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Internet sem fio tem acesso 
ampliado no Campus Central
A comunidade acadêmica dispõe de 

mais espaços no Campus Central 
para acessar a internet via wire-

less (sem fio), por meio de computadores 
portáteis. A Gerência de Tecnologia da 
Informação e Telecomunicações ampliou 
recentemente as áreas cobertas por ante-
nas internas (nos prédios) e externas. Para 
alunos da PUCRS utilizarem a conexão sem 
fio é preciso ter um notebook/laptop com 
interface de rede wireless, estar posicio-
nado em uma das áreas de cobertura (ver 
quadro) e ter seu usuário e senha de rede 
que utiliza nos laboratórios da Universidade. 
Ao iniciar a navegação, deve-se selecionar 
a rede Portal. Haverá o redirecionamento 
para o site de autenticação, onde terá seu 
acesso validado para navegação após con-
cordar com as políticas de acesso estabe-
lecidas pela Universidade. Para docentes e 

técnicos-administrativos da PUCRS utiliza-
rem a conexão sem fio, na rede corporativa/
administrativa, é preciso ter um notebook/
laptop com interface de rede wireless, estar 
posicionado em uma das áreas de cober-
tura, ter a chave de acesso da rede, que 
será fornecida mediante o preenchimento 
do formulário Termo de Responsabilidade 
de Ligação de Equipamentos Particulares 
informando o MAC Address do equipamen-
to, e ter sido devidamente autorizado pelo 
seu diretor mediante a assinatura de um 
formulário para formalizar a autorização. 
Ao iniciar a navegação, deve-se selecionar 
a rede PUCRS e colocar a chave de acesso. 
O mapa completo das áreas com internet 
sem fio está disponível em www.pucrs.br/ 
boletim. Mais detalhes podem ser obtidos 
junto às secretarias das Unidades Acadêmi-
cas ou pelo ramal 4545.

Recomeçam apresentações  
do Sobremesa Musical
A partir do dia 1.º/4 serão retomadas as 

atividades do projeto Sobremesa Mu-
sical, promovido pelo Instituto de Cul-

tura Musical. Na ocasião, a Orquestra Filar-
mônica da PUCRS, sob regência do maestro 
Frederico Gerling Junior, executará obras 
como Rosamund Entreact III, de Schubert, 
e balé da ópera Fausto, de Gounod. A ativi-
dade tem entrada franca e é realizada todas 
as quartas-feiras, das 13h às 13h30min, no 
átrio do prédio 9. Informações e sugestões 
para as próximas apresentações pelo site 
www.pucrs.br/icm ou telefone 3320-3582.

PUCRS integra evento 
mundial de astronomia

Entre os dias 2 e 5/4, pessoas do mundo inteiro estarão 
olhando para o céu e debatendo sobre ele. O 100 Horas de As-
tronomia será o maior evento mundial de divulgação da astro-
nomia organizado até hoje. Um dos principais objetivos é dar 
oportunidade ao maior número de pessoas, pela primeira vez 
em sua vida, de observar o céu por meio de um telescópio. Na 
PUCRS, as atividades serão realizadas nos dias 2 e 3/4, promo-
vidas pelo Laboratório de Astronomia (laborAstro) da Faculdade 
de Física. Nessas datas, das 20h às 22h, o Laboratório, loca-
lizado no 6.º andar do prédio 8, estará aberto ao público para 
observações ao telescópio além de explanações sobre teorias 
e conceitos astronômicos. A entrada é franca. O evento ocorre 
nesse período por ser uma época favorável para a observação 
da Lua e de Saturno. Informações pelo telefone 3320-3500, ra-
mal 4436. Inscrições gratuitas pelo site www.pucrs.br/fisica/
astronomia.

