessar: http://www.pucrs.br/
edipucrs/aboneca/aboneca.swf.

Combater a dengue: 
compromisso de todos
O combate ao mosquito da dengue 

(Aedes aegypti) é compromisso de 
toda a sociedade. A Universidade 

tem o dever de se engajar nessa campa-
nha e fazer a sua parte. Para isso, realiza 
ações contínuas: 

 Aplicação de água sanitária nas 
bromélias e em locais onde fica água 
acumulada;

 Aplicação de inseticida com atomi-
zador em todo o Campus (o atomizador é 
popularmente conhecido como fumacê);

 Proteção com tela nas caixas 
d’água;

 Colocação de areia nos pratinhos 
dos vasos externos de corredores, halls e 
saguões.

 

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

Apesar dessas providências, para que possa 
ser mais eficaz, é necessário o empenho de todos 
aqueles que atuam internamente nos prédios (se-
cretarias, recepções, salas e laboratórios, outros), 
em locais onde há risco de acúmulo de água limpa, 
tendo em vista a possível proliferação do mosquito 
nesses ambientes. 

ORiENTAÇõES
 Colocar areia nos vasos e similares de flores 

(a areia poderá ser pedida para a Prefeitura Uni-
versitária através do Sistema de Solicitações de 
Serviço);

 Notificar a secretaria de sua unidade acadê-
mica se constatar ralos ou calhas entupidas, reci-
pientes com água parada ou latas de lixo sem tampa. 
Lembre sempre que água parada é foco de doença.

 

fique por dentro

superdicas
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O grupo PET Psicologia, em parceria com o PET Química, trouxe 
os alunos que participam do projeto do jornal Soltando as idéias, rea-
lizado numa escola estadual de uma comunidade carente de Porto 
Alegre, para conhecerem o Laboratório de Química da PUCRS. Es-
tiveram na Universidade 15 alunos e a professora de Ciências. Os 
jovens aprenderam a fazer sorvete, “geleca” e a transformar açúcar 
em carvão. Além de realizar uma atividade interdisciplinar, o projeto 
permite que os estudantes tenham acesso aos conhecimentos que 
são produzidos dentro de uma instituição de ensino superior estabe-
lecendo uma relação com o que aprendem no colégio.

LETÍCiA DE CASTi-
LHOS e DiEGO WANDER 
SiLVA, alunos de Relações 
Públicas e bolsistas de Ini-
ciação Científica, tiveram 
seus projetos O impacto 
das novas tecnologias na 
comunicação das micro e 
pequenas empresas da Incubadora Raiar (Pibic/CNPq) e As ouvi-
dorias virtuais em instituições de ensino superior (Praias/PUCRS) 
selecionados e apresentados no 2º Congresso Brasileiro Científico de 
Comunicação Organizacional e Relações Públicas (Belo Horizonte/
MG), no Intercom Sul (Guarapuava/PR) e na Mostra Unisinos de Ini-
ciação Científica (São Leopoldo/RS).  Os projetos são coordenados e 
orientados pela professora CLEUSA SCROFERNEKER, da Faculdade 
de Comunicação Social. 

O Museu 
de Ciências 
e Tecnologia 
está abrindo 
espaço para 
a realização 
de festas de aniversário onde será pos-
sível aprender brincando. O Aniversário 
Genial, como está sendo chamado, 
conta com uma equipe especializada, 
composta por monitores que acom-
panharão o grupo nessa aventura de 
descobrimentos. São oferecidos convi-
tes personalizados para os convidados, 
um cartão especial parabenizando o 
aniversariante, espaço para realiza-
ção dos lanches e shows em horários 
alternativos de acordo com as neces-
sidades do grupo. O agendamento é 
feito com antecedência, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h, pelo e-mail  
relacionamento.mct@pucrs.br ou 
pelo 3320-3521. A festa pode ser rea-
lizada de terças a domingos, das 9h às 
17h, dias e horários de funcionamento 
da exposição do Museu.

Foto: Ivo Gonçalves/Prefeitura Municipal de Porto Alegre

AÇõES TAMbéM NO OUTONO E iNVERNO
O Rio Grande do Sul completou em maio um ano sem 

casos autóctones (contraídos no Estado) de dengue. No 
outono e inverno, o combate ao mosquito transmissor não 
pode parar para que no próximo verão não haja epidemia. 
Se os locais não são limpos, os ovos do Aedes aegypti 
podem eclodir quando começar a esquentar e se trans-
formar em larva. Segundo especialistas, eles resistem em 
ambientes secos por mais de um ano e dependem da água 
acumulada para o nascimento de novos mosquitos. Reco-
menda-se também que a população receba os agentes da 
Vigilância em Saúde que vão até as residências (foto).

Além do mosquito, o problema é a desinfor-
mação. Combata a Dengue! Acesse o site www. 
combatadengue.com.br para mais informações.
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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 Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.
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Ê Crê em Deus como se todas as coisas dependessem  
de ti e não dele. E age em todas elas como  

se nada devesse ser feito por ti, mas só por Ele.
Jesuíta húngaro Havenesi, séc. 18

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘

‘‘
Sobremesa Musical com Quarteto de Trombones e 
Percussão. Horário: das 13h às 13h30min. Local: átrio 
do prédio 9. Informações: 3320-3582. Promoção: Institu-
to 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. Horá-
rio: das 12h30min às 13h30min. Entrada franca. Local: 
Laboratório do Movimento Humano do prédio 81. Promo-
ção: curso de Fisioterapia da Faculdade de Enfermagem, 
Fisioterapia e Nutrição. 

