
NOTÍCIAS
Raiar seleciona 
empresas para 
programa de 
financiamento

A Incubadora Raiar da PUCRS 
selecionará 100 empresas para par-
ticipar do Programa Primeira Empresa 
Inovadora (Prime), da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep). Serão R$ 
12 milhões repassados à Incubadora, 
que participa junto a outras 18 incu-
badoras do País. No primeiro ano de 
operação do Prime, cada empresa se-
lecionada poderá contar com R$ 120 
mil, em recursos não-reembolsáveis 
do Programa de Subvenção Econômi-
ca à Inovação. Essa verba poderá ser 
utilizada, basicamente, para apoio ao 
empreendedor e gestor do negócio e, 
ainda, para contratação de consulto-
rias de mercado em áreas de gestão 
consideradas relevantes para a em-
presa, como recursos humanos, pro-
priedade intelectual, formulação es-
tratégica e inovação. As empresas não 
se tornarão, neste caso, incubadas da 
Raiar, que atua como agente opera-
cional descentralizada da Finep neste 
programa. Contatos podem ser feitos 
pelo telefone 3205-3128. Interessa-
dos podem realizar um pré-cadastro 
no site da Incubadora: www.pucrs.br/
agt/raiar/prime. 

PUCRS é a 
universidade  
privada mais 
lembrada no RS

A PUCRS é a instituição de ensino 
superior privada mais lembrada pelos 
gaúchos, segundo o levantamento 
Marcas de Quem Decide, realizado 
anualmente pelo Jornal do Comércio 
e pela QualiData Pesquisa e Conhe-
cimento Estratégico. A pesquisa, que 
está em sua 11.ª edição, relaciona os 
níveis de lembrança e de preferência 
de 100 setores da indústria, do comér-
cio e dos serviços. As indicações de 
lembrança e preferência foram feitas 
por 480 empresários, executivos e 
profissionais liberais de mais de 40 
municípios de todas as regiões do Rio 
Grande do Sul.
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Stand Calouros  
recepciona novos alunos
Nos dias 12 e 13/3 a PUCRS recepciona seus no-

vos estudantes por meio da atração semestral 
Stand Calouros, realizada no Centro de Eventos 

(prédio 41). O Stand é um espaço de convivência que 
oferece dicas, música, apresenta a Universidade e pro-
move integração de maneira descontraída. No local, os 

calouros receberão um kit de boas-vindas. No dia 12 o 
evento ocorre à tarde e à noite e no dia 13 pela manhã e à 
noite, envolvendo calouros dos campi Central e Viamão. 
Informações e a escala de visitação podem ser vistas no 
site www.pucrs.br/eventos/standcalouros. O evento é 
organizado pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários.

Reformas em prédios valorizam convivência

Na volta às aulas os alunos da Faculdade de Co-
municação Social encontraram uma agradável 
surpresa: o saguão do prédio 7 (foto à esq.) total-

mente reformado. O espaço, com rede elétrica e acesso 
à internet, ganhou mais conforto e design moderno, com 
cores fortes e vibrantes, dividido em três áreas: uma 
para reuniões de grupos, outra voltada à leitura e estudo 
e uma para convivência. No prédio 50, da Faculdade de 

Administração, Contabilidade e Economia, os saguões 
dos andares ganharam layouts de salas de convivência 
com mobiliário (cadeiras diferenciadas para estudo e 
descanso, mesas para laptop, tapetes e reproduções 
de obras de artistas como Kandinski e Miró) e plantas 
que combinam com os diversos espaços. No térreo, um 
telão e caixas de som com música ambiente completam 
as inovações. Os projetos são da Divisão de Obras.

A antiga Farmácia Escola, localizada no prédio 12B 
do Campus Central, passou a se chamar Farmá-
cia Universitária. Para marcar a mudança tam-

bém alterou sua identidade visual. Vinculada à Facul-
dade de Farmácia, participa do Programa de Extensão 
da Farmácia Popular do Governo Federal em parceria 
com a Rede Panvel. O Programa oferece alguns medica-
mentos para hipertensão, diabetes e anticoncepcionais 
com até 90% de desconto. Para a compra, é necessário 
apresentar receita médica e CPF do paciente. Na com-
pra de medicamentos e produtos em geral os alunos, 
professores e técnicos-administrativos da PUCRS têm 
10% de desconto. A Farmácia Universitária continua 
com a campanha de coleta de medicamentos, por meio 
do qual recebe remédios vencidos ou que não são mais 
utilizados com a intenção de conscientizar os usuários e 

Farmácia Universitária: novo nome e visual

evitar os problemas decorrentes do seu uso ou descarte 
inadequado. Horário de funcionamento: das 7h30min 
às 22h, de segunda a sexta-feira e, aos sábados, das 
8h às 13h.



