
NOTÍCIAS
Fé e Cultura debate sobre teologia paulina

A edição deste mês do Projeto Fé e Cultura ocorre na próxima terça- 
-feira, 14/4. O tema abordado será Planeta Terra e fé – Bíblia e razão na 
teologia paulina, tendo como palestrante o padre e professor da Faculda-
de de Teologia Leomar Brustolin. O evento ocorre a partir das 18h15min 
no auditório do prédio 9, no Campus Central. A entrada é franca.

Trabalhos do Opera Prima em exposição
Até 14/4, a Faculdade de Arquitetura realiza uma exposição de tra-

balhos de ex-alunos que participaram do Opera Prima, o mais importante 
concurso nacional de projetos finais de graduação do Brasil. Conforme o 
ranking por desempenho das escolas, a da PUCRS é uma das mais bem 
colocadas do país – 8.º lugar entre todas as Faculdades e 1.º entre as 
particulares. Destacou-se 13 vezes (com prêmio principal e/ou menção 
honrosa) nas 16 edições em que participou do concurso. A exposição 
está montada na Praça de Eventos do prédio 9.

Treinos entram para a história  
do Parque Esportivo

O  d i a  3 0 / 3 
registrou um novo 
marco na história 
do Parque Espor-
tivo da PUCRS. O 
espaço dedicado às 
atividades da Facul-
dade de Educação 
Física e Ciências 
do Desporto rece-
beu, pela primeira 
vez, jogadores e equipe técnica da Seleção Brasileira de Futebol para 
um dos treinos que antecederam a partida contra a Seleção do Peru. A 
Universidade providenciou aparato de segurança, área exclusiva para a 
imprensa, sala para entrevista coletiva, adequação dos espaços espor-
tivos e 150 pontos para acesso à internet, beneficiando atletas e mais 
de 200 profissionais de imprensa do Brasil, Peru, Itália e Japão. O local 
foi elogiado por jornalistas e jogadores. No dia 1.º/4 foi a vez de o Sport 
Club Internacional também utilizar o campo de futebol para treinar, pois 
o estádio Beira-Rio estava cedido para o jogo do Brasil. Os jogadores 
destacaram a qualidade do gramado e do vestiário.

EstágiosPUCRS mais acessíveis
Estão mais acessíveis para os professores responsáveis pelo está-

gios não obrigatórios e funcionários das secretárias das unidades acadê-
micas acompanharem os estágios pelo sistema EstágiosPUCRS. Desde 
o final de março estão disponíveis todas as funcionalidades do sistema, 
facilitando o gerenciamento em função de determinações legais e proje-
tos pedagógicos dos cursos. A implantação definitiva do EstágiosPUCRS 
beneficia o acompanhamento do estagiário por professores, maior sin-
cronia entre as atividades desempenhadas pelo estagiário e o projeto 
pedagógico do curso, maior contato entre a Universidade e as empresas 
concedentes de estágios e/ou agentes de integração, maior visibilidade 
de todo o processo pelos envolvidos e integração com as atividades com-
plementares dos alunos. O site para acesso é www.pucrs.br/estagios.
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PUCRS se prepara 
para a Páscoa
Ne s t a 

quar-
t a -

feira, 8/4, às 
13h, o Proje-
to Sobreme-
sa Musical 
será especial 
de Páscoa. 
O Grupo de 
Cordas da 
O r q u e s t r a 
Filarmônica 
da  PUCRS 
se apresenta no saguão do prédio 9. 
No programa, Sinfonia – O Messias 
(Handel), Quis Est Homo – Stabat 
Mater (Frederico Gerling Junior) e Je-
sus Alegria dos Homens (Bach), entre 
outros clássicos. Às 18h30min, o Cen-
tro de Pastoral e Solidariedade realiza 
missa preparatória à Páscoa na Igreja 
Universitária Cristo Mestre, celebrada 
pelo padre Leomar Brustolin. Também 
é o último dia para participar do Pro-
jeto João-de-Barro: construir para o 
amanhã, Páscoa Solidária, que rece-

Lucas Dobner Broch, 21 
anos, aluno do terceiro 
semestre do curso de Ad-

ministração de Empresas 
da PUCRS, é o único 
participante gaúcho no 
programa O Aprendiz 
6, que estreia no dia 
9/4, às 22h45min, 
na Rede Record. 
Broch foi seleciona-
do entre mais de 100 
mil universitários de 
todo o Brasil que se 