Corrida pelo Idoso  
recebe inscrições

Será no dia 26/4 a segunda edição da Corrida pelo Idoso, 
evento que pretende chamar a atenção para os problemas en-
frentados por pessoas com mais de 60 anos, além de estimular 
a prática de exercícios físicos regulares. A intenção dos organi-
zadores é que participem, além dos idosos, seus familiares e 
amigos. Os integrantes podem caminhar, passear e correr, se 
desejarem. “Pretendemos, sobretudo, alertar que é possível al-
cançar um envelhecimento com autonomia, sem dependências 
e incapacidades. A atividade física regular pode evitar e tratar 
algumas doenças que são comuns na velhice”, esclarece o pro-
fessor Newton Terra, diretor do Instituto de Geriatria e Gerontolo-
gia (IGG), que recentemente recebeu a Medalha Cidade de Porto 
Alegre, na área da saúde, em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à população idosa da cidade. No dia da cor-
rida, estudantes de Educação Física participarão dando dicas de 
resistência e condicionamento físico aos participantes. A saída 
do grupo está prevista para as 10h, partindo da Usina do Ga-
sômetro, indo até as imediações do Asilo Padre Cacique e retor-
nando ao ponto inicial. Inscrições gratuitas pelo fone 3336-8153 
e e-mail igg@pucrs.br até o dia 22/4. Promoção: IGG. Apoio: 
Programa Geron e Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários.

Cobertura Prédios LoCaL
100% 9, 16, 32 e 41 Todos
70% 11 Todos, exceto 2.º e 9.º andares
60% 30 Blocos B, C, D e F
50% 1 Todos, exceto 2.º e 7.º andares
30% 12B e  84 Ver mapa em www.pucrs.br/boletim
20% 10, 12A, 12C, 15, 40 e 96A Ver mapa em www.pucrs.br/boletim

Áreas externas (ao ar livre) Entradas dos prédios 6, 7, 8, 30 e 41

Foto: Arquivo PUCRS

Foto: Arquivo PUCRS
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Páscoa no Hospital São Lucas
U ma programação especial de Páscoa será pro-

movida para as crianças internadas no Hospital 
São Lucas (HSL). No dia 7/4 atividades lúdicas 

serão desenvolvidas no saguão da Pediatria (5.º andar). 
A programação terá início às 14h30min, com a Narra-
ção Encenada do projeto Literatura Infantil e Medicina 
Pediátrica: Uma Aproximação de Integração Humana, 

da Faculdade de Letras. Os bolsistas apresentarão Uma 
história de Páscoa, adaptação do texto da autora Ana 
Maria Machado. As atividades seguirão com apresen-
tação musical dos alunos da Escola Tio Zequinha. Estão 
programadas também a visita do Coelho da Páscoa e 
a distribuição de ninhos confeccionados pelos próprios 
pacientes da Pediatria com material reciclado.

Edipucrs no Google Books
A Editora da PUCRS (Edipucrs) incluiu seus tí-

tulos no site Google, por meio da ferramenta 
Google Books (www.google.com.br/books). 

São mais de 600 títulos disponíveis aos usuários, 
com visualização limitada, para que pessoas de todo 
o mundo possam ter acesso fácil ao catálogo da edi-

tora com atualizações automáticas. Desde setembro 
de 2008 a média é de 1.100 visitas diárias às obras 
da Edipucrs, totalizando 227 mil acessos. A editora 
conta com uma livraria no Campus Central (2.º an-
dar do prédio 41), oferecendo descontos especiais à 
comunidade acadêmica.

Seminário de Contabilidade
Mudanças na Lei das Sociedades por Ações 

será o tema abordado no Seminário de Con-
tabilidade do dia 4/4. A atividade contará 

com a participação da Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes. O evento ocorre das 9h 

às 12h no auditório do 9.º andar do prédio 50 com 
entrada franca. A iniciativa é uma atividade com-
plementar do Departamento de Ciências Contábeis 
da Faculdade de Administração, Contabilidade e 
Economia.

