
Universidade reflete sobre 
a crise econômica global
Um seminário voltado a diretores e coor-

denadores de curso da PUCRS no dia 
15/4 tratará do tema A crise econômica 

global – reflexões sobre as consequências para 
a Universidade. Organizado pela Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia, tem 
como palestrantes o Pró-Reitor de Administra-
ção e Finanças, Paulo Franco, o professor do De-

partamento de Economia da PUCRS Leandro de 
Lemos e André Moreira Cunha, da UFRGS. Entre 
os tópicos abordados estão a origem da crise, as 
tendências da economia brasileira, o impacto no 
Rio Grande do Sul e as estratégias, a universida-
de como promotora de inovações institucionais e 
as responsabilidades na gestão. O evento ocorre 
às 17h30min no prédio 50.

Começa a revisão  
do Plano Estratégico

A Universidade começou no dia 8/4 o processo de 
construção do Plano Estratégico 2011-2016, a partir 
da revisão do Plano 2001-2010. A expectativa é de 
conclusão até novembro. O processo se desenvolve-
rá em três níveis: o primeiro (estratégico) se refere à 
formulação do Plano em si; o segundo nível (tático) 
trata das prioridades estratégicas e dos indicadores 
institucionais; e o terceiro nível (operacional) envolve 
a análise estratégica das Unidades Acadêmicas. O 
Plano 2011-2016 resultará de uma construção cole-
tiva, como ocorreu com o anterior, com a previsão de 
um prazo menor. “Esse é um processo complexo, que 
requer um grande empenho organizacional. No entan-
to, pelo conhecimento que a PUCRS detém em termos 
de gestão estratégica, a coordenação e o desenvolvi-
mento do processo de formulação do novo Plano será 
toda realizada com pessoal interno”, diz o coordena-
dor da Assessoria de Planejamento e Marketing, Al-
ziro Rodrigues. Segundo ele, o processo deverá estar 
alinhado estrategicamente ao que vem sendo feito na 
Universidade.

Canonização  
de Champagnat  
completa dez anos

Marcelino Champagnat, fundador do Instituto 
dos Irmãos Maristas, foi canonizado em 18/4/1999, 
na praça da Basílica de São Pedro, em Roma. Para 
lembrar a data, o Centro de Pastoral e Solidariedade 
programa missa no dia 17/4, às 18h30min, na Igre-
ja Cristo Mestre, com participação de jovens irmãos 
maristas de Viamão. Uma exposição com cartazes 
contando a história de Champagnat e imagens em 
gesso poderá ser visitada até o dia 17/4 no saguão da 
Reitoria. No período da Revolução Francesa, São Mar-
celino Champagnat foi sensível às necessidades de 
seu tempo. Vendo crianças e jovens sem educação e 
catequese, ousou criar um Instituto e fundou escolas.
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Aproveite o feriado e visite o Museu
Neste feriado de 21/4 o Museu de Ciências 

e Tecnologia estará aberto. Além de confe-
rir os mais de 700 experimentos interati-

vos, os visitantes terão a oportunidade de visitar 
a exposição (R)Evolução de Darwin, que lembra 
os 200 anos do nascimento do naturalista inglês. 
As atrações estão divididas em três andares. 
Destaca-se a réplica do barco Beagle, com o qual 
Darwin fez sua expedição em busca de espéci-
mes para estudo. Nos arredores de Londres, no 
seu escritório, ele mergulhou em estudos e des-
crições durante 23 anos. O espaço, que ficava 
na sua residência, a Down House, foi reproduzido 
pela equipe do Museu (foto) a partir do grande 
volume de informações disponível. Os objetos e a 
roupa que veste a réplica em silicone de Darwin 
foram emprestados por museus históricos do Rio 
Grande do Sul. Na mesa há manuscritos com a 

caligrafia do próprio naturalista e amostras de 
materiais biológicos. Dentro da programação 
relativa a Darwin, no Ciclo de Debates Facul-
dade de Biociências, dia 15/4, às 18h30min, o 
professor Walter Filgueira de Azevedo Jr. fala so-
bre Evolução molecular e suas implicações na 
Astrobiologia. O evento ocorre no anfiteatro do 
Museu. A entrada é franca para a palestra.

