
Cursos se destacam  
no Guia do Estudante
Os cursos de Ciên-

cias Bio lógicas, 
História, Odontolo-

gia, Pedagogia, Psicologia, 
Serviço Social, Sistemas 
de Informação e Turismo 
receberam cinco estrelas 
(excelente) na avaliação do 
Guia do Estudante Melho-
res Universidades 2008, publicado pela Editora Abril. 
Ao todo foram avaliadas 1.263 instituições de todo o 
País. Para a atribuição da quantidade de estrelas, 
a avaliação dos cursos é realizada por professores, 
coordenadores e especialistas de cada área, que se-
guem um conjunto de critérios, entre os quais a qua-
lificação docente, atuação profissional dos docentes, 
professores com dedicação exclusiva ao curso, publi-

Bienal homenageia centenário  
da imigração japonesa

Museu promove Feira de Ciências

Atividades 
comemoram o  
Dia das Crianças

O Dia das Crianças já passou, mas 
as comemorações continuam com duas 
atividades no dia 18/10. Às 16h inicia o 
espetáculo Soldadinho de Chumbo, no 
teatro do prédio 40, voltado para os filhos 
de funcionários. A peça mistura ballet, 
jazz e dança de rua. Os pequenos espec-
tadores serão recepcionados a partir das 
15h30min. A atividade integra o projeto 
No Mundo PUCRS as Crianças se Diver-
tem, promovido pela Universidade. Os 
ingressos podem ser retirados até às 16h 
do dia 15/10 na Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários (sala 109 do prédio 1). Das 
14h às 18h a Associação dos Funcioná-
rios da PUCRS (Afpuc) realiza a Festa do 
Dia das Crianças no Mania de Festa (Av. 
Bento Gonçalves, 4485, em frente ao Tec-
nopuc). Interessados podem se inscrever 
até o dia 15/10 pelo ramal 4021.

Sistema de justiça 
criminal é tema  
de seminário

Profissionais, acadêmicos e pes-
quisadores ligados a preocupações com 
uma visão sociológica do sistema jurídico 
estarão reunidos na PUCRS, nos dias 15 
e 16/10, no 4º Seminário Brasileiro de 
Sociologia Jurídica. Além da apresenta-
ção de trabalhos, serão debatidos temas 
como democracia e a polícia na moder-
nidade tardia; o judiciário e a mídia; cul-
turas juvenis e violência, a criminologia 
e o Direito Penal na história brasileira. 
Também será exibido o filme brasileiro 
Juízo, dirigido por Maria Augusta Ramos, 
que mostra a realidade de adolescentes 
infratores no Rio de Janeiro. As atividades 
ocorrerão das 8h30min às 19h30min no 
auditório do prédio 11. A programação 
completa pode ser vista no site www.
pucrs.br/eventos/sociologiajuridica. A 
promoção é do Departamento de Prope-
dêutica Jurídica da Faculdade de Direito 
em parceria com o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq).
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cação dos docentes, proje-
tos de pesquisa, estrutura 
física e empregabilidade. 
Outros cursos receberam 
quatro estrelas: Adminis-
tração (Campus Central e 
Uruguaiana), Arquitetura 
e Urbanismo, Ciência da 
Computação, Ciências Ae-

ronáuticas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, 
Direito (Campus Central e Uruguaiana), Enferma-
gem, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, 
Engenharia de Controle e Automação, Engenharia 
Elétrica, Farmácia, Filosofia, Fisioterapia, Hotelaria, 
Jornalismo, Medicina, Nutrição, Publicidade e Pro-
paganda, Química, Relações Públicas e Pedagogia 
(Campus Viamão).

De 21 a 25/10 será realizada a 16ª Bienal de 
Cultura Japonesa, promovida pelo Instituto de 
Cultura Japonesa da PUCRS. Na ocasião, ha-

verá exposições de ikebana (arranjos florais), fotogra-
fias, bonsais, origami e sumie (pintura em papel de 
arroz, com tinta à base de carvão e água). A abertura 

Nos dias 21 e 22/10 o Museu de Ciências e 
Tecnologia (MCT) realiza a Feira de Ciências 
e Inovação MCT-PUCRS. O objetivo principal é 

incentivar a produção científica juvenil. Para a Feira 
foram inscritos trabalhos de alunos de escolas públi-
cas do Ensino Fundamental e Médio de Porto Alegre 
e da Região Metropolitana. No total 30 projetos foram 
selecionados e estarão expostos. O evento, que tem 
apoio do Ministério da Educação, ocorre na sala ane-
xa do prédio 50 (térreo), das 9h às 17h. A visitação 
tem entrada franca.

