
NOTÍCIAS
Programa forma residentes  
em Saúde da Família

O novo Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde da Família 
e Comunidade (Premus) da PUCRS 
abre Concurso de Seleção de Residen-
tes para 2009 com 19 vagas. Serão 
escolhidos graduados nas áreas de 
Enfermagem (cinco vagas), Farmácia 
(duas), Fisioterapia (duas), Nutrição 
(duas), Odontologia (quatro), Psico-
logia (duas) e Serviço Social (duas). 
As inscrições vão até 19/6. As aulas 
começam em agosto. O Programa tem a duração de dois anos e o 
objetivo de desenvolver competências fundamentadas nas diretrizes 
do Sistema Único de Saúde (SUS): integralidade e modelo de vigilân-
cia à saúde, articulados ao campo da Saúde da Família. Concluirá a 
residência em agosto uma turma do Premus com abordagem multidis-
ciplinar com ênfase em especialidades, como Saúde do Idoso e Saúde 
da Criança. As bolsas são financiadas pelo Ministério da Saúde. Infor-
mações e inscrições: www.pucrs.br/premus2009.

Jornada trata da Odontologia integral
Evento tradicional na área, a Jornada Odontológica dos Formandos 

da PUCRS chega à 22.ª edição. Com o tema central Odontologia inte-
gral: uma visão interdisciplinar, será realizada de 6 a 9/5. Convidados 
de nível nacional e internacional apresentam propostas inovadoras e 
haverá a presença da indústria e comércio da Odontologia. No Centro 
de Eventos ocorrerá a exposição de equipamentos e produtos; no pré-
dio 40, as atividades científicas; e no prédio 6, as práticas e demons-
trações. A Praça de Prevenção inclui ações dos acadêmicos ao público 
em geral. Informações: www.pucrs.br/eventos/jornadaodonto. No 
mesmo período, de 6 a 8/5, o Programa de Pós-Graduação em Odon-
tologia e Revista Odonto Ciência realizam o 6.º Encontro Internacional 
de Editores e Autores de Periódicos Científicos da Área da Odontologia 
e Simpósio sobre Publicações Científicas e Pós-Graduação na Área 
da Saúde, no Centro de Eventos. Dúvidas: www.pucrs.br/eventos/
editores.

Empresários e políticos presentes  
em Semana Acadêmica

A Semana Acadêmica Visconde de Mauá, promovida pelo Centro 
Acadêmico da Faculdade de Administração, Contabilidade e Econo-
mia, traz à Universidade palestrantes como o ex-governador Germano 
Rigotto, vice-prefeito José Fortunati, presidentes da organização não 
governamental Parceiros Voluntários, Maria Elena Johannpeter, e da 
ADVB-RS, Cláudio Goldsztein, e diretor do Kzuka, Fernando Tornaim. 
A palestra de abertura, no dia 12/5, será com o presidente do Ban-
risul, Fernando Lemos. O vice-presidente Institucional do Grupo RBS, 
Afonso Antunes da Motta, aborda o tema Pensando o Futuro e a Ges-
tão Contemporânea. O evento ocorre até o dia 14/5. As inscrições 
podem ser feitas no Centro Acadêmico (térreo do prédio 50). Alunos 
da PUCRS têm desconto. Informações: cavmpucrs@terra.com.br e 
8406-5212.
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Universidade cria 
espaço dedicado à 
iniciação científica
No dia 7/5 ocorre o 1.º Encontro de 

Bolsistas de Iniciação Científica 
da PUCRS. No auditório do prédio 

15 (sala 240), das 17h30min às 19h, 
haverá palestra sobre Ética e Pesquisa, 
ministrada pelo professor Ricardo Timm 
de Souza, e a apresentação do Espaço 
Iniciação Científica. O objetivo da nova 
instalação, no térreo do prédio 15, será 
o incentivo à ampliação de atividades 
de iniciação científica por alunos de 
graduação. Haverá o atendimento aos 

bolsistas, orientação sobre possibilida-
de de atuação em projetos de pesqui-
sas, apoio às demandas do Salão de 
Iniciação Científica da Universidade e 
divulgação de eventos de outras institui-
ções. Ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação, o Setor de Iniciação 
Científica é coordenado pela professora 
Cleusa Scroferneker. A confirmação de 
presenças para o encontro deve ser fei-
ta pelo e-mail ic.prppg@pucrs.br ou 
pelo ramal 4431.