Acadêmico de Medicina grava 
comercial sobre Vestibular
João Pedro Locatelli Cezar, acadê-

mico do 3.º semestre de Medici-
na da PUCRS, ganhou o concurso 

Não Tem Preço, da Mastercard, ad-
ministradora de cartões de crédito. 
Sua história sobre Passar no vesti-
bular: não tem preço foi escolhida 
entre mais de 20 mil para virar um 
comercial que veicula em rede nacio-
nal nos principais canais abertos de 
TV fechada no Brasil e toda a América 
Latina. Interessados podem assistir 
em www.youtube.com.br. No campo 
de busca, digitar Mastercard boxe.

Fotos: Site Mastercard
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Pensamento Francês 
e Cultura Brasileira
O ciclo de palestras sobre Pensamento 

Francês e Cultura Brasileira começa no 
dia 22/4, às 17h30min, com o professor 

Luiz Antonio de Assis Brasil. O primeiro tema 
será Artistas franceses no contexto brasileiro. O 
evento será realizado até 11/11, com a presen-
ça de pesquisadores franceses, brasileiros e um 
canadense. O evento tem o objetivo de divulgar a 

cultura francesa e aproximar universidades dos 
dois países. As primeiras palestras (abril, maio, 
junho e agosto) ocorrem na sala 305 do prédio 
8 da PUCRS. A programação também ocorre na 
UFRGS, na Unilasalle e na Feira do Livro de Porto 
Alegre. As inscrições, gratuitas, são feitas no lo-
cal de realização das conferências. Informações: 
3320-3676.

Envelhecimento saudável
A atividade física como fator protetor para o envelhe-

cimento saudável será o tema da palestra dos fisiotera-
peutas Gustavo Pereira e Cristina Graviolli no dia 16/4. O 
evento faz parte do Programa Geriatria e Gerontologia para 
a Comunidade, promovido pelo Instituto de Geriatria e Ge-
rontologia. A entrada é franca. A palestra ocorre às 11h, no 
3.º andar do Hospital São lucas. As inscrições podem ser 
realizadas até o dia do evento pelo telefone 3336-8153.

Corrida pelo Idoso
Estão abertas as inscrições para a 2.ª Corri-

da pelo Idoso, que ocorre no dia 26/4. A saída do 
grupo está prevista para as 10h, partindo da Usina 
do Gasômetro, indo até as imediações do Asilo Pa-
dre Cacique e retornando ao ponto inicial. Podem 
participar idosos, seus familiares, amigos e outros 
interessados que queiram caminhar, passear ou 
correr. O objetivo do evento é chamar a atenção 
para os problemas enfrentados por pessoas com 
mais de 60 anos e estimular a prática de exer-
cícios físicos regulares. Inscrições gratuitas pelo 
telefone 3336-8153 ou e-mail igg@pucrs.br até 
o dia 22/4. A promoção é do Instituto de Geriatria 
e Gerontologia.

Caráter humano  
do embrião

O Diretório Acadêmico da Faculdade de Teologia pro-
move, no dia 17/4, a conferência Caráter humano do 
embrião e seu valor ontológico. Os conferencistas serão 
José Monteiro Filho, mestre em Bioética pela Universidade 
Pontifícia Regina Apostolorum (Roma) e o diretor do Museu 
de Ciências e Tecnologia da PUCRS, professor Emílio Jeckel 
Neto. O evento, que tem entrada franca, ocorre às 8h no 
auditório do prédio 5.

Ciclo de palestras  
no Direito

De 22 a 24/4 será realizado o 2.º Ciclo de Palestras 
sobre Reformas do Direito Penal. Dentre os objetivos está 
explicar e debater as últimas alterações ocorridas no Códi-
go de Processo Penal, promovendo a atualização a respeito 
das modificações ocorridas no sistema probatório, nos ritos 
processuais e no Tribunal do Júri e os seus reflexos nas de-
cisões penais e na prisão para recorrer.  Inscrições gratui-
tas nos guichês de atendimento da secretaria da Faculdade 
de Direito. Promoção: Departamento de Direito Penal e Pro-
cessual Penal da Faculdade. Informações: 3320-3634.