do evento será no dia 20/10, às 20h, na sala anexa 
do prédio 11, contando com a presença do cônsul do 
Japão em Porto Alegre, Haruyoshi Miura, do Reitor 
Joa quim Clotet, entre outras autoridades. A exposição 
estará aberta à visitação das 9h às 19h30min, com 
entrada franca. Informações: 3320-3583.
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Semana Filosófica

Retiro de Universitários

Olimpíadas

Espanhol para 
viagens e turismo

A educação, a filosofia, a economia, o sujeito 
e a religião na pós-modernidade estão na 
pauta da Semana Filosófica 2008, que os 

estudantes do Campus Viamão promovem de 20 
a 25/10. O evento terá a presença dos professo-
res da PUCRS Ricardo Timm de Souza, Frei Luís 
Carlos Susin, Juremir Machado da Silva, Marcos 

O Centro de Pastoral e Solidariedade promo-
ve, de 24 a 26/10, o Retiro de Universitá-
rios. Serão realizadas dinâmicas, leituras 

de textos, introspecção, partilha de experiências 

Neste fim de semana (18 e 19/10) se-
rão realizados mais jogos das Olimpí-
adas da PUCRS 2008. Serão dispu-

tadas partidas de futebol de campo, futsal 
(feminino e masculino), vôlei masculino e 
tênis. As Olimpíadas ocorrem no Parque Es-
portivo e nos campos do Hospital São Lucas 
(das 8h às 19h), com entrada franca.

O curso de espanhol Instrumental para Viagens 
e Turismo dará dicas específicas para quem 
pretende viajar a países que falam a língua. As 

aulas, promovidas pelo Instituto de Cultura Hispâni-
ca (ICH), vão de 20/10 a 8/12 e abordarão o alfabeto 
e pronunciação, meios de transporte, gastronomia, 
pontos de interesse turístico, chamadas telefônicas, 
correios e bancos, trabalho e estudos, negócios, 
além de compras e serviços. Os encontros ocorrerão 
às segundas-feiras à tarde, das 14h às 17h30min. 
Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do 
prédio 40). Alunos, ex-alunos, professores e funcio-
nários da PUCRS, do HSL e do Tecnopuc têm desconto. Informações: 3320-3680.

Minicurso  
sobre economia  
e meio ambiente

Desde o dia 14/10 o Programa de Pós-Graduação em 
Economia conta com a presença do professor visitante 
Anton Meister, da Massey University (Nova Zelândia). De 
20 a 23/10 ele ministrará um minicurso sobre economia 
e meio ambiente. A atividade ocorre das 18h30min às 
20h30min. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas 
na secretaria do Programa (sala 1105 do prédio 50). In-
formações pelo telefone 3320-3688.

Agile Day
No dia 15/10 o Spin-POA e o Grupo de Usuários de Mé-

todos Ágeis (GUMA) realizam o Agile Day – Seminário sobre 
Metodologias Ágeis para Desenvolvimento de Software. 
Com palestras diversas e um painel, o evento discutirá 
questões relativas a práticas de modelagem, estimativas, 
planejamento, desenvolvimento interativo, qualidade e tes-
te de software e retorno sobre investimento. As atividades 
serão realizadas no auditório térreo do prédio 32. Alunos da 
PUCRS têm isenção mediante apresentação do comprovan-
te de matrícula. Informações pelo telefone 3331-7244 ou 
no site www.rs.sucesu.org.br/evento_sucesu/agileday. 
O evento conta com o apoio das Faculdades de Informática 
e Administração, Contabilidade e Economia.

História comparada
O 2º Encontro da Rede Internacional Marc Bloch de 

Estudos Comparados em História – Europa/América Lati-
na será realizado na PUCRS de 22 a 24/10. Estarão reu-
nidos pesquisadores brasileiros, argentinos, mexicanos, 
franceses e espanhóis dedicados à investigação do tema 
da história comparada nas nações latino-americanas, 
em especial da região platina. As mesas debaterão temas 
como Configurações dos espaços políticos: práticas, vín-
culos e representações; Fronteiras; Instituições, direitos e 
conflitos, entre outros. As inscrições podem ser feitas no 
primeiro dia do evento, no auditório do prédio 5. Para os ou-
vintes interessados em receber o certificado de presença, 
solicita-se a doação de 1kg de alimento não-perecível, que 
será revertido a instituições atendidas por projetos sociais 
da PUCRS. A promoção é do Programa de Pós-Graduação 
em História e do Departamento de História. Informações: 
fheinz@cpovo.net.