Encerramento do Programa Students to business. Ho-
rário: 17h30min. Local: auditório Talento Empreendedor 
do Tecnopuc (prédio 96-I). Para convidados e represen-
tantes de empresas previamente inscritos. Informações 
e inscrições: 3320-3672 ou ci@pucrs.br. Promoção: 
Centro de Inovação. 

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul na PUCRS. Horário: das 14h às 17h. 
Local: auditório do prédio 11. Informações e inscrições: 
8º andar do prédio 11 ou 3320-3634. entrada franca. 
Promoção: Faculdade de Direito e Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul.

Palestra Feuerbach e a questão de 
Deus, com o professor Draiton Gon-
zaga de Souza, diretor da Faculda-
de de Filosofia e Ciências Humanas. 
Horário: 14h30min. Local: sala 202 do 
prédio 40. Será arrecadado um brin-
quedo novo na entrada. Informações: 
3320-3555. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia.

Curso Análise Fundamentalista. 
Horário: das 8h às 12h e das 13h às 
18h. Local: sala 705 do prédio 50. 
Promoção: Laboratório do Mercado de 
Capitais.  

Ciclo de Palestras História e Historiografia: 
breves Reflexões. Palestra O mundo às vés-
peras da Grande Guerra (1850-1914), com o 
professor Helder Gordim da Silveira, coordena-
dor do Programa de Pós-Gradua ção em História. 
Será arrecadado 1 kg de alimento não-perecí-
vel. Local: auditório do prédio 5. Horário: das 
17h45min às 19h. Promoção: Departamento de 
História. 

Projeto O que é? Tema: Poesia – Leitura do 
Poe ma, com Ana Luiza Antunes, aluna de 
doutorado do Programa de Pós-Graduação em 
Letras. Horário: das 18h às 19h. Local: sala 
305 do prédio 8. Entrada franca. Informações: 
3320-3528 ou letras@pucrs.br. Promoção: Fa-
culdade de Letras.

Seminário Economia às 5 e ½. Com André Cunha, pro-
fessor do Programa de Pós-Graduação em Economia da 
UFRGS. Tema: A crise dos EUA e suas repercussões na 
economia mundial. Horário: 17h30min. Local: sala 814 
do prédio 50. Entrada franca. Informações: 3320-3524. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação em Economia. 

Último dia de inscrição para o Concurso de Artigos, 
promovido pelo Centro de Pastoral e Solidarieda-
de. Tema: Fraternidade e Defesa da Vida. Para parti-
cipar basta ser aluno de graduação da Universidade e 
inscrever um artigo inédito, tomando como referência 
o texto-base da Campanha da Fraternidade 2008, 
disponível no site www.cnbb.org.br. Inscrições: sala 
101 do prédio 17. Informações e regulamento no site 
www.pucrs.br/pastoral/artigos.htm ou pelo telefone 
3320-3576.

Mostra de Cinema Carlos Saura. Filme: Mamá cum-
ple cien años. Horário: das 17h30min às 19h. Local: 
sala 305 do prédio 8. Informações: 3320-3559. Pro-
moção: Instituto de Cultura Hispânica com apoio da 
Faculdade de Letras. 

Palestra do Programa Geriatria e Gerontologia para 
a Comunidade. Com a educadora física Viviane Tho-
mebrago. Tema: Musculação no envelhecimento. Ho-
rário: das 11h às 12h. Local: sala 2 do 3º andar do hos-
pital São Lucas. Entrada franca, inscrições 3336-8153, 
ramal 200.

Tele-Aula com a Universidade de Aachen (Alemanha). 
Tema: Discussão de caso: Cardiologia. O assunto será 
debatido em inglês. Horário: 12h30min. Local: Anfiteatro 
Ir. josé Otão (2º andar do hospital São Lucas). Infor-
mações: 3320-3500, ramal 4402. Promoção: Centro de 
Microgravidade, Grupo de Telemedicina da Faculdade de 
Medicina e Liga de Telemedicina e Telessaúde da PUCRS.

DiA 18   QUARTA-FEiRA DiA 20   SExTA-FEiRA

DiA 21   SábADO

DiA 24   TERÇA-FEiRA

DiA 23   SEGUNDA-FEiRA

DiA 19   QUiNTA-FEiRA

aGenda
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Palestra de divulgação sobre o Prê-
mio Petrobras de Tecnologia. Dia 
25/6. Horário: 17h. Local: auditório tér-
reo do prédio 50. Informações: http://
www2.petrobras.com.br/minisite/ 
premiotecnologia/index.asp. 

Sarau dos Novos. Dia 25/6. Com Ítalo 
Ogliari, autor de Um Sete Um. Das 18h 
às 19h. Local: sala 305 do prédio 8. 
Entrada franca. Promoção: Faculdade 
de Letras.

O Mestrado e Doutorado em biologia 
Celular e Molecular recebem ins-
crições até 25/6. Informações: www. 
pucrs.br/fabio/bcm, 3320-3912 e 
bcm@pucrs.br.

O Programa de Pós-Graduação em 
Zoologia da Faculdade de biociên-
cias da PUCRS recebe inscrições, 
até 27 de junho, para o processo de 
seleção para os cursos de Mestrado 
e Doutorado. O edital e o formulário de 
inscrição estão disponíveis na página 
www.pucrs.br/fabio/pos/zoo. Informa-
ções: 2º andar do prédio 12, 3320-3568 
ou zoologia-pg@pucrs.br.