Voluntários para pesquisa
Um estudo realizado pela Faculdade de 

Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia, com 
a colaboração do Centro de Reabilitação, 

seleciona voluntários que tenham entre 30 e 60 
anos, sobrepeso, aumento da circunferência do 
abdômen, pressão alta, alteração da glicose e/
ou do colesterol. O estudo visa à melhora dos 

hábitos alimentares por meio da avaliação e 
acompanhamento nutricional. Alguns voluntários 
sorteados poderão receber suplementação de 
ômega-3 e participar de um programa de con-
dicionamento físico. Os interessados podem ligar 
para o telefone 3320-3938 (das 8h às 11h e das 
12h às 17h).

Retiro para Universitários
O Centro de 

Pastoral e 
Solidarie-

dade convida os 
estudantes a par-
ticiparem, de 24 
a 26/4, do Retiro 
para Universitá-
rios. A atividade 
será realizada na 
Casa de Retiros 
Madre Teresa, lo-
calizada em Estância Grande, Viamão. Os participantes poderão compartilhar experiências, pensar 
sobre a própria vida e aproximar-se mais de Deus. Inscrições e informações na sala 101 do prédio 17 
(Colégio Marista Champagnat), www.pucrs.br/pastoral ou 3320-3576.

Foto: Divulgação

Planejamento financeiro
A Gerência de Recursos Humanos 

(GRH) disponibiliza no Portal 
GRH (http://portal.pucrs.

br/sites/proaf/grh) um teste 
que verifica a saúde financeira 
da pessoa. A página pode ser 
acessada por professores e técni-
cos-administrativos da Universidade 

pelos computadores da PUCRS ou nos 
totens distribuídos pelo Campus 
Central. Para evitar o endividamen-
to, sugere-se ter em mente três 
perguntas: “Eu quero? Eu posso? 

Eu preciso?”. A ação integra o Pro-
grama Rever, uma iniciativa da GRH. 

Informações na Gerência ou ramal 4994.
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A febre amarela é uma doença infecciosa cau-
sada por um vírus. Há dois tipos: a urbana, 
erradicada do Brasil por volta da década de 

1960, e a silvestre. Os vetores (agentes respon-
sáveis pela transmissão) da forma silvestre são 
mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes, 
enquanto a forma urbana pode ser transmitida 
pelo Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue.

A febre amarela silvestre provocou a morte 
de algumas pessoas e de muitos bugios em uma 
extensa área do Rio Grande do Sul desde o final de 
2008. Esses macacos são extremamente sensíveis 
à doença, morrendo em poucos dias após contraí- 
-la. Estão ameaçados de extinção no Estado devido 
à destruição de seu hábitat natural (as florestas), à 
caça e ao comércio ilegal.

Também estão sendo vítimas da doença e da 
falta de informação da população. Inúmeros relatos 
indicam que habitantes das regiões de ocorrência 
do bugio-preto e do bugio-ruivo estão matando os 
animais, principalmente por envenenamento, por 
medo do avanço da doença.

Essa atitude torna mais crítico o estado de con-
servação dos animais e é extremamente prejudicial 
para o próprio homem. A morte de bugios por febre 
amarela alerta os órgãos de saúde locais sobre a 
circulação do vírus na região, os quais promovem 
campanhas de vacinação da população humana, 
como se tem observado em 272 municípios do 
Estado. Os bugios são nossos anjos da guarda. Se 
forem mortos pelo homem, descobriremos que a 
febre amarela chegou a determinada região apenas 

A PUCRS é destaque na publicação Educação em Revista do Sindicato do Ensi-
no Privado (Sinepe-RS). A edição apresenta entrevista com o professor e neurocien-
tista Iván Izquierdo, define a revista PUCRS Informação como excelência em mídia 
impressa, mostra o Museu de Ciências e Tecnologia como um espaço onde tem início 
a pesquisa para o visitante e divulga o trabalho voluntário de alunos da Universidade 
auxiliando comunidades no interior de Roraima como parte do Projeto Rondon.