Mostra da Arquitetura
Até o dia 22/10 ocorre a tradicional Mostra de Traba-

lhos Acadêmicos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 
Os trabalhos dos alunos estão expostos na Praça de Even-
tos da Faculdade (prédio 9).

Sandrini, Nythamar Fernandes de Oliveira Ju-
nior, Maria Beatriz Furtado Rahde, entre outros 
palestrantes. As inscrições podem ser feitas 
pelo e-mail comunicacaododaef@gmail. A 
promoção é do Diretório Acadêmico Ernani Fiori 
e da Faculdade de Filosofia do Campus Viamão. 
A entrada é franca.

de vida e orações. A atividade será realizada na 
Casa de Veraneio, no Jardim do Éden. Inscrições 
no site www.pucrs.br/pastoral. Informações pelo 
telefone 3320-3500, ramal 4027.

Foto: Cop Richard/stock.XCHNG
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O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 
que começará a valer a partir de janeiro 
de 2009, altera pouco a escrita dos bra-

sileiros, sendo mais significativo para os portu-
gueses. Se quiser aprofundar o tema e exercitar 
as novas regras, participe do encontro sobre 
a nova ortografia dia 29/10, às 19h30min, no 
auditório do prédio 9. 

Confira a síntese das principais novidades 
para brasileiros e portugueses:

 Utilize sem receio as letras k, w e y. Ago-
ra elas integram a ortografia oficial da Língua 
Portuguesa.

 Não utilize mais o trema, a não ser 
em nomes próprios e seus derivados: escreva 
delinquente, pinguim, mas Müller, Schütz. 
Lembre: o u continua sendo pronunciado.

 Elimine os acentos diferenciais de pára 
(verbo), pélo, péla (verbo), o pólo, o pelo, a pera: 
escreva para, pelo, pelas, polo, pelo, pera.

 Elimine os acentos das formas verbais termi-
nadas em -eem: escreva creem, descreem, leem, 
releem...

 Elimine os acentos de palavras terminadas em 
-oo: você deve grafar enjoo, magoo, voo.

 Elimine os acentos agudos de ei e oi em pa-
roxítonas: agora é assembleia, ideia, heroica, pa-
ranoia. Mas mantenha o acento em anzóis, anéis, 
porque são oxítonas...

 Elimine, nas paroxítonas, os acentos do i e do 
u tônicos precedidos de ditongo, como em feiúra e 
baiúca: agora é feiura e baiuca.

 Quanto ao uso do hífen, é conveniente ter à 
mão um bom dicionário. Neste espaço, cabem ape-
nas duas regras úteis:

• elimine o hífen se o segundo elemento come-
çar com s ou r (duplicando as consoantes): antir-
religioso, antissemita, contrarregra, exceto se o 
primeiro elemento terminar em r: hiper-requintado, 
super-resistente.

fique por dentro

superdicas

A Edipucrs está lançando o e-book Ler e 
brincar: atividades de leitura literária com jogos 
de construção narrativa, coordenado pela pro-
fessora VERA AGUIAR, da Faculdade de Letras. A 
obra desenvolve-se através da metalinguagem, 
contando uma história cujo tema é a arte de tecer 
histórias. Os exercícios enfatizam os elementos 
essenciais da narrativa – tempo, espaço, persona-
gem –, bem como sua própria estrutura, de modo 
a permitir que a criança, depois de internalizar 
esse conteúdo, seja estimulada a criar suas his-
tórias. O acesso ao e-book é gratuito: http://www.
pucrs.br/edipucrs/lerebrincar_narrativa/ 
lerebrincar_narrativa.swf.
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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.

Mudanças na ortografia*

Foto: Rodolfo Clix/stock.XCHNG

Foto: Jorge Vicente/stock.XCHNG

• elimine o hífen se o prefixo terminar em vogal 
e o segundo elemento começar com vogal diferen-
te: extraescolar, aeroespacial, autoestrada.

* Sugestão da leitora Suélen Breda Panizzon

O projeto Famecos Sem Fronteiras firmou parceria com 
o curso de Comunicação da universidade inglesa de Falmouth 
para oportunizar aos alunos de ambas as instituições a prática 
do trabalho em nível internacional. São duas equipes – uma 
de estudantes brasileiros e outra de ingleses – que produzem 
campanhas de comunicação para clientes. Os contatos com os 
alunos estrangeiros são semanais, por videoconferência, quan-
do são ministradas aulas teóricas pelos professores e trocas de 
informações a respeito do projeto. Sob a coordenação brasileira 
da professora ANA STEFFEN, do curso de Relações Públicas da 
Faculdade de Comunicação Social, e inglesa do professor Jon 
Cope, o projeto tem como clientes, neste semestre, as ONGs 
Shelterbox (Inglaterra) e Vida Urgente (brasil). A primeira video-
conferência será em 20/10, na sala de geração 2 do EAD.