Desafio Sebrae
Estão abertas as inscrições para o Desafio 

Sebrae 2009, um jogo virtual que simula as ati-
vidades de uma empresa real. Para participar, 
deve ser montada uma equipe com no mínimo três 
e no máximo cinco alunos de qualquer curso de 
graduação. Este ano, os estudantes administrarão 
virtualmente uma fábrica de brinquedos artesa-
nais por meio de um software. Os prêmios para os 
vencedores estaduais são cursos no Sebrae, lap-
tops e viagens. A equipe campeã nacional ganha 
uma viagem de dez dias para conhecer centros 
empreendedores na Europa. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 12/5 pelo site www.desafio.
sebrae.com.br.

Avaliação e 
atendimento 
fisioterapêutico

No dia 1.º/4 iniciam as atividades da Promo-
ção da Saúde do Movimento Humano, voltadas 
para alunos, professores e técnicos-administrati-
vos da PUCRS. Serão realizadas avaliações e aten-
dimentos fisioterapêuticos, por meio de detecção 
de pontos tensos e dolorosos na musculatura da 
coluna cervical, torácica e lombar, cintura esca-
pular e pélvica; detecção primária e secundária de 
problemas em tendões e articulações, bem como 
orientação quanto às medidas preventivas de 
alívio da dor e/ou desconforto. Os encontros ocor-
rem sempre às quartas-feiras, das 12h30min às 
13h30min, no Laboratório do Movimento Humano 
(Prédio Poliesportivo – 81, térreo). A promoção é 
do Programa Vida com Qualidade da Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários em parceria com o cur-
so de Fisioterapia da Faculdade de Enfermagem, 
Nutrição e Fisioterapia.

Palestra com 
enfermeira  
norte-americana

No dia 6/4 estará na PUCRS a professora e 
enfermeira Shelly Cary, da Anderson University 
(Estados Unidos), para ministrar uma palestra a 
convite do curso de Enfermagem da Faculdade de 
Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. A professo-
ra é especialista na área de Cardiologia e realiza 
pesquisas sobre os benefícios do monitoramento a 
distância de pacientes com insuficiência cardíaca. 
O evento ocorre das 14h às 17h na sala 202 do 
prédio 40. Quem deseja receber certificado deve 
se inscrever na Pró-Reitoria de Extensão. Para os 
demais ouvintes a entrada é franca. Informações: 
3320-3646.

Memória e 
envelhecimento
N o dia 2/4 o Instituto de Ge-

riatria e Gerontologia rea-
liza a palestra Memória e 

envelhecimento, com a terapeuta 
Zayanna Lindoso. O evento ocor-

re às 11h no auditório do 3.º 
andar do Hospital São Lucas. 
Inscrições gratuitas podem ser 
feitas pelo telefone 3336-8153. 
As vagas são limitadas.

Foto: Laura Morariu/stock.XCHNG

Feira de chocolates 
na Afpuc
A Associação dos Fun-

cionários da PUCRS 
(Afpuc) promove, até 

o dia 8/4, uma Feira de 
Páscoa, com chocolates 
a preços e parcelamentos 

especiais para os técnicos-
administrativos da Universi-
dade. A Feira ocorre na sede 
da Associação, 2.º andar do 
prédio 3. Informações pelo 
ramal 4021.

Foto: Lotus Head/stock.XCHNG
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O mercado dos  
créditos de carbono
A quantidade de emissão de gases de 

efeito estufa está aumentando muito – o 
crescimento é de cerca de um bilhão de 

toneladas de CO2 por ano. O total de emissões 
anuais chega a 26 bilhões de toneladas. Sobe 
também o consumo de combustíveis fósseis, 
as áreas de desmatamento e as usadas para 
agricultura. Uma das iniciativas para frear esse 
processo são os créditos de carbono, um me-
canismo para reduzir suas emissões aos níveis 
impostos pelo Protocolo de Kyoto. Países ou 
indústrias que não conseguem atingir as metas 
se tornam compradores dos créditos. O valor 
de cada tonelada de carbono é regulado pelo 
mercado. 