Aluno de Administração 
participa de O Aprendiz

be doações de chocolates, guloseimas 
e material escolar. O material arreca-
dado será destinado a entidades de 
todo o Estado, beneficiando crianças e 
adolescentes em situação de vulnera-
bilidade social. Os postos de coleta es-
tão nas secretarias das unidades aca-
dêmicas e na sala 101 do prédio 17. 
No Largo da Solidariedade, em frente 
ao prédio 15 do Campus Central, três 
cruzes simbolizam a paixão e morte 
de Jesus Cristo. De 9 a 11/4, Semana 
Santa, será feriado escolar na PUCRS.

inscreveram para conquistar 
uma vaga. O vencedor ganhará 
R$ 1 milhão e a oportunidade de 

trabalhar ao lado de Roberto 
Justus em uma de suas 

empresas, por pelo me-
nos um ano, com o salá-
rio mensal de R$ 10 mil. 
O programa testa a vo-
cação empreendedora, 
articulação, eficiência, 
organização, determi-

nação e o conhecimento 
de 18 candidatos.Fo
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História Política
No dia 14/4 inicia o seminário His-

tória política: campos e perspectivas. O 
tema abordado nesse dia será Campos 
da História Política. No dia 15/4 será 
História Política e Instituições (partidos, 
eleições, Estado e burocracia), enquan-
to que no dia 16/4 o primeiro módulo se 
encerra com História Política e Meios 
de Comunicação. O segundo módulo do 
seminário ocorre de 12 a 14/5. O even-
to, válido como atividade complementar, 
ocorre das 18h30min às 20h no auditó-
rio do prédio 5. As inscrições podem ser 
feitas no local, mediante a doação de 1 
kg de alimento não perecível. Promoção: 
Departamento de História e Programa de 
Pós-Graduação em História. Apoio: Grupo 
de Trabalho de História Política da Asso-
ciação Nacional de História.

Credpuc
Até o dia 16/4 podem ser feitas as inscrições 

para o Programa de Crédito Educativo da PUCRS 
(Credpuc). O Programa é destinado a alunos de 
graduação de todos os níveis, carentes de recur-
sos financeiros, próprios ou familiares, mesmo 
com matrícula trancada. Os selecionados podem 
obter até 50% de crédito sobre as mensalidades, 
exceto a primeira. Informações: Central de Aten-
dimento ao Aluno (térreo do prédio 15), no Setor 
de Créditos e Benefícios; pelo telefone 3320-3500, 
ramais 4627 ou 8340, ou no site www.pucrs.br/
beneficios. Inscrições pelo site citado.

Instabilidade de 
humor e excessos 
comportamentais

O Ambulatório de Bipolaridade do Hospital 
São Lucas conta com o atendimento psiquiátrico 
especializado para pacientes com instabilidade de 
humor e excessos comportamentais (relacionados 
a gastos, jogos, drogas etc). Sob coordenação do 
psiquiatra Diogo Lara, o atendimento é realizado 
no conjunto 309, às quintas-feiras pela manhã, na 
modalidade semiprivativo e convênios. Informa-
ções pelo telefone 3320-3367.
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Capacitação de professores para EAD
Estão abertas as inscrições para o curso de ex-

tensão Capacitação de professores para EAD, 
promovido pela PUCRS Virtual. O curso, que 

será realizado de 4/5 a 10/7, abordará temas como 
Gestão em EAD, Ambientes Virtuais de Aprendiza-
gem e Planejamento e Avaliação em EAD. As aulas 

serão realizadas a distância. O curso é voltado para 
professores, egressos do Ensino Médio e estudan-
tes de graduação. Para os alunos da Universidade 
o curso pode valer como atividade complementar,  
de acordo com a avaliação da Faculdade. Inscri-
ções e informações pelo site www.ead.pucrs.br.

Prêmio Ethos-Valor
As inscrições para a 9.ª edição do Prêmio 

Ethos-Valor estão abertas até o dia 13/4. 
Professores universitários podem participar 

com planos de ensino e artigos de pesquisa abor-
dando o tema Educação para a Sustentabilidade. 
Estudantes de graduação, cursos sequenciais e de 
pós-graduação podem inscrever trabalhos sobre 

Responsabilidade social empresarial, desenvolvi-
mento sustentável aplicado às empresas e a Carta 
da Terra. Há também uma nova categoria mista: 
Como as empresas podem contribuir para a re-
dução da pobreza. Informações e inscrições pelo 
site www.premioethosvalor.org.br ou premio@
ethos.org.br.

