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Ciências Sociais 
lança doutorado
O Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais conquistou aprovação do doutorado 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), do Ministério da 
Educação. Será mantida a área de concentração do 
mestrado, Organizações e Sociedade. Haverá mu-
dança de duas para três linhas de pesquisa: Pro-
cessos Socioculturais, Políticas Públicas e Cidada-

nia e Sociedade e Processos Políticos. A primeira 
turma, com início em março de 2010 e duração de 
42 meses, terá cinco vagas. As inscrições serão 
de setembro a novembro. O mestrado em Ciências 
Sociais foi criado em 2000. Está na quinta turma, 
com 38 dissertações defendidas. Publica o periódi-
co Civitas: Revista de Ciências Sociais. Informa-
ções: 3320-3681 e www.pucrs.br/pgcs.

MCT, PUCRS Virtual, 
Facin e Famecos  
estão no Twitter

A Faculdade de Informática (Facin) criou 
uma conta no Twitter para fazer divulgações a 
alunos e professores. Assim que lançada, em 
poucas horas alcançou 70 seguidores. A Facul-
dade de Comunicação Social (Famecos) mostra 
suas ações e notícias da área e busca criar elo 
com o usuário. O Museu de Ciências e Tecnolo-
gia (MCT) disponibiliza informações sobre pa-
lestras, oficinas, Museu Itinerante (que leva as 
atrações – cerca de 70 experimentos interativos 
– às comunidades) e Programa Escola-Ciência 
(que traz o público carente ao MCT, oferecendo 
transporte, ingresso e lanche). A PUCRS Virtual 
aproveita o espaço para destacar os cursos vir-
tuais oferecidos pelas Unidades Universitárias 
em parceria com a Coordenadoria de Educação 
a Distância e as modalidades in company com 
parceiros externos. O Twitter é um canal de co-
municações rápidas, pelo qual quem tem inte-
resse passa a receber informações a respeito 
de alguém ou determinado assunto.

seja um seguidor
twitter.com/FacinPUCRS
twitter.com/MuseuPUCRS
twitter.com/PUCRSVIRTUAL
twitter.com/eusoufamecos

Lista final do Prime  
sai em setembro

O Programa Primeira Empresa Inovadora 
(Prime), um dos mais concorridos de recursos 
públicos a fundo perdido de incentivo ao em-
preendedorismo, entrou na segunda fase dia 
18/6. Após uma lista inicial com 116 classi-
ficados, numa seleção feita com o apoio da 
Fundação Irmão José Otão, teve início o pro-
cesso de treinamento obrigatório dos sócios 
para elaboração de uma proposta detalhada 
sobre as estratégias da empresa. A lista final 
de aprovados deve ser divulgada em 30/9. A 
Incubadora Raiar, uma das 17 selecionadas 
pelo governo federal, recebeu 287 inscrições 
de empresas nascentes (com até 24 meses), 
o terceiro maior volume do Brasil, para dispu-
tar as cem vagas e contar com R$ 120 mil, 
em recursos não reembolsáveis do Programa 
de Subvenção Econômica à Inovação. Para as 
contempladas, essa verba poderá ser utilizada 
no apoio ao empreendedor e gestor do negócio 
e ainda para contratação de consultorias.

Último prazo para Avaliação de Disciplinas

O s alunos e os professores têm prazo até o dia 
29/6 para participar da Avaliação de Disciplinas 
de Graduação, de forma anônima e voluntária. 

Um dos objetivos é contribuir para qualificar a gestão 
da aula. A análise dos dados fornece elementos para 
as ações de planejamento e capacitação docente. A 
Avaliação de Disciplinas é uma modalidade de auto-

avaliação institucional realizada pela Pró-Reitoria de 
Graduação. Para participar, os alunos devem acessar 
a Central de Serviços para Alunos, link Informações 
Acadêmico-Financeiras no site www.pucrs.br e os 
docentes, a Central dos Professores. No Campus Uru-
guaiana, os links estão na capa do site. Informações: 
avaliadisciplinas@pucrs.br.