Intercâmbio
Alunos de graduação têm até o dia 16/3 para 

se inscrever no Programa de Mobilidade Aca-
dêmica. O programa consiste em proporcionar a 
vivência de outras culturas sem abrir mão das 
atividades acadêmicas, oferecendo oportunidades 
de estudar em universidades estrangeiras conve-
niadas. O aluno continua efetuando o pagamento 
referente à matrícula e às mensalidades para a 
PUCRS, e, dessa forma, ficará isento do pagamen-
to de mensalidade na Universidade de destino. O 
intercâmbio pode ter a duração máxima de dois 
semestres. Informações: www.pucrs.br/pma ou 
no Núcleo de Mobilidade Acadêmica (térreo do pré-
dio 15, de segunda a quinta-feira, das 14h30min 
às 17h30min).

Campanha 
solidária

O Centro de Pastoral e Solidariedade promove 
a Campanha Volta às Aulas e Páscoa Solidária. O 
objetivo é mobilizar a comunidade acadêmica para 
a prática da solidariedade por meio da doação de 
materiais escolares além de chocolates e gulosei-
mas. As doações podem ser feitas até o dia 8/4 
no Centro de Pastoral e Solidariedade (sala 101 do 
prédio 17, junto ao Colégio Marista Champagnat). 
Informações pelo telefone 3320-3576.

Exame TOEFL
A Faculdade de Letras aplicará, em dias 

variados durante o ano, o exame de proficiência 
em língua inglesa TOEFL, na modalidade internet 
based test. A prova avalia a competência de can-
didatos a universidades e centros de estudos em 
países de língua inglesa. Os interessados podem 
se inscrever e pagar a taxa com cartão de crédito 
pelo site www.ets.org. As próximas avaliações es-
tão agendadas para os dias 21 e 27/3, 3/4, 15 e 
30/5 e 20/6. Informações no site ou pelo telefone 
3320-3528.

Parque Esportivo
O Parque Esportivo oferece quadras para 

locação, como quadras poliesportivas, de tênis, 
squash, paddle, de areia e campos de fute-
bol. Para integrantes da comunidade acadêmi-
ca o valor é diferenciado. Informações no site 
www.pucrs.br/parqueesportivo ou telefone  
3320-3622.
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Aula inaugural do pós em Filosofia
No dia 11/3 será realizada a aula inaugural 

do Programa de Pós-Graduação em Filoso-
fia. Na ocasião, o professor Michel Heidel-

berger, da Universidade de Tübingen (Alemanha), 

fará uma explanação histórica sobre Max Weber. 
O evento ocorre a partir das 18h no auditório do 
prédio 5. A entrada é franca. Informações pelo te-
lefone 3320-3554.

Reunião anual da SBPC
Pesquisadores interessados em submeter resu-

mos de trabalhos científicos para apresentação 
na 61.ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC), que acontece de 

12 a 17/7 em Manaus, têm até o dia 23/3 para se 
inscrever pelo site www.sbpcnet.org.br/manaus. O 
tema da 61.ª Reunião Anual da SBPC será Amazônia: 
Ciência e Cultura.

Teoria da Evolução
Faltam poucos dias para iniciar a (R)Evolução 

de Darwin, título da nova exposição temática 
do Museu de Ciências e Tecnologia (MCT), com 

abertura em 24/3. A mostra e seus desdobramentos 
ocuparão praticamente 30% da área de visitação 
para explicar a evolução da vida no planeta Terra, 
desde o surgimento da matéria orgânica até os dias 
atuais. Paralelamente, outros eventos irão somar-se 
a este para celebrar, ao longo de 2009, os 200 anos 
do nascimento do naturalista inglês Charles Darwin 
e os 150 anos da publicação de sua famosa obra, A 
Origem das Espécies. A maior atividade concomitante 
à exposição é o Ciclo de Palestras Evolução: Trans-
versalidades. A primeira convidada é a bióloga alemã 
Christiane Nüsslein-Volhard, ganhadora do Prêmio 
Nobel de Medicina/Fisiologia, em 1995. ela falará so-
bre Questões da evolução em 18/3, no teatro do pré-
dio 40, com tradução simultânea e entrada franca.