Matinê das Duas – Cine Comentado
O Projeto Matinê das Duas – Cine Comentado 

exibe, no dia 13/4, o filme Antes de Partir. Es-
trelado por Morgan Freeman e Jack Nicholson, 

conta a história de dois homens com câncer terminal 
que resolvem viajar juntos pelo mundo. A atividade é 
voltada para pessoas com 50 anos ou mais e tem en-
trada franca. A sessão ocorre às 14h no auditório do 
9.º andar do prédio 50. Promoção: Núcleo de Pesqui-
sa em Demandas e Políticas Sociais do Programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social. Apoio: Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários, Programa Geron e video-
locadora E o Vídeo Levou. Informações: 3320-3500, 
ramal 4114.

Foto: Divulgação

Nova loja  
no prédio 41
A Livraria e Editora Acadêmica inau-

gurou, em frente à Livraria da Edi-
pucrs (2.º andar do prédio 41) a loja 

Acadêmica Variedade. No local, totalmente 
remodelado, há novidades em presentes, 
revistas e material escolar. Horário de fun-
cionamento: de segunda a sexta-feira, das 
9h às 21h30min e aos sábados das 9h às 
15h. Informações pelo telefone 3339-1110.
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A Ohyama Health Foundation, com sede em Tóquio (Ja-
pão), concedeu ao professor da Faculdade de Medicina YUKIO 
MORIGUCHI um prêmio por seu trabalho desenvolvido no 
Brasil na área acadêmica – criação do Instituto de Geriatria 
e Gerontologia da PUCRS –, na área médica – atendendo por 
mais de 20 anos pessoas carentes na Vila Bom Jesus, além 
de médico-pesquisador junto às colônias japonesas no Sul do 
Brasil – descobrindo que os imigrantes japoneses morrem 18 
anos antes dos japoneses que vivem no Japão. Moriguchi rece-
beu a distinção do presidente da Fundação, Ippei Fugimori. Na 
cerimônia estava presente o embaixador do Brasil no Japão, 
Luiz Augusto de Castro Neves.

Nos dias 6 e 7/4, um grupo de acadêmicos do 7.º ao 9.º 
semestre da Faculdade de Direito realizaram um projeto dife-
rente de trote solidário. A ideia foi utilizar o tradicional símbolo 
dos trotes acadêmicos, a tinta, numa ação social para auxiliar 

Sacos plásticos ou de pano?
As informações sobre o uso de sacos plás-

ticos são bastante imprecisas. A Agência 
de Proteção Ambiental dos EUA revela que 

são consumidos anualmente de 500 bilhões a 1 
trilhão ao redor do mundo. No Brasil algumas 
estimativas mostram que uma família brasileira 
descarta em média 40 kg de plástico por ano 
e que os saquinhos dos supermercados e afins 
correspondem a 30% do total de plástico des-
cartado. Menos de 1% é reciclado. Com a tecno-
logia atual, torna-se mais caro esse processo do 
que produzir um novo. As principais vantagens 
das sacolas de pano é a substituição das plás-
ticas. As sacolas grandes e de pano têm alças 
confortáveis e são mais fáceis de carregar.

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

UM séCUlO paRa desapaReCeR
Em média, cada saquinho de super-

mercado que se joga no lixo pode demo-
rar mais de um século para desaparecer 
completamente. Dependendo da compo-
sição, o tempo previsto passa para até 
450 anos. O Brasil produz anualmente, 
em média, 210 mil toneladas de plástico 
filme, a matéria-prima dos saquinhos 
plásticos. Isso representa cerca de 10% 
do lixo do país. O plástico filme é pro-
duzido a partir do polietileno de baixa 
densidade, originado do petróleo, não 
biodegradável e poluente durante sua 
produção.
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ReCIpIente paRa lIxO
O prejuízo causado por sacos plásticos é bastante significa-

tivo principalmente em cidades onde não existe coleta seletiva. 
Todo o saco plástico termina em aterros sanitários e lixões a céu 
aberto. Embrulham lixo que poderia se decompor muito mais ra-
pidamente em contato direto com o ambiente. A situação pode-
ria ser amenizada se houvesse maior preocupação com a reci-
clagem. Os sacos de lixo (pretos, azuis, leitosos) são produzidos 
conforme normas estabelecidas bela ABNT. Possuem estrutura 
e resistência pertinentes ao armazenamento dos resíduos; po-
rém, devem ter um destino adequado. Como há custo para o 
consumidor, são utilizados de forma mais ponderada do que as 
sacolas de supermercado, distribuídas “de graça”.