Os Debates Pertinen-
tes: para Entender 
os Intérpretes da 

Sociedade englobam au-
tores como Louis Dumont, 
Marcel Mauss, Alexis de 
Tocqueville, Raymond Aron 
e Pierre Bourdieu. O evento 
ocorre de 11 a 14/5, das 
19h às 22h, no Instituto 
Goethe (Av. 24 de Outubro, 
112). Os primeiros temas, 
na segunda-feira, serão 
Relevância e tipificação 
em Alfred Schütz, com o 
professor Hermílio Santos, 
Norbert Elias e o processo 

Debates destacam 
intérpretes da sociedade

civilizador, com Ricardo 
Mariano, e Teoria sistêmi-
ca de Niklas Luhman, com 
Léo Peixoto Rodrigues, to-
dos da Faculdade de Filo-
sofia e Ciências Humanas 
(FFCH). Entrada franca. 
Inscrições pelo info@
portoalegre.goethe.org 
e 3222-7832. Os Debates 
Pertinentes têm a promo-
ção do Programa de Pós-
Graduação em Ciências 
Sociais, FFCH e Goethe e 
apoio da Associação de 
Ex-Bolsistas na Alemanha/
RS.

No dia 12/5, a próxima edição do 
projeto Fé e Cultura trata do tema 
Ateísmo e ciência: plurimorfismo 

cultural. O evento terá como palestrantes 
Ricardo Timm de Souza, da Faculdade de 

Ateísmo e ciência é tema do Fé e Cultura
Filosofia e Ciências Humanas, e frei Luiz 
Carlos Susin, da Faculdade de Teologia. 
O encontro, no auditório do prédio 9, co-
meça às 17h45min, com confraterniza-
ção. A palestra ocorre às 18h15min.

Alexis de Tocqueville

Pierre Bourdieu

Foto: D. Arnaudet/RMN

Foto: Divulgação



Encontro de Nutrição
Estão abertas as inscrições para o 11.º En-

contro de Nutrição do HSL e 6.º Encontro de Nu-
trição da Faenfi, que ocorre no dia 16/5. Além da 
sessão de pôsteres com trabalhos da área, haverá 
palestras abordando temas como Mitos e verda-
des sobre o consumo de chocolate e chá verde; 
Controle do desperdício e responsabilidade social 
em Unidades de Alimentação e Nutrição; Nutri-
ção para o jovem atleta; e Aspectos inovadores 
das atuais curvas de crescimento da OMS, entre 
outros. Válido como atividade complementar, o 
evento será realizado durante todo o dia no Anfi-
teatro Irmão José Otão (2.º andar do Hospital São 
Lucas). Informações e inscrições pelo site www.
pucrs.br/eventos/encontronutricao.

Prêmio para 
monografias sobre 
segurança pública

A 1.ª Conferência Nacional de Segurança Pú-
blica (Conseg) recebe inscrições para o 1.º Prêmio 
Nacional de Monografias em Segurança com Cida-
dania Professora Valdemarina Bidone de Azevedo 
e Souza. Podem participar alunos e ex-alunos de 
graduação e de pós-graduação. O Ministério da 
Justiça premiará os sete melhores trabalhos. Infor-
mações e inscrições pelo site www.conseg.gov.br, 
no link Projetos Especiais. O projeto homenageia a 
professora da PUCRS, falecida em 2007, que foi 
idealizadora da matriz curricular nacional para 
ações formativas dos profissionais da área de 
segurança pública no Serviço Nacional de Seleção 
Pública e participou da concepção da Rede Nacio-
nal de Especialização em Segurança Pública.