Darwin em aquarela de George Richmond (1840)

Exposição destaca cultura italiana
Um pouco da história da imigração ita-

liana no Rio Grande do Sul está sendo 
contada na exposição Memórias em 

Madeira, realizada no Espaço Cultural do Hos-
pital São Lucas (HSL). Móveis antigos de estilo 
colonial ou feitos com madeira de demolição, 
criações da Casa de Arte Design, de Porto 
Alegre, estão entre as atrações, bem como 
objetos de decoração. A exposição seguirá até 
16/3. Aberto ao público, o espaço Cultural (2.º 
andar do HSL), funciona das 7h às 22h, dia-
riamente.
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Desde terça-feira,10/3, o Museu de Ciências e Tecnologia 
está no Praia de Belas Shopping apresentando mais de 60 expe-
rimentos para o público. Os visitantes poderão se divertir no Pla-
netário Inflável, no Giroscópio Humano (foto) e conhecer a atração 
“Por que o céu é azul e o pôr-do-sol é vermelho?”, que explica os 
fenômenos. A mostra segue até 29/3, de segunda-feira a sábado, 
das 10h às 22h e, aos domingos, das 11h às 22h, nas Praças da 
Magia e das Artes (1.º piso), em frente à Saraiva MegaStore (2.º 
piso) e no 3.º piso. A entrada é franca. entre os experimentos se 
destacam um equipamento que usa batatas como pilhas elétri-
cas, espelhos que fazem as pessoas parecerem mais magras ou 
gordas e o incrível pião que aparentemente desobedece à lei da 
gravidade e sobe uma rampa. A entrada para o Planetário e o 
Giroscópio é 1 kg de alimento não-perecível (exceto açúcar e sal) 
que serão doados para a Fundação Pão dos Pobres.

PUCRS Livre do Tabaco
Interessada em contribuir com a qualidade 

de vida dos funcionários, a Universidade 
realiza a Campanha PUCRS Livre do Taba-

co. Uma das ações é a oferta de tratamento 
médico e com medicamentos para cessação 
do tabagismo a valores subsidiados (descon-
to de 25% e parcelamento em seis vezes). As 
estatísticas demonstram que apenas de 5% a 
6% das pessoas conseguem largar o vício sem 
ajuda de profissionais. Conforme o tempo de 
atendimento e a substância utilizada, a chance 
de sucesso aumenta quatro vezes.

O funcionário motivado a parar de fumar 
poderá fazer tratamento no Ambulatório de 
Cessação do Tabagismo do Hospital São Lucas, 
que atende por planos de saúde. Quem não 

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

tiver cobertura pagará um preço menor do 
que o de uma consulta particular. Em geral, 
o tratamento dura dois meses, divididos em 
oito consultas. Após a avaliação inicial feita 
pela enfermagem, o paciente passa para o 
clínico geral ou pneumologista. É recomen-
dado atendimento com psiquiatra em casos 
com componente emocional significativo, de 
depressão, distúrbio de humor ou outros.

A Campanha identifica anualmente am-
bientes livres de tabaco da PUCRS. Em 2008, 
60% dos locais receberam a certificação. 
Além de ações de conscientização, a Uni-
versidade pretende fazer um levantamento 
do total de fumantes para realizar atividades 
direcionadas.

fique por dentro

superdicas

Fo
nt

e:
 Jo

sé
 M

igu
el 

Ch
at

kin
, p

ne
um

olo
gis

ta
 d

o H
os

pit
al 

Sã
o L

uc
as

 e 
pr

ofe
ss

or
 d

a 
Fa

cu
lda

de
 d

e M
ed

ici
na

Recomendações paRa deixaR de FumaR
 A primeira e mais importante condição para ter suces-

so ao largar o cigarro é a motivação pessoal.
 O melhor é a cessação abrupta do tabagismo. O pa-

ciente pode combinar com o médico uma data e iniciar o 
tratamento. A parada gradual em geral não tem eficácia. A 
pessoa reduz a quantidade de cigarros por dia, mas acaba 
tragando mais.

 É preciso se conscientizar dos malefícios do cigarro.
 Ver o tabagismo como doença e a partir daí buscar 

ajuda para se curar.
 

Informações sobre o tratamento  
médico/medicamentoso: 3320-3378.

A equipe do Centro de Excelência em 
Pesquisa sobre Armazenamento de Carbo-
no (Cepac), localizado no Tecnopuc, conta 
com três estudantes portugueses: JoÃo 
miGueL Faim maRTins, mestrando no 
Programa de Pós-Graduação em Enge-
nharia e Tecnologia de Materiais, TeLmo 
RodRiGo coRReia FeRReiRa e Luis 
miGueL BoRdaLo FiLipe, doutorandos 
no mesmo Programa. Os alunos desen-
volvem atividades de pesquisa nos labo-
ratórios do Cepac direcionadas de acordo 
com a sua área de estudo. Os portugueses 
estão pesquisando sobre armazenamento 
de CO2 em campos de petróleo, gás natural 
em camadas de carvão e gaseificação de 
carvão para produção de hidrogênio.