uma instituição que necessita de reforma 
na sua fachada. A pintura, igualmente, 
integrou os calouros que se divertiram fa-
zendo uma atividade que beneficiou toda 
a comunidade. A instituição escolhida foi 
o Centro Social Marista Irmão Donato, na 
Vila São Judas Tadeu, ao lado da PUCRS, 
onde há atendimentos nas áreas odonto-
lógica, pediátrica e de inclusão digital. Foi 
realizada pintura da fachada e de uma sala 
que abrigará computadores para as aulas 
de informática.

No dia 14/4 a Faculdade de Engenha-
ria promove a 22.ª Visitec, projeto reali-
zado desde 1998 para os calouros, com 
o objetivo de mostrar a Engenharia como 
ela se apresenta e se desenvolve na vida 
real por meio de uma visita a uma empresa 
ou indústria de cada setor. Cerca de 250 
novos alunos vão conhecer a AGCO do 
Brasil, Areva, Borealis, Muri – Linhas de 
Montagem, Planta de Usinas da Prefeitura 
Municipal de Porto Alegre, Tanac, Thiessen 
Krupp Elevadores e Tractebel Energia. Nas 
visitas são focalizados o mercado de tra-
balho e o perfil do engenheiro do futuro. Em 
25/4, das 9h às 12h, a Faculdade realizará 
um café da manhã para os calouros e seus 
familiares, visando a integração do aluno/
família com a Instituição.

O Centro de Excelência em Pesquisa sobre 
Armazenamento de Carbono (Cepac) foi convi-
dado pelo IPAC-CO2, instituto internacional de 
pesquisas na área de sequestro de carbono, com 
sede na Universidade de Regina (Canadá), para 
ser, no Brasil, o contato institucional no desen-
volvimento de parcerias em pesquisas em cap-
tura e armazenamento de CO2. O convênio com a  
PUCRS, ainda não formalizado, prevê estreita-
mento de relações em pesquisas na área de se-
questro geológico de carbono visando atenuar as 
mudanças climáticas. 

No dia 25/3 a professora Sonia Virgínia Mo-
reira ministrou a aula inaugural do Programa de 
Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação 
Social, abordando o tema Fluxos da Informação, 
Geografias da Comunicação. Sonia é professora 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e 
assessora chefe de Comunicação da Controlado-
ria Geral da capital fluminense. Integra também 
o Conselho Curador da Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação (In-
tercom) e o Conselho Científico da Sociedade 
Brasileira de Pesquisadores de Jornalismo.

Foto: Divulgação
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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.

saiba que o bom humor é indispensável para começar o dia com  
um bom astral. até para trabalhar, dá muito mais disposição e 

inspiração. Vista-se, pois, logo cedo com o bom humor e será feliz!

Dulce Salles Cunha Braga

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

Último dia da Feira de Chocolates na associação dos Funcionários 
da pUCRs (afpuc). Feira de Páscoa com preços e parcelamentos espe-
ciais para os técnicos-administrativos da Universidade. Local: 2.º andar 
do prédio 3. Informações pelo telefone 3320-3500, ramal 4021. 

Último dia de inscrições para o projeto Creio em ti – Iniciação para 
os sacramentos. Voltado para adultos interessados em se preparar 
para o Batismo, Primeira Eucaristia e Crisma. Encontros semanais. In-
formações 3320-3500, ramal 4027 ou pelo site www.pucrs.br/pastoral. 
Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade. 

Grupo de estudos de direito, economia e Mercado. Até 24/6. Horário: 
das 18h30min às 19h30min, às quartas-feiras. Local: sala 505 do pré-
dio 11. Promoção: Faculdade de Direito. *
avaliação e atendimento fisioterapêutico. Atividades da Promoção 
da Saúde do Movimento Humano, voltadas para alunos, professores e 
técnicos-administrativos. Horário: das 12h30min às 13h30min. Local: 
térreo do prédio 81 – prédio poliesportivo. Promoção: Programa Vida 
com Qualidade da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários em parceria 
com o curso de Fisioterapia, da Faculdade de Enfermagem, Nutrição e 
Fisioterapia.

dIa 8   QUaRta-FeIRa

Quinta-feira da paixão – Feriado escolar.