Universidade adere à campanha da RBS

A PUCRS aderiu à campa-
nha da RBS Crack, nem 
Pensar. A primeira ação 

conjunta com Instituições de 
Ensino Superior da Região Me-
tropolitana será um seminário 
dia 29/6, às 19h, no Barra 
Shopping Sul. O evento terá o 
formato de talk show com es-
pecialistas e comunicadores 
da RBS transmitido ao vivo 

pela TVCOM, Rádio Gaúcha e 
internet. O Diretório Central dos 
Estudantes da PUCRS decidiu 
participar da campanha como 
prioridade máxima e recomen-
dar a representação estudantil 
nas ações. A iniciativa envolve 
também Esade, ESPM, Fapa, 
Fargs, Feevale, Ibgen, IPA, São 
Judas Tadeu, UFRGS, UFCSPA, 
Uniritter e Unisinos.

UNITV exibirá programa Justiça Gaúcha

O programa Justiça Gaú-
cha estreia dia 30/6, 
às 22h, pela UNITV – 

TV Universidade (canal 15 da 
NET). Os episódios inéditos 
irão ao ar às terças-feiras, 
nesse horário, com reprise 
às quartas e quintas-feiras 
e aos sábados, às 19h. Pode 
ser assistido pelo site www.
unitv.tv.br. Com duração de 30 minutos e em for-
mato de telejornal, inclui notícias e reportagens di-
vulgando decisões recentes do Judiciário, projetos 

e iniciativas. A cerimônia de 
assinatura do convênio entre 
a UNITV e o Tribunal de Justi-
ça do Rio Grande do Sul, pre-
vendo a transmissão, foi rea-
lizada no Palácio da Justiça e 
contou com representantes 
do Judiciário e integrantes da 
UNITV: PUCRS (onde estão os 
estúdios e a central geradora 

do canal), UFRGS, Universidade Federal de Ciências 
da Saúde de Porto Alegre e Centro Universitário Ritter 
dos Reis.
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Curso de inverno da Farmácia
Estão abertas as inscrições para o 3.º Curso de 

Inverno de Ciências Farmacêuticas – Inflamação: 
doenças e tratamentos. Realizado de 14 a 17/7, 
no período da manhã, é voltado para estudantes 
e profissionais das áreas biomédicas, desde que 
tenham cursado ou estejam cursando a disciplina 
de Farmacologia. Dentre os assuntos abordados 
estarão Mediadores inflamatórios, Inflamação 
e sistema cardiovascular, Toxidade de fárma-
cos anti-inflamatórios e Inflamação e doenças 
do SNC, entre outros. Inscrições: Pró-Reitoria de 
Extensão (sala 201 do prédio 40). Informações: 
3320-3680.

Sorteio das datas  
de formatura

No dia 25/6 a Comissão de Normatização e 
Organização das Formaturas da PUCRS realiza o 
sorteio das datas das cerimônias de colação de 
grau de 2010/2. Cada Faculdade será representa-
da pelo professor integrante da comissão, que fará 
o sorteio da(s) data(s) relativa(s) às cerimônias de 
sua unidade acadêmica. Os alunos interessados 
podem assistir ao sorteio, que ocorrerá a partir das 
17h30min no auditório do prédio 9. Informações 
pelo telefone 3320-3500, ramal 4358, ou e-mail 
formaturas@pucrs.br.

Feira Gastronômica
No dia 25/6 alunos da disciplina de Eventos 

do curso de Hotelaria realizam a Feira Gastronômi-
ca – Viaje pelos Sabores do Brasil. Nessa ativida-
de os estudantes apresentarão amostras de pratos 
típicos dos estados de Santa Catarina, Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais, Bahia, Pará e Pernambuco. A 
Feira ocorre das 9h às 11h30min na sala anexa ao 
saguão do prédio 50 e é aberta ao público.

Eventos do Laboratório  
de Astronomia

Até o dia 26/6 o Laboratório de Astronomia, da 
Faculdade de Física, promove a atividade Marato-
na da Via Láctea – Que nota você daria ao céu 
de sua cidade?. Na ocasião será feita a observa-
ção do céu para a aferição da poluição luminosa 
local. A atividade ocorre das 20h às 22h. Inscri-
ções gratuitas pelo site www.pucrs.br/fisica/ 
astronomia/agenda-eletronica.php. No dia 25/6 
o Laboratório realiza a palestra A Astronomia e a 
motivação originante do filosofar: as ideias são 
lentes, ministrada pelo professor Sérgio Sardi, da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Será 
às 17h30min no auditório do curso de Física (pré-
dio 10). Não é necessário inscrição. Informações: 
3320-3500, ramal 4436.