A professora PATRÍCIA GROSSI, do Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social, apresentará a pesquisa Learning 
democracy by doing: implementing restorative circles in Bra-
zilian schools as a non-violent conflict resolution strategy, rea-
lizada em parceria com a professora BEATRIZ AGUINSKY, em 
conferência internacional promovida pelo Transformative Lear-
ning Centre, Ontario Institute for Studies in Education, da Uni-
versidade de Toronto (Canadá). Em 15/10, ministrará palestra 
sobre a pesquisa de avaliação e monitoramento das práticas 
restaurativas desenvolvidas em escolas públicas e privadas de 
Porto Alegre como uma estratégia de pacificação de conflitos 
escolares na York University, no Brazilian Studies Seminar.

A diplomada CAMILLA PEREIRA, da Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo, recebeu men-
ção honrosa no concurso nacional de projetos 
Opera Prima, considerado o mais importante da 
categoria. Promovido pelo Instituto de Arquitetos 
do Brasil, com a revista Projeto Design e Brasken, 
o concurso premia trabalhos finais de graduação 
em Arquitetura e Urbanismo. Participaram 126 
escolas com 413 trabalhos, dos quais 25 foram 
classificados como os melhores de 2008. O orien-
tador de Camilla no projeto de uma Escola de 
Fotografia (ilustração) foi o professor PAULO RI-
CARDO BREGATTO. Informações com imagens do 
projeto podem ser acessadas em www.arcoweb.
com.br/especiais/especiais31.asp.

O professor MÁRCIO GROSSI, da Faculdade 
de Odontologia, foi convidado a participar da pro-
gramação científica do 27º Congresso Internacio-
nal de Odontologia de São Paulo ministrando para 
especialistas o curso Novas abordagens no tra-
tamento das desordens têmporo-mandibulares. 
O evento, realizado em São Paulo em janeiro de 
2009, é considerado o maior da América Latina e 
o terceiro do mundo.
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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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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’

Seminário Economia às 5 ½. Tema: Marketing e a hegemonia do de-
senvolvimento: sobre celulose e os desertos verdes. Com Vinícius brei, 
professor do Programa de Pós-Graduação em Administração. Horário: 
das 17h30min às 19h. Local: auditório do 9º andar do prédio 50. entrada 
franca. Informações: 3320-3688. Promoção: Programa de Pós-Graduação 
em Economia.

Projeto O que é? Tema: Literatura e modernidade, com a doutoranda em 
Teoria da Literatura Ana Cláudia Munari. Horário: das 18h às 19h. Local: 
sala 305 do prédio 8. A entrada será mediante a doação de um livro. Infor-
mações: 3320-3528 ou 3320-3676. Promoção: Faculdade de Letras.

Curso Análise da Credibilidade do Testemunho. Até 23/10. Horário: das 
10h às 12h e das 14h às 17h50min no primeiro dia e das 8h20min às 12h 
nos dias 22 e 23. Local: Ministério Público (avenida Aureliano de Figueire-
do Pinto, número 80, 3º andar). Promoção: Faculdade de Psicologia. 

7º Congresso Internacional de Estudos Ibero-Americanos. Até 23/10. 
Informações: www.pucrs.br/eventos/cieia ou 3320-3680. Promoção: Pro-
grama de Pós-Graduação em História da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas. 

8º Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computa-
cionais (IHC2008). Até 24/10. Informações e inscrições no site www.inf.
pucrs.br/ihc2008/pt-br. Promoção: Faculdade de Informática.

Sobremesa Musical. Com Quinteto de Madeiras Clássico. Horário: das 13h às 13h30min. Local: átrio do 
prédio 9. Informações 3320-3582. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

DIA 15   qUARTA-FEIRA

Curso Vida com Ciência – A Natureza no Ar e no Solo – Módulo 1. Até 27/11. Horário: das 14h30min às 
16h, sempre nas quintas-feiras. Local: prédio 40. Promoção: Museu de Ciências e Tecnologia. 

Programa Geriatria e Gerontologia para a comunidade. Tema da palestra: Mitos das Vacinas no envelhe-
cimento, com a médica geriatra Patrícia Moraes. Horário: das 11h às 12h. Local: 3º andar do Hospital São 
Lucas. Informações e inscrições: 3336-8153. Promoção: Instituto de Geriatria e Gerontologia.