dIa 9   QUInta-FeIRa

sexta-feira santa – Feriado escolar.

dIa 10   sexta-FeIRa

5.ª edição do Grupo de estudos: sistemas Internacionais de pro-
teção dos direitos Humanos. Até 29/6. Horário: das 17h30min às 
18h45min, nas segundas-feiras. Local: sala 503 do prédio 11. Promo-
ção: Faculdade de Direito. *

dIa 13   seGUnda-FeIRa

Início do Curso efeitos especiais em desenho de apresentação de 
projetos de arquitetura e Urbanismo. Até 28/4. Horário: das 8h30min 
às 11h30min, nas terças e quintas-feiras. Local: prédio 9. Promoção: 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. *

dIa 14   teRça-FeIRa

aGenda proGrame-se

palestra As observações astronômicas de Galileu em 1609 e “a mensagem das estrelas” 
(1610). Dia 15/4. O evento faz parte das comemorações do Ano Mundial da Astronomia. Minis-
trante: Fernando Lang. Horário: 18h30min. Local: auditório do prédio 10. Informações: 3320-3535. 
Promoção: Faculdade de Física e Diretório Acadêmico da Faculdade de Física (DAFF).
palestra Aproveitando o Sobe e Desce da Bolsa de Valores. Dia 15/4. Ministrante: Fran-
cisco Carpenedo. Horário: 18h. Inscrições gratuitas. Local: sala 705 do prédio 50. Informações:  
3384-4449. Inscrições: www.labmec.com.br. Promoção: Labmec.  
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 Fra-
ternidade 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: Cen-
tro de Pastoral e Solidariedade. 
Início das inscrições para transferência, reopção, reopção dentro do mesmo curso, in-
gresso mediante diploma de cursos superior e complementação, em função das vagas e 
de acordo com a manifestação das Faculdades. Dia 16/4. Informações na Coordenadoria de 
Registro Acadêmico pelo site www.pucrs.br/cra.
2.ª edição do Curso teorias de Relações Internacionais. De 18/4 até 27/6. Horário: das 8h30min 
às 12h, aos sábados. Local: prédio 5. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. * 
3.ª semana do livro pUCRs. De 23 até 29/4. A cerimônia de abertura é às 18h no auditório do 
prédio 9. Exposição de e-books na Livraria Edipucrs, além de palestras, bate-papos, lançamentos 
de livros e sessões de autógrafos. A programação está no site www.edipucrs.com.br. Informações: 
3320-3711. Promoção: Edipucrs.
Curso de Formação de Gestores em negócios de Beleza. De 27/4 até 10/8. Horário: a partir das 
8h, nas segundas-feiras. Local: sala 1112 do prédio 50. Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia. *
Curso de produção Musical. De 4/5 até 22/6. Ministrante: Ticiano Paludo. Horário: das 
19h15min às 22h15min, nas segundas-feiras. Local: prédio 7. Promoção: Faculdade de Co-
municação Social. *
Curso de pHp Orientado a Objetos + MYsQl. De 4 até 12/5. Horário: das 14h às 15h40min, de 
segunda a sexta-feira. Pré-requisito: curso básico de PHP ministrado pelo grupo PET-INF. Local: 
prédio 32. Promoção: Faculdade de Informática. *  
Grupo de estudos Novum Organum? Temáticas entre Direito e Literatura –  encontros 
Jusliterários: pensar a Questão do Gênero Feminino no direito a partir da literatura. De 8/5 
até 2/10. Horário: das 12h às 14h, nas sextas-feiras. Local: 2.º andar do prédio 8 – Sala de Arena 
do Celin, número 223 – Faculdade de Letras. Promoção: Faculdade de Direito. *
Curso expressividade da Voz e Fala na Comunicação. De 9 até 30/5. Ministrantes: Luciano 
Klöckner e Nédio Steffen. Horário: a partir das 10h, aos sábados. Local: prédio 7. Promoção: Fa-
culdade de Comunicação Social. *
Curso de Capacitação em aconselhamento em dst/HIV/aIds. De 9 até 23/5. Horário: a partir 
das 8h30min. Local: prédio 40. Promoção: Faculdade de Psicologia. *
Inscrições abertas para o Curso de especialização em Mudanças Climáticas e sequestro 
de CO2. Início do curso: 29/5. Informações: 3320-3549 ou pelo site www.pucrs.br/pos. Promoção: 
Faculdade de Química.
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.