Seminário 
Internacional de 
Educação Superior

Nos dias 18 e 19/5 a PUCRS será sede do Se-
minário Internacional de Educação Superior na Co-
munidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, 
promovido pela Rede Sul-Brasileira de Investiga-
dores da Educação Superior (Ries). Na conferên-
cia de abertura o professor Ronaldo Pena, reitor da 
UFMG e presidente da Associação de Universida-
des de Língua Portuguesa, falará sobre A educa-
ção superior e desafios nos países lusófonos. O 
evento é voltado para pesquisadores e gestores do 
ensino superior e alunos de pós-graduação. Infor-
mações: cplp@pucrs.br ou 3320-3527. A Ries 
é formada pela PUCRS (organizadora do evento), 
UFRGS, Unisinos e UFSM.
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Conferências na Filosofia
Inicia no dia 8/5 o Ciclo de Conferências Proje-

tos de Filosofia. O objetivo da atividade é apre-
sentar ao público, em linguagem acessível, as 

pesquisas desenvolvidas pelo Programa de Pós-
Graduação em Filosofia. A primeira conferência 
será sobre Hegel e a legitimidade na ordem legal 
moderna, ministrada pelo professor Agemir Bava-

resco. O evento ocorre às 14h30min no auditório 
térreo do prédio 5. As inscrições podem ser feitas 
pelo e-mail filosofia-pg@pucrs.br, informando 
nome completo e, se for aluno, também o número 
da matrícula. Para a entrada em qualquer palestra 
do ciclo é necessária a doação de um livro infantil. 
Informações: 3320-3554.

História Política
De 12 a 14/5 será realizado o segundo mó-

dulo do seminário História Política: cam-
pos e perspectivas. Os temas debatidos 

serão: História Política e Relações Internacionais 
(12/5), História Política, Cultura e Intelectuais 
(13/5) e História Política e Movimentos Sociais 

(14/5). O evento ocorre das 18h30min às 20h 
no auditório do prédio 5. As inscrições podem 
ser feitas no local, mediante a doação de 1kg de 
alimento não perecível. Promoção: Departamento 
de História e Programa de Pós-Graduação em 
História. Informações: 3320-3555.

Literatura em espanhol 
através do cinema
O Instituto de Cultura Hispânica promove a ter-

ceira edição do evento A Literatura de Língua 
Espanhola Através do Cinema: Debate Crítico. A 

cada encontro, que ocorre aos sábados das 8h30min 
às 11h30min, serão debatidas importantes obras pu-
blicadas nessa língua e adaptadas ao cinema. No dia 
9/5 será a vez do Pantaleón y las visitadoras (foto), de 
Mario Vargas Llosa. Nos outros sábados serão Erén-
dira y su abuela desalmada, El amor en los tiempos 
de cólera e De amor y de sombras, entre outros. As 
inscrições podem ser feitas na Pró-Reitoria de Ex-
tensão (sala 201 do prédio 40). Alunos, professores, 

Foto: Divulgação

funcionários e ex-alunos da PUCRS têm desconto. 
Informações: 3320-3559 ou cultura-hispanica@
pucrs.br.

Bioética em debate
Nos dias 19 e 20/5 o Instituto de Bioética promove o 

curso Bioética em debate: os animais não humanos. 
Dentre os temas abordados estarão o uso de animais 

no ensino e na pesquisa, métodos alternativos e direitos dos 
animais. A atividade integra a Semana da Solidariedade da 
PUCRS e conta com o apoio do Comitê de Ética ao Uso de 
Animais, Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas e do Laboratório de Bioética e de Ética 
Aplicada a Animais. As inscrições podem ser feitas na Pró-
Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). Informações pelo 
telefone 3320-3500, ramal 4947.

Foto: Robbie Owen-Wahl/stock.XCHNG
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IR. ÉDISON HÜTT-
NER lançou, pela Edi-
pucrs, o livro Rosário: 
Orações de Outubro. Na 
abertura da obra, o frei 
Luiz Carlos Susin des-
taca o poema feito pelo 
devoto mariano Hüttner, 
que canta a figura da 
Mãe de Deus com as 
metáforas da paisagem, 
unindo o que há de mais 
poderoso e humilde na 
criação com o que há de 
mais humano, terno e vigoroso diante do poder de transfiguração 
do divino: a figura da Virgem Maria, a Mãe. Ir. Édison é coordena-
dor do Núcleo de Cultura Indígena da PUCRS.

