
NOTÍCIAS
Universidade promove 
programações infantis 
especiais
No domingo (12/10), Dia 

da Criança, o Museu de 
Ciências e Tecnologia pro-

move uma programação especial: 
a caça ao tesouro, voltada a pe-
quenos dos três aos 12 anos. As 
crianças que concluírem a ativida-
de receberão um brinde. O ingresso 
para os adultos será de R$ 8. A cada 
seis crianças (de três a 12 anos) que 
fizerem a visita, uma será isenta de pa-
gamento. A área de exposições do Museu 
conta com mais de 800 experimentos 
interativos. Também em comemoração 
à data, a Universidade tem o projeto No 
Mundo PUCRS as Crianças se Divertem, 
com o espetáculo Soldadinho de Chum-
bo, voltado aos filhos dos funcionários, 
no dia 18/10. A peça, com direção-geral 
e artística de Fabíola Appel e cerca de 
80 bailarinos, mesclando ballet, jazz e 
dança de rua, aborda a história de um 
boneco com apenas uma perna que se 

No dia 10/10, a partir das 8h, no 
auditório do prédio 11, ocorre 
o evento Os 18 Anos do ECA – 

Avanços e Perspectivas. A palestra de 
abertura será com a presença de Rodrigo 
Stumpf González, professor da Unisinos. 
Às 9h30min, será a vez de a assistente 
social Sílvia da Silva Tejadas falar sobre 
A proteção integral: vencendo desafios. 
Os debatedores serão a advogada Maria 
Dinair Acosta Gonçalves e Marcos Bo-
chehin, do Instituto Amigos de Lucas. Em 

Evento discute Estatuto da 
Criança e do Adolescente

Fé e Cultura aborda tuberculose
A edição deste mês do Projeto Fé e Cultura ocorre no dia 

14/10. O tema abordado será Dor e Santidade – O caso da tu-
berculose. Os palestrantes serão o irmão marista Jaime Biazus 
e o coordenador do Centro de Pesquisa em Biologia Molecular e 
Funcional (ligado ao Instituto de Pesquisas Biomédicas), professor 
da Faculdade de Farmácia e assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação, Diógenes Santiago Santos. O evento ocorre a 
partir das 18h15min no auditório do prédio 9. A entrada é franca. 

Faculdades têm  
questões específicas na 
Avaliação de Disciplinas

De 14/10 a 21/11, ocorre a nova edição da Avaliação de Dis-
ciplinas de Graduação. Os alunos respondem a 14 questões e os 
professores, 13. A novidade deste semestre é que algumas Facul-
dades terão perguntas específicas (no máximo cinco cada uma) 
– Informática, Farmácia, Odontologia, Teologia e Direito (Campus 
Central) e Administração, Contabilidade e Informática (Campus 
Uruguaiana). Cada disciplina é analisada separadamente. O 
processo, conduzido pela Pró-Reitoria de Graduação, tem parti-
cipação da Comissão Própria de Avaliação e apoio da Gerência 
de Tecnologia da Informação e Telecomunicação e Assessoria de 
Planejamento e Marketing. Parte da auto-avaliação institucional, 
atende à exigência legal de um sistema relacionado às disciplinas 
e ao trabalho dos professores.

COMO PARTICIPAR
Acesso aos instrumentos de avaliação: www.pucrs.br 
Alunos: na página de Informações Acadêmico-Financeiras 
(Central de Serviços para Alunos)
Professores: Central dos Professores

FarmáciaEscola com descontos
A FarmáciaEscola está participando do projeto do Ministé-

rio da Saúde denominado de Programa de Extensão da Farmácia 
Popular. Pela iniciativa, oferece à população medicamentos anti-
concepcionais, para hipertensão e diabetes, entre outros, com até 
90% de desconto. Esse projeto busca ampliar o acesso da popu-
lação aos medicamentos considerados essenciais. Para adquiri-
los, é preciso apresentar receita médica e CPF. Mais informações: 
3384-2257 ou 3320-3500, ramal 8312.