Vantagens Para as emPresas
As empresas dos países desenvolvi-

dos podem ser obrigadas a reduzir suas 
emissões. No Brasil ou em outro país em desen-
volvimento, isso pode representar uma oportuni-
dade de negócios, além do compromisso com a 
responsabilidade ambiental.

efeitos
Os efeitos do Protocolo de Kyoto para o aqueci-

mento global são muito pequenos do ponto de vista 
ambiental, pois a quantidade de créditos prevista 
para comercialização é muito pequena para ter 
efeito global. O mesmo é relevante porque repre-
senta uma importante iniciativa da maioria dos 

fique por dentro

superdicas

O Ir. eLVo 
CLemente , 
falecido em 
2007, rece-
beu homena-
gem póstuma 
da escritora 
e advogada 
Betty Borges 
Fortes no livro 
A flor de ouro 
do poeta. Nele 
são traduzi-
dos poemas 
pub l i cados 
originalmente 
em francês 
pelo intelec-
tual e jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, 
falecido em 1979. Na PUCRS, Betty graduou-se em Fi-
losofia, na década de 40, e tornou-se mestre em Letras, 
em 2006, aos 79 anos.

No dia 4/4 a Administração Superior da Universida-
de recepcionará 45 novos docentes. Após palestra com 
o Reitor Joaquim CLotet, os professores receberão 
orientações estratégicas da Instituição e informações 
em geral. O evento ocorrerá das 8h30min às 12h na sala 
602 do prédio 40.

Fo
nt

e:
 Jo

ão
 M

ar
ce

lo 
Ke

tze
r, c

oo
rd

en
ad

or
 d

o C
en

tro
 d

e E
xc

elê
nc

ia
  

em
 P

es
qu

isa
 so

br
e A

rm
az

en
am

en
to

 d
e C

ar
bo

no
 (C

ep
ac

)/P
UC

RS

O professor da Faculdade de Teologia (Fateo) 
manoeL augusto dos santos foi nomeado oficial 
da Congregação para o Clero no cargo de secretário 
do cardeal-prefeito, que assume a partir de maio. O 
órgão do Vaticano é presidido pelo cardeal Dom Cláu-
dio Hummes, ex-docente da Fateo.

O Instituto do Cérebro da PUCRS promoveu, em 
24/3, a palestra Ciclotrons na Medicina e na Pesquisa 
Científica, ministrada por Hernán Vera Ruiz, presiden-
te da empresa de consultoria internacional Advanced  
Technological Solutions. Ruiz também preside o Con-
selho do Instituto Boliviano de Tecnologia Nuclear da 
Bolívia e é chefe da Seção de Aplicações Industriais e 
Química, da Agência Internacional de Energia Atômica 
(IAEA), com sede em Viena (Áustria).

O tema Os Ambientes de Inovação na Amé-
rica Latina pautou a mesa-redonda para a qual o 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Jorge 
audY, foi um dos 20 convidados brasileiros da 
Microsoft a participar do Fórum para Líderes de 
Governo – Américas, ocorrido entre os dias 24 
e 26/3, em Washington (EUA). Na condição de 
presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores 
de Pesquisa e Pós-Graduação (Foprop), ele falou 
sobre Os ambientes de inovação no Brasil. O 
evento reuniu líderes de governo e de entidades 
representativas na área de inovação de diversos 
países.

O Hospital São Lucas inaugura no dia 6/4, 
às 11h, a nova Unidade de Tratamento Intensivo 
Cardiovascular (UTI CV). A área, localizada no 
3.º andar da instituição, passou por uma reforma 
completa, com a modernização de equipamentos 
e da estrutura física, o que possibilitará maior 
conforto e privacidade aos pacientes. A UTI CV, 
que substitui a antiga Unidade de Tratamento In-
tensivo Coronariano (UTC), fundada há 20 anos, é 
uma das poucas no Rio Grande do Sul destinadas 
especificamente ao tratamento do infarto agudo 
do miocárdio. Um dos principais diferenciais é a 
interligação com o Centro de Diagnóstico e Tra-
tamento Intervencionista (CDTI), o que permite 
maior agilidade no atendimento.