O Supremo Tribunal Federal (STF) realizou, em final de abril 
e início de maio, audiências públicas sobre o direito à saúde. O 
tema em debate foi o Sistema Único de Saúde. O coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutora-
do, professor INGO WOLFGANG SARLET, participou da abertura 
do evento como convidado do presidente do STF, ministro Gilmar 
Mendes, por ser profissional especialista na matéria. A partici-
pação de Sarlet deu visibilidade nacional às pesquisas desenvol-
vidas na Faculdade de Direito. Além de ser aberta ao público, as 
audiências são transmitidas, ao vivo, pela TV e Rádio Justiça.

Incentivos para cursar pós-graduação
Quem for cursar mestrado ou doutorado pode-

rá contar com pelo menos três modalidades 
de financiamento: institucional (Programa de 

Bolsas de Mestrado e Doutorado da PUCRS – Pro-
bolsas), de agências governamentais (do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológi-
co – CNPq e da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – Capes) e via convênios 
com empresas por meio da Agência de Gestão Tec-
nológica da Universidade. Outra forma de receber o 
benefício da Capes é obter ótima nota no Exame Na-
cional de Desempenho dos Estudantes (Enade). 

A Capes destina anualmente uma cota institu-
cional de bolsas do Programa de Suporte à Pós-Gra-
duação de Instituições de Ensino Particulares (Pro-
sup) à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
que as distribui aos programas de pós-graduação. 
Essas bolsas são na modalidade I – bolsa integral 

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

(valor de bolsa mais mensalidades) e na modali-
dade II – só mensalidades (tem como requisito a 
dedicação integral, não podendo ser destinada a 
quem está a menos de dez anos da aposentadoria 
compulsória).

O CNPq concede cotas de bolsas na modalidade 
integral (valor de bolsa mais taxas) diretamente aos 
coordenadores dos programas de pós-graduação, 
que indicam os bolsistas observando as normas da 
agência. É vedado o benefício a aposentados. Além 
dessa cota-curso, os alunos podem ser indicados 
pelos pesquisadores-orientadores em editais de pro-
jetos. Cada vez mais esse tipo de bolsa está sendo 
priorizado.

O Probolsas, criado e implantado em 2006, visa 
à formação de recursos humanos de alto nível e o 
desenvolvimento de projetos de teses e dissertações 
em áreas prioritárias para a Universidade e o País. 
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Os indicados recebem isenção das mensalida-
des de 50% ou 100%.

O processo de ingresso, a concessão das 
bolsas (segundo critérios próprios e dos órgãos 
financiadores) e o acompanhamento do aluno 
cabem ao programa. As exigências e as ativida-
des previstas para os bolsistas dependem das 
especificidades e prioridades do curso.

NúmERO DE BOLSAS
 CNPq: 229 (2009, incluindo os editais)
 Capes: 203 de Mestrado e 111 de Doutorado 
(2009)

 Probolsas: 85 de Mestrado e 105 de Douto-
rado (2009)

 Convênios com empresas: 88 (2008)

Representantes do grupo 
Innovation Learning Laboratory 
visitaram as dependências do 
Centro de Excelência em Pes-
quisa sobre Armazenamento 
de Carbono (Cepac). O coor-
denador do Centro, JOÃO mAR-
CELO KETZER, recebeu os visi-
tantes e apresentou os projetos 
e ações em andamento. Eles 
conheceram também o Tecno-
puc e o Centro Brasileiro para 
Desenvolvimento da Energia 
Solar Fotovoltaica. O Innova-
tion reúne um grupo seleto de 
dirigentes industriais, univer-
sidades e líderes dos setores 
públicos e privados dos EUA 
e do Brasil, para discussão de 
temas relevantes de interesse 
comum. O Cepac considerou 
a visita uma importante opor-
tunidade para criar laços com 
representantes de institutos de 
pesquisa, universidade e ór-
gãos governamentais dos EUA 
interessados nos projetos de 
armazenamento de carbono. 

Integrantes do Centro Acadêmico Maurício Cardoso, 
da Faculdade de Direito, entregaram quase 500 quilos 
de alimentos não perecíveis para o Instituto do Câncer 
Infantil. Os alimentos foram arrecadados durante projeto 
social realizado pelos estudantes e nas inscrições para a 
Semana Acadêmica. Na ocasião, também participaram o 
vice-diretor da Faculdade, CARLOS ALBERTO mOLINA-
RO, e o coordenador do Departamento de Direito Privado, 
ALVARO SEVERO.