Lançado segundo número  
da Revista da Graduação

A Edipucrs informa que está disponível a segunda edição 
da Revista da Graduação. A publicação, lançada no primeiro se-
mestre, reúne os melhores trabalhos de conclusão dos cursos de 
graduação da PUCRS na forma de monografia, artigo ou projeto. A 
seleção é feita pela Faculdade. O acesso é gratuito pelo endereço 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/graduacao.
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apaixona por uma bailarina de brinquedo. 
É inspirada no conto de fadas escrito por 
Hans Christian Andersen, publicado pela 
primeira vez em 1838. Os ingressos de-
vem ser retirados até o dia 15/10, às 16h, 
na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 
(sala 109 do prédio 1). A atividade será 
no teatro do prédio 40. Informações:  
3320-3500, ramal 4994.

seguida, haverá a apresentação do tema 
O sistema socioeducativo: é possível re-
cuperar?, com o promotor de Justiça de 
Bento Gonçalves Elcio Resmini Meneses. 
Para a discussão, comparecem a as-
sistente social Lúcia Capitão (Fundação 
de Atendimento Socioeducativo do RS – 
FASE) e a psiquiatra Gledis Lisiane Motta, 
também da FASE. O evento é promovido 
pelas Faculdades de Direito e Serviço So-
cial. Inscrições: Pró-Reitoria de Extensão 
(sala 201 do prédio 40).

Ilustração: Programação Visual/MCT



Fatores humanos 
em sistemas 
computacionais

Estão abertas as inscrições para o 8º Simpó-
sio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas 
Computacionais (IHC2008), promovido pela Fa-
culdade de Informática. O evento, que ocorrerá 
de 21 a 24/10, é o principal fórum da comunida-
de brasileira de Interação Humano-Computador 
(IHC), reunindo pesquisadores e profissionais e 
estudantes de áreas como computação, psico-
logia, ergonomia e design gráfico. Dentre os tó-
picos abordados estarão a acessibilidade e uso 
terapêutico da interação; computação afetiva; 
interfaces para dispositivos móveis e sistemas 
ambientes; interação homem-robô e impacto 
da interação na sociedade aplicações em saú-
de, educação, transporte, esporte e ambiente. 
Informações e inscrições no site www.inf.pucrs.
br/ihc2008/pt-br.

Encontro de padres, 
seminaristas e 
religiosos

No dia 22/10 será realizado o 3º Encontro de 
padres, seminaristas e religiosos(as) da PUCRS. 
O objetivo principal da atividade é promover con-
vivência e partilha. O tema principal será O teste-
munho cristão na Universidade. O evento ocorre a 
partir das 14h no Centro de Pastoral e Solidarieda-
de (sala 104 do prédio 17). Informações pelo tele-
fone 3320-3576 ou e-mail pastoral@pucrs.br.

Feriado escolar no dia 13
No dia 13/10 haverá feriado escolar na 

PUCRS. O motivo é a antecipação do feriado co-
memorativo ao Dia do Professor e do Auxiliar de 
Administração Escolar (celebrado dia 15/10).
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História ibero-americana

Bolsas para mestrado e doutorado

Direito e Economia

Gre-Nal feminino no Estádio da PUCRS

D e 21 a 23/10 será realizado o 7º Congresso 
Internacional de Estudos Ibero-Americanos, no 
qual serão apresentados resultados de pesqui-

sas recentes sobre a história ibero-americana. Além 
da apresentação de pôsteres, haverá simpósios te-
máticos abrangendo temas como História das idéias 
em escala ibero-americana: o pensamento científico 
e a questão identitária; Relações internacionais e 
políticas internas: Brasil e Cone Sul Contemporâne-

O Ministério das Relações Exteriores da França 
possui dois programas de bolsas de excelên-
cia para estudantes internacionais admitidos 

em instituições francesas de ensino superior: Eiffel 
Master e Eiffel Doctorat. Para concorrer à bolsa de 
mestrado é necessário ter no máximo 30 anos e 
estar na área de engenharia, economia, adminis-

Nos dias 23 e 24/10 será realizado o 1º 
Congresso da Associação Brasileira de 
Direito e Economia, promovido pela As-

sociação e pela Faculdade de Direito. Além 
de professores da PUCRS e de outras univer-
sidades brasileiras, participarão docentes de 
instituições de ensino estrangeiras, como Hugo  
Acciarri (Universidad Nacional del Sur, Argenti-

na), Curtis Milhaup (Universidade de Columbia, 
EUA) e José Heriberto Peña (Instituto Tecnológi-
co de Monterrey, México). Criminalidade e eco-
nomia, Ambiente e desenvolvimento e Por que 
Direito e Economia na América Latina serão al-
guns dos assuntos discutidos. As inscrições po-
dem ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão (sala 
201 do prédio 40). Informações: 3320-3680.