Concurso de Trovas Literárias
E stão abertas as inscrições para o Concurso 

de Trovas Literárias, que integra os 20.os Jogos 
Florais de Porto Alegre. Destinado a alunos, 

professores e funcionários da PUCRS dos Campi 
Central, Viamão e Uruguaiana, tem como tema o 
Olhar. Cada participante pode enviar no máximo 
três trovas inéditas (líricas e/ou filosóficas) para o 
e-mail editora.eventos@pucrs.br até o dia 15/8. 

Os vencedores receberão troféu, diploma e a edição 
da prova em livro especial, composto por 15 trovas 
premiadas. No site www.pucrs.br/edipucrs é pos-
sível tirar dúvidas e ver dicas e instruções sobre 
como escrever uma trova literária. A promoção é da 
União Brasileira de Trovadores, Seção Porto Alegre, 
com apoio da Editora Universitária da PUCRS (edi-
PUCRS).

Ciclo de palestras para alunos
N o dia 29/6 será realizada mais uma 

edição do Projeto Capacitação Discen-
te, voltado para alunos de graduação 

da PUCRS. Na ocasião o professor Eduardo 
Eizirik, da Faculdade de Biociências, falará so-
bre a biodiversidade e a conservação ambien-
tal. A palestra tem entrada franca e vale como 
atividade complementar. O evento ocorre das 
18h às 19h no auditório térreo do prédio 11. 
Promoção: Pró-Reitoria de Graduação.

Foto: Kifir/stoch.XCHNG

Cursos da Informática
A Faculdade de Informática promove em julho 

cursos de extensão de curta duração. As inscri-
ções podem ser feitas na Pró-Reitoria de Exten-

são (sala 201 do prédio 40). Informações: 3320-3680 
ou extensao.facin@pucrs.br. Confira os cursos no 
quadro:

data Curso Horário
De 13 a 18/7 Desenvolvimento de Software (Firmware) em Linguagem C  

para Sistemas Embarcados
Das 8h30min às 12h

De 20 a 23/7 Linha de Formação em Métodos Ágeis – Gerenciamento  
de Produtos com SCRUM

Das 19h às 22h15min

De 20 a 24/7 Java Básico e Orientação a Objetos Das 17h30min às 21h

Campanha do Agasalho – últimos dias
Até o dia 30/6 o Centro de Pastoral e 

Solidariedade recebe doações para a 
Campanha do Agasalho. As roupas, co-

bertores e calçados podem ser entregues nas 
secretarias das unidades ou na Pastoral (sala 
101 do prédio 17 – Colégio Marista Champag-
nat). Os agasalhos serão destinados ao Brechó 
Solidário, realizado em julho na Vila Fátima du-
rante a Missão Porto Alegre Vila Fátima. A ação 
integra o Projeto João-de-Barro – Construir 
para o Amanhã, uma iniciativa da Rede Marista 
de Educação e Solidariedade em parceria com o 
Comitê de Ação Solidária, do governo do Estado 
do Rio Grande do Sul. Informações: 3320-3576 
ou pastoral@pucrs.br.

Foto: Pat Herman/stock.XCHNG



PUCRS NOTÍCIAS Nº 303 • 24 A 30 DE JUNHO DE 2009     |     3

Casos de gripe suína crescem
Balanço do Ministério da Saúde no dia 22/6 

aponta que o Brasil tem 215 casos de gripe in-
fluenza A (H1N1) – gripe suína. Até essa data 

o Rio Grande do Sul estava com sete confirmações. 
Há ainda várias suspeitas. Os governos garantem 
que o País e o Estado estão preparados para a pan-
demia (epidemia generalizada). Preocupa o avanço 
da doença na Argentina. A Organização Mundial da 
Saúde elevou o nível de alerta para 6 (o máximo). 

A gripe suína é uma doença respiratória cau-
sada pelo vírus A. Entre os sintomas estão: febre 
alta repentina, maior que 38 graus, e tosse, acom-
panhadas ou não de dores de cabeça, musculares, 
nas articulações ou dificuldade respiratória. Esses 
sintomas surgem em até dez dias após a pessoa 
sair de país afetado pela influenza A (H1N1) ou 
após contato próximo com uma pessoa infectada. 