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

países e certamente um primeiro passo no combate 
às mudanças climáticas.

o que Cada um Pode fazer
Basicamente consumir energia de forma mais 

eficiente (gastar menos energia para realizar a mes-
ma tarefa – economizar). Pequenas atitudes ajudam, 
desde que coordenadas por toda a sociedade, como 
o consumo de produtos locais que não necessitem 
transporte por grandes distâncias, separação de lixo, 
redução de queimadas e apoio a medidas de redução 
de gases de efeito estufa.

Foto: Dagmar Zimova/stock.XCHNG

Foto: Arquivo PUCRS
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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.

que reconhecimento deveis à tristeza?  
ela vos fez alguma vez algum bem?

Ir. Pierre Zind, Conselhos espirituais do irmão Francisco P.
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’

Projeto Creio em ti – iniciação para os sa-
cramentos. Inscrições até 8/4. Voltado para 
adultos interessados em se preparar para o Ba-
tismo, Primeira Eucaristia e Crisma. Encontros 
semanais. Informações 3320-3500, ramal 4027 
ou pelo site www.pucrs.br/pastoral. Promoção: 
Centro de Pastoral e Solidariedade.
grupo de estudos de direito, economia e mer-
cado. De 8/4 a 24/6. Horário: das 18h30min às 
19h30min, às quartas-feiras. Local: prédio 11. 
Promoção: Faculdade de Direito. *
Campanha Volta às aulas e Páscoa solidária. 
As doações de materiais escolares, chocolates 
e guloseimas podem ser feitas até 8/4. Local: 
Centro de Pastoral e Solidariedade, na sala 101 
do prédio 17. Informações: 3320-3576. Promo-
ção: Centro de Pastoral e Solidariedade. 
seminário História Política: campos e pers-
pectivas. De 14/4 a 16/4. Horário: 18h30min. 
Local: auditório do prédio 5. Inscrições: 1 kg de 
alimento não-perecível. Promoção: Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas.
Curso de Feng Shui básico – teoria, Prática e 
aplicações em arquitetura. De 15/4 até 20/5. 
Horário: das 8h30min às 11h30min, nas quartas 
e sextas-feiras. Promoção: Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo. *
Concurso de artigos. Tema: Fraternidade e 
Segurança Pública, inspirado na Campanha 
da Fraternidade 2009. Serão premiados os três 
primeiros colocados. Os trabalhos podem ser 
entregues até 16/4. Informações no site www.
pucrs.br/pastoral ou pelo telefone 3320-3576. 
Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade. 
2.ª edição do Curso teorias de relações in-
ternacionais. De 18/4 até 27/6. Horário: das 
8h30min às 12h, aos sábados. Promoção: Fa-
culdade de Filosofia e Ciências Humanas. *
Curso de formação de gestores em negócios 
de beleza. De 27/4 a 10/8. Horário: a partir das 
8h, nas segundas-feiras. Local: sala 1112 do 
prédio 50. Promoção: Faculdade de Administra-
ção, Contabilidade e Economia. *
inscrições abertas para o Curso de especia-
lização em mudanças Climáticas e seques-
tro de Co2. Início do curso: 29/5. Informações: 
3320-3549 ou pelo site www.pucrs.br/pos. Pro-
moção: Faculdade de Química.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comunicação Social da Universidade. Coordenadora da Assessoria: Ana Luisa Baseggio • Editora Executiva: Magda Achutti • Edição: Ana Paula Acauan, 
Eduardo Borba, Magda Achutti e Mariana Vicili • Redação: Ana Paula Acauan, Bianca Garrido, Eduardo Borba, Magda Achutti, Mariana Vicili, Rodrigo Ojeda e Sandra Modena • Estagiários: Leandro Pizoni, Natasha Cen-
tenaro e Rafael Borges • Revisão: José Renato Schmaedecke • Projeto gráfico: PenseDesign • Impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.
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Palestra sobre gestão Patrimonial. 
Ministrante: Ândria Pereira. Horá-
rio: 18h. Inscrições gratuitas. Local: 
sala 705 do prédio 50. Informações:  
3384-4449. Inscrições: www.labmec.
com.br. Promoção: Labmec.