No dia 8/10 será realizado o 
5º Gre-Nal feminino da Fa-
culdade de Educação Física 

e Ciências do Desporto (Fefid), 
promovido pelas disciplinas de 
Eventos e de Futebol. O evento, tra-
dicional na unidade, contará com a 
presença de dirigentes do Grêmio 
e do Internacional. Os uniformes 
oficiais das jogadoras (alunas da 
Fefid) serão emprestados pelos 
clubes. A partida ocorre a partir das 
19h30min no Estádio da PUCRS. A 
entrada é franca.

os e Africanidades, ideologias e cotidiano. A confe-
rência de abertura será feita pelo professor Maurice 
Aymard, diretor de Estudos na Escola de Altos Estudos 
em Ciências Sociais (EHESS), da França. Informações 
no site www.pucrs.br/eventos/cieia ou pelo telefone 
3320-3680. Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão 
(sala 201 do prédio 40). Promoção: Programa de Pós-
Graduação em História da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas.

tração, direito ou ciências políticas. Quem tem até 
35 anos pode concorrer à bolsa de doutorado nas 
áreas de exatas, ciências da vida, biotecnologia, 
ciências ambientais, ciência e tecnologia da in-
formação e da comunicação além das outras ci-
tadas. Informações no site www.egide.asso.fr/fr/ 
programmes/eiffel.

Foto: Divulgação

Foto: Erkin Sahin/stock.XCHNG
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A PUCRS está representada por duas equipes entre 
as dez finalistas do Desafio Sebrae 2008. Participaram 
da classificatória estadual mais de 1.800 grupos. No 
dia 9/10, às 19h, na Rua Siqueira Campos, 805, serão 
conhecidas as duas equipes que representarão o Rio 
Grande do Sul, em novembro, na semifinal nacional em 
Florianópolis (SC). São integrantes das equipes finalis-
tas da Universidade os alunos do curso de Engenharia 
Elétrica MARCOS KALSING, FÁBIO GIBIKOSKI e ALE-
XANDRE DE JESUS e os acadêmicos de Administração 
de Empresas JULIANO BALLARINI, ALEXANDRE WAI-
NER, DAVID ZANZI e LEONARDO RASH NETO.

A vice-diretora da Faculdade de Medicina, MARIA 
HELENA ITAQUI LOPES, e a acadêmica JÚLIA FROZI 
foram agraciadas com o Prêmio Rubens Maciel, con-
cedido pela Sociedade Gaúcha de História da Medicina 
e Sindicato Médico do Rio Grande do Sul pelo trabalho 

Economia no ambiente de trabalho*
Medidas simples podem evitar o desperdício no 

trabalho, além de contribuir para a preserva-
ção ambiental. Sabendo que mais de 80% da 

energia consumida é de origem fóssil, cara e cada vez 
mais escassa, a seção Superdicas apresenta uma 
série de ações que pode ser realizada no dia-a-dia:

 Configure o seu computador para poupar ener-
gia depois de certo tempo sem uso. O Windows tem 
um recurso que pode ser programado em Opções de 
Energia do Painel de Controle (encontrado no Menu 
Iniciar). Ele permite configurar o monitor para desligar 
após algum tempo de inatividade (só ele é responsá-
vel por 40% do consumo). Também é possível definir 
a máquina para os modos de stand-by e hibernação. 
Ela consome em média 200 Wh (watt-hora) em uso 
normal, enquanto em stand-by reduz para 1,5 Wh. A 
medida garante economia de energia elétrica e ajuda 
a prolongar a vida útil do equipamento.

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

 Aproveite a luz natural, desligando, 
quando possível, as lâmpadas da sala. Em lo-
cais sem ocupação e durante intervalos, man-
tenha as lâmpadas apagadas. 

 Deixe o ar-condicionado entre 22 e 24 
graus, média de conforto térmico. Não mante-
nha a sala gelada, pois a tendência é que as 
pessoas precisem colocar casacos ou abram a 
janela para entrar calor de fora, desperdiçando 
energia.

 Tenha cuidado também com orifícios das 
janelas quando o ar-condicionado está ligado.

 A saída do ar refrigerado deve estar dire-
cionada para o centro da sala ou um local onde 
não há pessoas.

 Quando o dia não está tão quente, pro-
cure ligar a ventilação, ao invés do ar-condicio-
nado.

fique por dentro

superdicas
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 No verão, vista roupas mais leves.
 Desligue o ar-condicionado meia hora antes 

de sair, pois o ambiente continuará agradável.
 Na sua residência, prefira o condicionador de 

ar do tipo split, com maior conforto térmico, menor 
ruído e menor consumo de energia em relação ao 
ar-condicionado de janela.