O diretor da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, pauLo ReGaL, e o presidente 
do Centro Internacional para la Conserva-
ción del Patrimonio (Cicop), Jorge Néstor 
Bozzano, firmaram um acordo para inter-
câmbio de professores e realização de ati-
vidades conjuntas – seminários, encontros 
e congressos – visando a promover o es-
tudo e a difusão do patrimônio cultural do 
Brasil e da Argentina. O encontro ocorreu 
no Cicop da América do Sul, com sede em 
Buenos Aires.

Os calouros da Faculdade de Enfermagem, 
Nutrição e Fisioterapia e seus familiares foram 
recepcionados pela diretora BeaTRiZ oJeda 
no auditório do prédio 32. O grupo foi acolhido 
num encontro no qual recebeu informações 
sobre a unidade acadêmica e seu funciona-
mento. 

A Associação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação, Software e Internet 
(Assespro-RS) premiou os melhores trabalhos 
de conclusão realizados pelos alunos do cur-
so de Ciência de Computação e Sistemas de 
Informação da Faculdade de Informática. Os 
prêmios foram entregues a FRedeRico HaHn 
pesenTe e HenRiQue meZZono scHnei-
deR, do curso de Sistemas de Informação, pelo 
trabalho Icfilter – Uma ferramenta de filtro de 
conteúdo de acesso à internet, orientado pelo 
professor ceLso cosTa; e para VoLmaR de 
oLiVeiRa JÚnioR, de Ciência de Computação, 
pelo trabalho Simulação de multidões em si-
tuação de emergência, com orientação de 
soRaia musse.

Foto: Vikek Chugh/stock.XCHNG
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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.

sede atentos: nunca amuo, nunca taciturnidade, mas 
sempre e, aconteça o que acontecer, doce alegria, 

santa alegria, igualdade de humor, perfeita resignação.
Carta de 1853 – Ir. Francisco

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

palestra como investir em ações seguindo os 
passos de Warren Buffet. Ministrante: Ândria Perei-
ra. Horário: 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Inscri-
ções gratuitas. Informações: 3384-4449. Inscrições: 
www.labmec.com.br. Promoção: Labmec.

dia 11   QuaRTa-FeiRa

curso de nivelamento em matemática. De 14 a 
28/3. Horário: sábado das 8h às 11h30min. Local: 
térreo do prédio 30. Promoção: Faculdade de Mate-
mática. *
curso imagem corporativa – Ênfase em manual 
de identidade Visual. De 14/3 a 30/5. Ministrante: 
Luciana Braun. Horário: sábado, das 8h30min às 
12h. Local: prédio 7. Pré-requisito: conhecimentos 
básicos em programas gráficos, Freehand, Corel-
DRAW ou Ilustrator. Promoção: Faculdade de Comu-
nicação Social. *
1.º curso montando estratégias para ope-
rar na Bolsa de Valores. Horário: a partir das 
9h. Local: sala 705 do prédio 50. Informações:  
3384-4449. Inscrições: www.labmec.com.br. Promo-
ção: Labmec.

dia 14   sáBado

curso de Indesign Básico. De 16 a 
19/3. Horário: das 14h às 16h30min. 
Pré-requisito: conhecimentos básicos 
de informática. Promoção: Faculdade 
de Comunicação Social. * 

cursos integrados de artes. Últi-
mo dia de inscrições. Os temas são: 
Descobrindo a história das mulheres; 
Descobrindo a mitologia e a arte anti-
ga; Descobrindo a arte e o mecenato 
nas cortes do Renascimento italiano; 
Descobrindo a arte a história oriental; 
Descobrindo a história geral da mú-
sica e Descobrindo a história cultural 
do século 19. *

dia 16   seGunda-FeiRa

palestra instrumentos de análise de 
conjuntura. Ministrante: professora 
Cecília Hoff. Horário: 18h. Local: sala 
705 do prédio 50. Inscrições gratuitas. 
Informações: 3384-4449. Inscrições: 
www.labmec.com.br. Promoção:  
Labmec.

início do Trote solidário da Faculda-
de de serviço social. Os calouros se-
rão convidados a reunir o maior número 
possível de notas fiscais, material es-
colar e até mesmo roupas para serem 
doa das à entidade social a ser escolhida 
em comum acordo pelas duas turmas. 
Horário: 19h30min. Local: sala 323 do 
prédio 15. Coletas vão até 30/3.