DIA 16   qUINTA-FEIRA

Curso de Autocad 3D. Até 14/11. Horário: das 8h às 11h30min, sempre nas sextas-feiras. Local: prédio 9. 
Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 

DIA 17   SExTA-FEIRA

Recepção aos pais dos alunos da 
Faculdade de Farmácia. A atividade 
inicia às 9h30min. Serão feitas visi-
tas, mesas-redondas e um almoço de 
confraternização. Os pais convidados 
devem confirmar presença pelo e-mail 
farmacia@pucrs.br ou 3320-3512 até 
o dia 15/10.

Curso de Nivelamento em química Or-
gânica. Até 22/11. Horário: das 8h30min 
às 10h10min, sempre aos sábados. Lo-
cal: sala 302 do prédio 12. Promoção: 
Faculdade de Farmácia em parceria com 
a Faculdade de Química. 

Curso de Nivelamento em química 
Geral Inorgânica. Até 22/11. Horário: 
das 10h30min às 12h10min, sempre 
aos sábados. Local: prédio 12. Promo-
ção: Faculdade de Farmácia em parceria 
com a Faculdade de Química. 

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

DIA 18   SÁBADO DIA 20   SEGUNDA-FEIRA

DIA 21   TERçA-FEIRA

aGenda
Inscrições abertas para cursos de mestrado e 
doutorado. Informações: www.pucrs.br/pos. 
Sobremesa Musical Especial em comemoração 
ao dia dos professores e técnico-administrati-
vos. Dia 22/10. Com toda a Orquestra. Horário: 
13h. Local: átrio do prédio 9. A apresentação será 
transmitida ao vivo para o Campus Uruguaiana e 
um link será disponibilizado para o campus Via-
mão. Entrada franca. Promoção: Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários, Pró-Reitoria de Extensão, 
Gerência de Recursos Humanos, Centro de Pasto-
ral e Instituto de Cultura Musical. 
2º Colóquio de Filosofia da Religião – Natura-
lismo e Ateísmo. Dias 29 e 30/10. As inscrições 
podem ser feitas pelo e-mail filosofia-pg@pucrs.
br, comunicando nome completo e, se aluno da 
PUCRS, o número da matrícula. A confirmação 
da inscrição será mediante a doação de dois brin-
quedos novos ou dois litros de leite longa vida ou 
em pó. Os brinquedos serão entregues na Festa de 
Natal das crianças internadas no Hospital São Lu-
cas. Informações: 3320-3554. Promoção: Progra-
ma de Pós-Graduação em Filosofia em parceria 
com o Programa de Pós-Graduação em Teologia. 
Curso Alteração das Leis das Sociedades Anô-
nimas. Dias 22 e 23/10. Horário: 8h15min às 
12h30min. Local: sala 309 do prédio 50. Promo-
ção: Faculdade de Administração, Contabilidade e 
Economia. 
1º Congresso da Associação Brasileira de Di-
reito e Economia: Direito, Economia e Desen-
volvimento. Dias 23 e 24/10. Local: auditório tér-
reo do prédio 11. Promoção: Associação Brasileira 
de Direito e Economia e Faculdade de Direito.  
Curso de Atenção Farmacêutica Aplicada a 
Farmácias Comunitárias – Módulo 3 – Atenção 
Farmacêutica na Hipertensão Arterial Sistêmi-
ca. Dia 25/10. Horário: das 8h às 12h e das 14h 
às 17h. Local: sala 401 do prédio 40. Promoção: 
Faculdade de Farmácia. 
Curso de Missões Jesuíticas: São Miguel Ar-
canjo e Santo Ângelo. De 31/10 a 2/11. Local: 
São Miguel e Santo Ângelo. Promoção: Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo. 
3º Seminário Internacional Organizações e 
Sociedade. De 11 a 14/11. Local: prédio 50 (au-
ditórios térreo e do 9º andar) e salas do prédio 5. 
Inscrições e informações: www.pucrs.br/eventos/
sios. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas. 
Avaliação de Disciplinas. Até 21/11. Os instru-
mentos de avaliação estão disponíveis no site 
www.pucrs.br, alunos encontram o questionário 
na página de Informações Acadêmico-Financeiras 
e professores, na Central dos Professores. Promo-
ção: Pró-Reitoria de Graduação.

No momento em que nos sentimos rodeados e preocupados com a violência e o 
desrespeito pela vida humana, nos seqüestros, nas chacinas, manifestamos a esperança 

de que a última palavra não será de ódio, mas de vida, de fraternidade, de paz.

Cardeal Dom Claúdio Hummes
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