 Troque as lâmpadas incandescentes por 
fluo rescentes. O gasto é reduzido em um quarto. 
As fluorescentes compactas de 23 W equivalem às 
incandescentes de 100 W. Para lugares onde não 
há leitura, escolha a temperatura de cor de 2.700 
Kelvin, deixando o ambiente mais aconchegante.

* Sugestão do leitor Carlos Veiga

A Trajetória da Pesquisa no Hospital Psiquiá-
trico São Pedro, considerado o melhor entre 
os 20 concorrentes. O tema foi apresentado 
durante a 1ª Jornada Gaúcha de História da 
Medicina, realizada no Hospital São Lucas. O 
prêmio é uma homenagem ao médico e pro-
fessor de Medicina de várias gerações, grande 
impulsionador da ética numa medicina basea-
da em preceitos científicos modernos.

O projeto do aluno de Engenharia de Con-
trole e Automação LIANGRID LUTIANI DA 
SILVA é um dos 31 semifinalistas do Prêmio 
Santander de Empreendedorismo, na catego-
ria Tecnologia da Informação e Comunicação. 
No dia 23/10, no Santander Cultural, em Porto 
Alegre, haverá a escolha de até sete finalis-
tas da Região Sul, entre os 31 do Prêmio de 
Empreendedorismo e outros selecionados do 
Prêmio Ciência e Inovação (os semifinalistas 
ainda serão divulgados). O estudante desen-
volveu o plano de negócios para uma empresa, 
com os colegas KARION GUERRA e PAME-
LA MARTINS, sob a orientação do professor  
ISAAC NEWTON LIMA DA SILVA. O projeto 
busca oferecer uma ferramenta de monitora-
mento remoto para estações de tratamento de 
efluentes industriais e agroindustriais.

O assessor de Assuntos Internacionais e Inte-
rinstitucionais, professor DARIO DE AZEVEDO, foi 
eleito para compor o conselho de administração do 
The Ibero-American Science and Technology Educa-
tion Consortium (Istec), na categoria acadêmica, pelo 
período 2009-2011. O Istec é uma organização sem 
fins lucrativos composta por instituições de ensino, 
pesquisa, indústrias, e organizações multilaterais, 
em todas as Américas e Península Ibérica. Resulta de 
uma parceria entre empresas e universidades para 
transferência de tecnologia e educação de recursos 
humanos, focada no desenvolvimento econômico. A 
PUCRS é uma das fundadoras do Istec. 

A Pró-Reitora de Graduação, SOLANGE KETZER, 
participou, em São Paulo, do 10º Fórum Nacional: 
Ensino Superior Particular Brasileiro, cujo tema foi 
Dez anos de Fórum pensando o Brasil. Promovido 
anualmente pelo Sindicato das Entidades Mantene-
doras de Estabelecimentos de Ensino Superior no 
Estado de São Paulo, o evento reuniu especialistas, 
educadores, empresários, autoridades, intelectuais 
e jornalistas para discussão de assuntos que per-
meiam o dia-a-dia das instituições de ensino supe-
rior e as alternativas para a resolução dos problemas 
que mais preocupam os profissionais do setor.
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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 A devoção à Virgem Santíssima deve conduzir-vos a purificar a 
alma dos defeitos. Recitemos o rosário com fé, com humildade, 

com devoção, com perseverança. Recitemo-lo a cada dia.

João Scalabrini

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: 
Instituto de Cultura Musical.

Ponto A – O Curso da Perestroika na Famecos. Até 
8/11. Horário: das 15h às 19h, sempre aos sábados. 
Local: sala 109 do prédio 41. Promoção: Faculdade 
de Comunicação Social (Famecos). 

Exame de proficiência TOEFL. Horário: 10h. Local: 
Laboratório de Línguas do 5º andar do prédio 8. Ins-
crições: www.ets.org. É necessário levar documento 
com foto e comprovante de inscrição. Informações: 
3320-3528.

Curso Sentença Trabalhista – Módulo 2. De 11/10 
a 13/12. Horário: das 8h30min às 12h, sempre aos 
sábados. Local: prédio 11. Promoção: Faculdade de 
Direito. 

Último dia de inscrição para o Curso de Exten-
são em Desenvolvimento Sustentável e Políticas 
Ambientais na Modalidade a Distância. De 20/10 
a 19/12. As inscrições estão disponíveis pelo site 
www.ead.pucrs.br. Informações: ead@pucrs.br. 
Promoção: Faculdade de Administração, Contabili-
dade e Economia e PUCRS Virtual.