A diretora da Faculdade de Letras, MARIA EUNICE MOREIRA, retorna de Lis-
boa, onde participou de reuniões de trabalho do projeto binacional Histórias à prova 
do tempo: Relações Literárias Brasil-Portugal, desenvolvido sob a coordenação do 
Programa de Pós-Graduação da letras, no brasil. Também integrou o 2.º Colóquio 
Internacional Relações Literárias Brasil – Portugal, na Universidade de Lisboa, como 
atividade integrante do projeto. No evento, realizado na Embaixada do Brasil, foi 
lançado o segundo número da Navegações – Revista de Cultura e Literaturas de 
Língua Portuguesa, editada pela PUCRS e Universidade de Lisboa.
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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.

Campanha Proteja seu Anjo da Guarda!

Uma programação especial de Páscoa 
alegrou as crianças internadas no Hospital 
São Lucas com atividades lúdicas desenvol-
vidas no saguão da Pediatria. Os pequenos 
assistiram à Narração Encenada do Projeto Literatura Infantil e Medicina Pediá-
trica: Uma Aproximação de Integração Humana, da Faculdade de Letras. Os bol-
sistas apresentaram Uma história de Páscoa, adaptação do texto da autora Ana 
Maria Machado. As atividades seguiram com apresentação musical dos alunos da 
Escola Tio Zequinha. O ponto alto foi a chegada do coelho da Páscoa e a distribui-
ção de ninhos confeccionados pelos próprios pacientes com material reciclado.

O professor LUIS HENRIQUE ROLIM, do curso de especialização em Psico-
motricidade, da Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto, e integran-
te do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos, teve o trabalho The national torch 
relay in Porto Alegre City – Brazil (1938-1947): an appropriation of the olym-
pic torch relay publicado no Journal of Olympic History, com destaque na capa 
da publicação. O artigo teve coautoria da professora Janice Zarpellon Mazo, da 
UFRGS. Recentemente, Rolim foi indicado pelos membros da Academia Olímpica 
Brasileira para representar o País no Seminário Internacional de Pós-Graduação 
em Estudos Olímpicos na sede da Academia Olímpica Internacional em Olímpia 
(Grécia), em julho de 2009.

A agência Plenna e a Faculdade de Comunicação Social estão lançando o 
2.º Festival de Criatividade Plenna/Famecos. O objetivo da premiação é descobrir 
talentos universitários e divulgar ações de entidades. Para concorrer, os alunos do 
sexto semestre dos cursos de Publicidade e Propaganda e Relações Públicas da 
PUCRS deverão criar campanhas publicitárias. Neste ano, o briefing proposto pela 
agência é da Associação Canoense dos Deficientes Físicos. O objetivo da campa-
nha é arrecadar recursos para a construção de uma piscina terapêutica na sede 
da instituição, com 60 metros quadrados e com capacidade para suportar uma 
demanda de 2.500 atendimentos por mês, encaminhados pela rede do município 
canoense, inclusive o SUS.

Foto: Júlio César Bicca-Marques

superdicas

q u a n d o  a s 
pessoas con-
traírem a doença. E talvez seja tarde para algumas 
(ou muitas)...

Além de não transmitirem a doença para o 
homem, os bugios não são os culpados pelo rá-
pido avanço da doença no Estado, mas as princi-
pais vítimas. As mudanças climáticas e a degra-
dação ambiental são as principais responsáveis 
pelo recente aparecimento de inúmeras doenças 
infecciosas no Estado. Especialistas acreditam 
que o avanço da doença tem sido facilitado pelo 
deslocamento de pessoas infectadas, dispersão 
dos mosquitos ou outro hospedeiro ainda desco-
nhecido.

Você mataria o seu anjo da guarda?
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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.Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’

Palestra Gestão do Conhecimento como Estra-
tégia Competitiva. Ministrante: Jerônimo Lima. 
Horário: das 18h30min às 19h30min. Local: audi-
tório do 9.º andar do prédio 50. Inscrições gratuitas. 
Informações: 3320-3547. Promoção: Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia. 

Último dia para entregar trabalhos para o Con-
curso de Artigos. Tema: Fraternidade e Segurança 
Pública, inspirado na Campanha da Fraternidade 
2009. Serão premiados os três primeiros coloca-
dos. Informações no site www.pucrs.br/pastoral ou 
telefone 3320-3576. Promoção: Centro de Pastoral 
e Solidariedade.