nutri Hour. Tema: Mobilidade Acadê-
mica – relato de experiências de in-
tercâmbio. Horário: das 19h30min às 
20h30min. Local: auditório do prédio 
32. Inscrições gratuitas na secretaria 
da Faculdade de Enfermagem, Nutri-
ção e Fisioterapia ou pelo 3320-3500, 
ramal 4951. Aberto a alunos de todos 
os cursos.

dia 17   TeRça-FeiRa

aproveitamento de disciplinas. Até 13/3. Os 
interessados podem procurar a Central de Aten-
dimento ao Aluno no térreo do prédio 15. Horário: 
das 8h às 21h15min. Informações: 3320-3573 ou  
3320-3500 – ramais 7981 e 7982 ou no www.pucrs.
br/cra.

curso Linguagem do Varejo. De 13/3 a 29/5. Ho-
rário: das 19h30min às 21h, às sextas-feiras. Local: 
prédio 7. Promoção: Faculdade de Comunicação 
Social. *
campanha de prevenção à insuficiência Renal 
crônica. Serviço de orientação e verificação da pres-
são arterial e de glicemia capilar. Horário: 8h às 17h. 
Local: térreo do Hospital São Lucas. Informações: 
3320-3174. Promoção: HSL.

dia 13   sexTa-FeiRa

aGenda proGrame-se

aula inaugural da Faculdade de medicina (Famed). Tema: A docência 
universitária: Competências, pesquisa e ensino. Dia: 19/3. Ministrante: 
professor Abdeljalil Akkari, diretor de pesquisa da La Haute École Pé-
dagogique de Berne-Jura-Neuchâtel – Suíça e Consultor da UNESCO. 
Horário: 10h30min. Local: Anfiteatro Ir. José Otão do Hospital São Lucas 
(HSL). Informações: 3320-3515. Promoção: Faculdade de Medicina. 
palestra conversando com diplomados da Faculdade de Farmá-
cia. Tema: As múltipas faces do farmacêutico no atual mercado: você 
conhece realmente todas? O papel do farmacêutico em treinamento 
e desenvolvimento de equipes na Indústria Farmacêutica. Ministran-
te: Maria elisa Duarte. Dia: 19/3. Horário: 19h30min. Local: sala 604, 
bloco A – prédio 12 Informações: 3320-3512. Promoção: Faculdade de 
Farmácia.
curso introdutório ao spss para profissionais da área de saúde. De 
20 a 27/3, às sextas-feiras. Horário: manhã e tarde. Busca introduzir o 
usuário iniciante ao manejo e utilização de técnicas estatísticas básicas 
do software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), um dos 
melhores programas de computador para análise de dados de pesqui-
sas. Promoção: Faculdade de Medicina. *
inscrições para o credpuc. Crédito Educativo da PUCRS. De 23/3 a 
16/4. Voltado para alunos de graduação de todos os níveis, carentes de 
recursos financeiros, próprios ou familiares. Informações: 3320-3500, 
ramal 4627, ou www.pucrs.br/prac/beneficios. 
15.ª semana acadêmica maurício cardoso. De 24 a 26/3. Nos turnos 
manhã, tarde e noite. Local: Centro de Eventos do prédio 41. Promoção: 
Diretório Acadêmico Maurício Cardoso.
palestra Voando no Reino da absínia – a colocação do pilo-
to no mercado externo. Dia: 24/3. Ministrante: Comandante Paulo 
Villas-Bôas. Horário: 9h. Local: Auditório do prédio 9. Informações:  
3320-3542. Promoção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas. 
1.º curso de análise de conjuntura. Dias 27 e 28/3. Horário: 19h30min 
às 22h30min, na sexta-feira e, das 9h às 19h, no sábado. Local: sala 
705 do prédio 50. Promoção: Labmec. 
curso de extensão narrativas na Web. De 28/3 a 25/4. Horário: das 
8h às 13h, aos sábados. Propõe a reflexão sobre as possibilidades nar-
rativas das novas tecnologias e de que forma elas podem contribuir com 
o trabalho do produtor de conteúdo. Promoção: Faculdade de Comuni-
cação Social. *
curso de Formação de Gestores em negócios de Beleza. De 30/3 a 
13/7. Horário: segundas-feiras, a partir das 8h. Local: prédio 50. Promo-
ção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. *
curso natureza em Foco. Curso básico de fotografia. De 31/3 a 23/4. 
Horário: das 19h às 21h30min, nas terças, quartas e quintas-feiras. Saí-
das de campo, dias 4 e 18/4 (sábados). Pré-requisito: possuir câmera 
fotográfica analógica ou digital. Promoção: Faculdade de Biociências. *
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