Feriado Escolar Antecipado do Dia do Professor e 
do Auxiliar de Administração Escolar (dia 15/10).

Projeto O que é? Tema: Como fazer um resumo, 
uma paráfrase e um texto crítico, com a doutoranda 
em Lingüística Aplicada Rosemari Martins. Horário: 
das 18h às 19h. Local: sala 305 do prédio 8. A entra-
da será mediante a doação de um livro. Informações: 
3320-3528/3676. Promoção: Faculdade de Letras. 

Oficina de Física Interativa no Museu de Ciências 
e Tecnologia. Até 4/11. Horário: das 14h às 16h, 
sempre nas terças-feiras. Local: prédio 10. Promo-
ção: Faculdade de Física. 

Curso As Depressões. Com o psicana-
lista Luis Hornstein. Dias 9 e 10/10. Ho-
rário: das 19h às 22h15min no dia 9 e 
das 14h às 22h30min no dia 10. Local: 
auditório do prédio 9. Promoção: Facul-
dade de Psicologia. 

Grupo de Estudos Pessoa Humana e 
Direito – 7ª Temporada: Origens do 
Totalitarismo em Hannah Arendt. Até 
27/11. Horário: das 12h às 13h sempre 
nas quintas-feiras. Local: sala 511 do 
prédio 11. Promoção: Faculdade de Di-
reito. 

Programa Geriatria e Gerontologia 
para a Comunidade. Tema da palestra: 
O que o idoso deve saber para ter um 
bom sono, com o médico geriatra André  
Moschetta. Horário: das 11h às 12h. Lo-
cal: 3º andar do Hospital São Lucas. Infor-
mações e inscrições: 3336-8153. Promo-
ção: Instituto de Geriatria e Gerontologia.

Curso Pró-Corpo: Estudos sobre a 
Utilização do Corpo Humano para En-
sino e Pesquisa e Doação de Órgãos. 
Até 21/11. Horário: das 17h40min às 
19h20min sempre nas sextas-feiras. 
Local: prédio 11. Promoção: Faculdade 
de Direito. 

DIA 8   QUARTA-FEIRA DIA 11   SÁBADO

DIA 13   SEGUNDA-FEIRA

DIA 14   TERÇA-FEIRA

DIA 9   QUINTA-FEIRA

DIA 10   SEXTA-FEIRA
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Inscrições abertas para cursos de 
mestrado e doutorado. Informações: 
www.pucrs.br/pos. 

4º Seminário de Sociologia Jurídica. 
Dias 15 e 16/10. Local: auditório térreo 
do prédio 11. Promoção: Faculdade de 
Direito. 

Semana Filosófica. Tema: Filosofia e 
Pós-modernidade. De 20/10 até 25/10. 
Local: Campus Viamão. Inscrições e in-
formações: comunicacaododaef@gmail.
com. Promoção: Diretório Acadêmico 
Ernani Fiori e Faculdade de Filosofia do 
Campus Viamão. 

Curso Análise da Credibilidade do Tes-
temunho. De 21 a 23/10. Local: Minis-
tério Público (Av. Aureliano de Figueiredo 
Pinto, 80, 3º andar). Promoção: Faculda-
de de Psicologia. 

Curso Alteração das Leis das Socieda-
des Anônimas. Dias 22 e 23/10. Horário: 
8h15min às 12h30min. Local: prédio 50. 
Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia. 

Retiro de Universitários. Dias 24, 25 
e 26/10. Local: Casa de veraneio, no 
Jardim do Éden. Serão realizadas dinâ-
micas, leitura de textos, introspecção, 
partilha de experiências de vida e ora-
ções. Inscrições: www.pucrs.br/pastoral. 
Informações: sala 101 do prédio 17 ou  
3320-3500, ramal 4027. Promoção: Cen-
tro de Pastoral e Solidariedade.

Curso de Atenção Farmacêutica Apli-
cada a Farmácias Comunitárias – 
Módulo 3 – Atenção Farmacêutica na 
Hipertensão Arterial Sistêmica. Dia 
25/10. Horário: 8h às 12h e das 14h às 
17h. Local: sala 401 do prédio 40. Pro-
moção: Faculdade de Farmácia. 

3º Seminário Internacional Organi-
zações e Sociedade. De 11 a 14/11. 
Horário: das 9h às 21h. Local: auditório 
térreo do prédio 50 e 9º andar e salas do 
prédio 5. Promoção: Faculdade de Filo-
sofia e Ciências Humanas. 
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