Curso efeitos especiais em desenho 
de apresentação de Projetos de ar-
quitetura e urbanismo. Até 16/4. Ho-
rário: das 8h30min às 11h30min, nas 
terças e quintas-feiras. Promoção: Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo. *

22.ª edição do fórum da Liberdade. Tema: Cultura da Liberdade. 
Até 7/4. Entre os palestrantes, Vicente Fox (ex-presidente do Méxi-
co) e Aloísio Mercadante (senador por São Paulo). Local: Centro de 
Eventos, no prédio 41. Programação e informações no site www. 
forumdaliberdade.com.br ou pelos fones 3335-1588 e 3361-3000.

5.ª edição do grupo de estudos: sistemas internacionais de 
Proteção dos direitos Humanos. Até 22/6. Ministrante: Elias 
Grossmann. Horário: das 17h30min às 18h45min, nas segundas-
feiras. Local: prédio 11. Promoção: Faculdade de Direito. *

Palestra Como e onde investir em 2009. Ministrante: Carla 
Weber. Horário: 18h. Inscrições gratuitas. Local: sala 705 do pré-
dio 50. Informações: 3384-4449. Inscrições: www.labmec.com.
br. Promoção: Labmec.

oficina de imposto de renda. Ministrante: Rose-
ly Dri Reuter. Horário: das 8h30min às 11h30min. 
Local: Laboratório de Informática n.º 2, no Campus 
Uruguaiana. Inscrições na Secretaria de Ingresso 
e Registro. Informações: (55) 3413-6464. Promo-
ção: Faculdade de Administração, Contabilidade e 
Informática (FACI).

7.º Círculo de estudos em Cultura indígena. Até 
26/6. Horário: das 8h30min às 12h, aos sábados. 
Promoção: Faculdade de Direito. *
13.º Curso de análise gráfica. Ministrante: Mar-
celo Fayh. Horário: das 8h às 18h. Local: sala 705 
do prédio 50. Informações: 3384-4449. Inscrições: 
www.labmec.com.br. Promoção: Labmec.

2.º Curso Personal Trainer em finanças Pessoais. Ministrante: 
Alfredo Meneghetti Neto. Horário: das 8h30min às 12h30min. Lo-
cal: sala 705 do prédio 50. Informações: 3384-4449. Inscrições: 
www.labmec.com.br. Promoção: Labmec.

Curso de nivelamento em química orgânica. Até 16/5. Horário: 
das 8h30min às 10h10min, aos sábados. Promoção: Faculdade de 
Química em parceria com a Faculdade de Farmácia. *

seminário economia às 5:30. Tema: 
Desenvolvimento Regional e Novas 
Institucionalidades. Palestrante: Lia-
na Maria da Frota Carleial (diretora 
do Ipea). Horário: 17h30min. Entrada 
franca. Local: auditório do 9.º andar do 
prédio 50. Informações: 3320-3688 ou 
economia-pg@pucrs.br. Promoção: 
Mestrado em Economia e Desenvolvi-
mento.

17.ª edição do geda – grupo de es-
tudos em direito ambiental. Tema: 
Teoria Geral do Direito Ambiental. Até 
19/6. Horário: das 17h30min às 19h, 
nas sextas-feiras. Promoção: Departa-
mento de Direito Público da Faculdade 
de Direito. *
exame toefL. Exame de proficiência 
em língua inglesa na modalidade in-
ternet based test. Inscrições pelo site 
www.ets.org. Informações no site ou 
pelo telefone 3320-3528. Promoção: 
Faculdade de Letras.

dia 1.º   quarta-feira

dia 2   quinta-feira

dia 6   segunda-feira

dia 7   terça-feira

dia 4   sábado

dia 3   sexta-feira

aGenda