O Clube de Ciências (BioClube) do Colégio Marista 
Champagnat recomeçou suas atividades, que são realiza-
das há três anos. São dois grupos e os encontros ocorrem 
na Faculdade de Biociências. Participam alunos e docentes 
da Faculdade e os professores da escola. O Clube propicia 
condições adequadas não só para que o aluno se aproprie 
de informações científicas e tecnológicas, mas também 
é um local para debate e reflexão, envolvendo aspectos 
éticos e morais que resultam da utilização desse conhe-
cimento.

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.

Abra a porta de seu coração para maria, mãe de Jesus, entrar. Abra  
a porta de sua casa para ela entrar. Reze o Pai Nosso e a Ave maria  
e peça a proteção da mãe de Deus. Ela lhe transmitirá alegria, luz,  

paz e muita segurança. O maior presente que você ganha de Deus é  
a presença de maria no coração e no lar. E com ela você será feliz!

Dulce Salles Cunha Braga

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

Sobremesa musical. Com a Camerata da Orquestra. 
Em Homenagem ao Dia das Mães. Horário: 13h. Local: 
átrio do prédio 9. Informações: 3320-3582 e cultura-
musical@pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura 
Musical.

Ciclo de Palestras da Exposição (R)Evolução de Dar-
win. Tema: A evolução da mão. Ministrante: Jefferson 
Braga da Silva. Horário: 18h30min. Local: anfiteatro 
do Museu de Ciências e Tecnologia (MCT). Inscrições: 
www.pucrs.br/mct/evolucao. Informações: 3320-3521. 
Promoção: MCT. 

Curso de Direito Societário. Até 9/9. Horário: 19h, nas 
segundas e quartas-feiras. Local: prédio 11. Promoção: 
Faculdade de Direito. *
Curso de Proficiência em Leitura em Língua Inglesa. 
Até 3/6. Horários: 14h, às quartas-feiras. Local: prédio 
8. Promoção: Faculdade de Letras. *
Curso Instrumental para Interpretação de Texto em 
Língua Espanhola. Até 17/6. Ministrante: Marlene Sil-
veira Pinto. Horário: 12h, às quartas-feiras. Local: sala 
405 do prédio 40. Informações: 3320-3559. Promoção: 
Instituto de Cultura Hispânica. *
Curso de Autocad Básico. Até 10/6. Ministrante: Lucia-
no Battastini. Horário: 8h, às quartas-feiras. Local: sala 
123 do prédio 9. Promoção: Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo. *
Palestra Diversificando Investimentos: commodities 
agrícolas. Ministrante: Paulo Chierelli. Horário: 18h. 
Inscrições gratuitas. Local: sala 705 do prédio 50. In-
formações: 3384-4449. Inscrições: www.labmec.com.
br. Promoção: Labmec.

Grupo de Estudos Novum Organum? Temáticas entre Direito 
e Literatura – Encontros Jusliterários: Pensar a Questão do 
Gênero Feminino no Direito a partir da Literatura. Até 2/10. 
Tema: Interlocução: diálogos literários. Horário: 12h, nas sextas-
-feiras. Local: sala 223 do prédio 8. Promoção: Faculdade de Le-
tras e Faculdade de Direito. *

Curso Expressividade da Voz e Fala na Comunicação. Até 
30/5. Ministrantes: Luciano Klöckner, Nédio Steffen e Lígia Motta. 
Horário: a partir das 10h, aos sábados. Local: prédio 7. Promoção: 
Faculdade de Comunicação Social. *
1.º Curso de Análise Gráfica para Tomada de Decisão. Minis-
trante: Marcelo Fayh. Horário: 9h. Local: sala 705 do prédio 50. In-
formações: 3384-4449. Inscrições: www.labmec.com.br. Promoção: Labmec.