Último dia de inscrições para o Programa de 
Crédito Educativo da PUCRS (Credpuc). Infor-
mações: Central de Atendimento ao Aluno (térreo 
do prédio 15), no Setor de Créditos e Benefícios, 
ou pelo telefone 3320-3500, ramais 4627 ou 8340. 
Inscrições: www.pucrs.br/beneficios.

Início das inscrições para transferência, reop-
ção, reopção dentro do mesmo curso, ingresso 
mediante diploma de cursos superior e com-
plementação, em função das vagas e de acordo 
com a manifestação das Faculdades. Informa-
ções com a Coordenadoria de Registro Acadêmico: 
www.pucrs.br/cra.

Sobremesa Musical. Com o Sexteto de 
MPB da Orquestra Filarmônica da PUCRS. 
Horário: 13h. Local: átrio do prédio 9. Infor-
mações: 3320-3582 e cultura-musical@
pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura 
Musical.

Palestra As observações astronômicas 
de Galileu em 1609 e “a mensagem das 
estrelas” (1610). O evento faz parte das 
comemorações do Ano Mundial da Astro-
nomia. Ministrante: Fernando Lang. Horário: 
18h30min. Entrada franca. Local: auditório 
do prédio 10. Informações: 3320-3535. 
Promoção: Faculdade de Física e Diretório 
Acadêmico da Faculdade.

Palestra Aproveitando o Sobe e Desce da 
Bolsa de Valores. Ministrante: Francisco 
Carpenedo. Horário: 18h. Inscrições gratui-
tas. Local: sala 705 do prédio 50. Informa-
ções: 3384-4449. Inscrições: www.labmec.
com.br. Promoção: Labmec. 

Curso de Feng Shui Básico – Teoria, 
Prática e Aplicações em Arquitetura. Até 
20/5. Horário: das 8h30min às 11h30min, 
às quartas e sextas-feiras. Promoção: Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo. *

DIA 15   QUARTA-FEIRA

2.ª Edição do Curso Teorias de Relações Internacionais. Até 27/6. Horário: das 8h30min às 
12h, aos sábados. Local: sala 502 do prédio 5. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas. *
1.ª Edição do Curso de Renda Fixa. Ministrante: Carlos Renato Salami. Horário: das 9h às 19h. 
Local: sala 705 do prédio 50. Informações: 3384-4449. Inscrições: www.labmec.com.br. Promo-
ção: Labmec.

DIA 18   SExTA-FEIRA

Suspensão das aulas para atividades de planejamento. Feriado Nacional – Tiradentes

DIA 20   SEGUNDA-FEIRA DIA 21   TERçA-FEIRA

DIA 16   QUINTA-FEIRA

Evento Pensando em Contabilidade. 
Dia: 22/4. Horário: das 18h15min às 
19h15min. local: auditório do 9.º andar 
do prédio 50. Inscrições gratuitas. Infor-
mações: 3320-3547. Promoção: Facul-
dade de Administração, Contabilidade e 
Economia.

3.ª Semana do Livro PUCRS. De 23 até 
29/4. Durante o evento, ocorre exposição 
de e-books na Livraria Edipucrs, além de 
palestras, bate-papos, lançamentos de 
livros e sessões de autógrafos. A progra-
mação pode ser conferida no site www.
edipucrs.com.br. Informações pelo tele-
fone 3320-3711.

11.º Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Direito Internacional Econômico. De 
25/4 até 27/6. Horário: das 9h às 12h, 
aos sábados. Local: sala 401 do prédio 
11. Promoção: Departamento de Direito 
Público da Faculdade de Direito. *
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 Fundamentos de MPS. BR. 
De 27 até 30/4. Horário: 17h20min às 
19h20min, de terças a sextas-feiras. 
Pré-requisito: conhecimentos básicos 
de processos de desenvolvimento de 
software e engenharia de software. Pro-
moção: Centro de Inovação. *
2.º Testing Day. Intercâmbio de informa-
ções e experiências na área de teste de 
software. Dia 28/4, a partir das 8h30min. 
Local: auditório térreo do prédio 32. In-
formações pelo telefone 3320-3680 ou 
www.pucrs.br/eventos/testingday. Pro-
moção: Faculdade de Informática. * 

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 Comunicação 
Social. *

A vida é tão breve que não vale a pena 
reservar espaço para as mágoas.

Augusto Cury
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.