2.º Curso HP12C aplicado à Administração Financeira. Dias 9 e 16/5. Mi-
nistrante: Rogério Ventura Villela. Horário: 14h. Local: sala 705 do prédio 50. In-
formações: 3384-4449. Inscrições: www.labmec.com.br. Promoção: Labmec.

Curso de mandarim – Nível I. Até 15/8. Horários: 8h45min, aos sábados. 
Local: prédio 40. Promoção: Faculdade de Letras. *
Capacitação em Aconselhamento em DST/HIV/Aids. Até 23/5. Horário: 
8h30min, aos sábados. Local: prédio 40. Promoção: Faculdade de Psico-
logia. *

último dia de inscrições para o Projeto Rondon. Alunos interessados podem 
se inscrever no site www.pucrs.br/proex/extensaocomunitaria. Os professores 
que desejam atuar como supervisores devem entrar em contato pelo telefone 
3320-3500, ramal 4065. Promoção: Núcleo de Extensão Comunitária da Pró- 
-Reitoria de Extensão.

Curso de capacitação para o mercado de trabalho. Voltado a alunos da  
PUCRS. Até 25/5, às segundas-feiras, 18h. A entrada é franca. Promoção: Fun-
dação Irmão José Otão. Inscrições: www.fijo.org.br.

Curso de Formação de Gestores em Negócios de Beleza. Até 24/8. Horário: 
a partir das 8h, nas segundas-feiras. Local: sala 1112 do prédio 50. Promoção: 
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. *
matinê das Duas – Cine Comentado. O filme exibido é Click. A atividade é 
voltada para pessoas com 50 anos ou mais. Horário: 14h. Local: auditório do 
9.º do prédio 50. Informações: 3320-3500, ramal 4114. Promoção: Núcleo de 
Pesquisa em Demandas e Políticas Sociais do Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social.

Palestra no Instituto de Geriatria e Gerontologia 
(IGG). Tema: Prevenindo a fragilidade durante o en-
velhecimento. Ministrantes: Cristina Gaviolli e Camila 
Remor. Horário: 11h. Local: 3.º andar do Hospital São 
Lucas. Entrada Franca. Inscrições: 3336-8153. Vagas 
limitadas. Informações: igg@pucrs.br. Promoção: IGG.

Palestra Som e Sentido – O Poeta na sua própria voz. 
Tema: Borges e Cortázar. Horário: 18h45min. Local: sala 
305 do prédio 8. Informações: 3320-3676. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Letras.

DIA 6   QUARTA-FEIRA DIA 8   SExTA-FEIRA

DIA 9   SáBADO

DIA 11   SEGUNDA-FEIRA

DIA 7   QUINTA-FEIRA

aGenda
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.
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Vestibular de Inverno. Perío-
do de inscrições: 14/5 a 5/6. 
Provas nos dias 20 e 21/6, 
das 14h às 18h. Informações: 
3320-3557.

Aula magna da Faculdade de 
Educação. Tema: Os desafios 
do conhecimento científico, da 
pesquisa e da inovação para 
o estudante universitário. Dia 
14/5. Ministrante: Jorge Audy 
(Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
-Graduação da PUCRS). Horá-
rio: 20h. Local: Salão de Atos. 
Informações: 3320-3500, ra-
mal 4654. Promoção: Faced.

Palestra memória Organiza-
cional. Dia 14/5. Ministrante: 
Maria do Rocio Teixeira. Horário: 
18h30min. Inscrições gratui-
tas. Local: auditório do 9.º an-
dar do prédio 50. Informações:  
3320-3547. Promoção: Facul-
dade de Administração, Conta-
bilidade e Economia.

Palestra Aspectos Nutricio-
nais e Cirurgia da Obesida-
de. Dia 15/5. Horário: 18h. 
Inscrições gratuitas. Local: 
auditório do Hospital São 
Lucas (HSL). Informações:  
3320-5002. Promoção: Centro 
da Obesidade e Síndrome Me-
tabólica do HSL.

Seminário de Contabilidade. 
Dia 16/5. Tema: As Melhores 
Práticas de Governança Cor-
porativa. Com participação do 
Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa. Horário: 
9h. Inscrições gratuitas. Local: 
auditório do 9.º andar do prédio 
50. Informações: 3320-3547. 
Promoção: Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade e 
Economia.