Se tiver essas manifestações, a pessoa deve pro-
curar logo uma unidade de saúde mais próxima e in-
formar ao profissional o seu roteiro de viagem ou his-
tórico de contato com doentes. Com a suspeita, será 
transferida para um hospital de referência do Estado 
para monitoramento e, se necessário, tratamento.

Devido a mutações no vírus e transmissão de 
pessoa a pessoa, principalmente por meio de tos-
se, espirro ou de secreções respiratórias de pesso-
as infectadas, o Ministério da Saúde recomenda:

 Os viajantes que se destinam às áreas afe-
tadas devem usar máscaras cirúrgicas descartáveis 
durante toda a permanência; ao tossir ou espirrar, co-
brir o nariz e a boca com um lenço descartável; evitar 
locais com aglomeração de pessoas; evitar o contato 
direto com doentes; não compartilhar alimentos, co-
pos, toalhas e objetos de uso pessoal; evitar de tocar 

olhos, nariz ou boca; lavar as mãos frequentemente 
com água e sabão, especialmente depois de tossir ou 
espirrar; em caso de adoecimento, procurar assis-
tência médica e informar história de contato.

 Os viajantes procedentes de áreas afetadas 
que apresentem febre alta repentina, superior a 38 
graus, acompanhada de tosse e/ou dores de cabe-
ça, musculares e nas articulações, devem procurar 
assistência na unidade de saúde mais próxima.

 Não usar medicamentos sem orientação 
médica. Pode ser prejudicial à saúde. 

atenção: Apesar de ter-se espalhado pelo 
mundo, a gripe suína não traz tantos riscos. Se-
gundo o secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, 
Osmar Terra, o risco de mortalidade chega a 2%, 
menor do que a gripe comum, de 3%.

fique por dentro

superdicas

O curta-metragem Quarto de Espera, 
realizado por alunos formados na Faculdade 
de Comunicação Social em 2008, ganhou 
o troféu de Melhor Direção de Arte do 13.º 
Festival Audiovisual do Mercosul, em Floria-
nópolis. O filme é o trabalho de conclusão da 
disciplina de Realização V, foi rodado em alta 
definição e circula nos festivais de cinema 
em 35 mm. Quarto de Espera foi exibido na 
capital catarinense numa sessão com mais 
de mil pessoas, onde concorreu com outros 
25 filmes da América Latina.

O trabalho Transplante autólogo de 
células-tronco de medula óssea em dois 
pacientes com epilepsia do lobo temporal 
refratária, desenvolvido por profissionais do 
Serviço de Neurologia do Hospital São Lucas 
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Os alunos da Faculdade de Educação estão usufruin-
do de uma sala de convivência acadêmica. Trata-se de 
um espaço de integração, ambiente de aprendizagem in-
dividual e coletiva, visando ao aprimoramento acadêmico, 
cognitivo e cultural num ambiente favorável ao estudo in-
dividual e à organização em pequenos grupos para traba-
lhos e/ou atividades relacionadas à formação acadêmica, 
possibilitando o uso da comunicação digital. Funciona em 
três turnos com o atendimento de monitores. O horário de 
funcionamento é das 8h às 12h e das 14h às 22h.

Professores da Faculdade de Educação Física e Ci-
ências do Desporto participaram, em Natal (RN), como 
palestrantes no 3.º Fórum de Desenvolvimento do Espor-
te Olímpico no Brasil – Olimpismo e Educação Olímpica 
no Brasil. Os temas abordados pelos pesquisadores do 
Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos foram Edu-
cação Olímpica: Olhares e Perspectivas (marCeLo 
CaVaLLi), Olimpismo e Educação Olímpica (neLson 
todt) e Educação Olímpica: Valores no Esporte (ro-
Berto mesQuita). O Grupo foi representado com mais 
cinco estudantes de graduação e pelo diplomado Luis 
HenriQue roLim, que atuou como mediador na mesa-
-redonda Educação Olímpica: Olhares e Perspectivas. O 
evento é organizado pelo Centro de Estudos Olímpicos da 
UFRGS e pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento 
de Esporte e de Lazer do Ministério do Esporte.

e do Instituto do Cérebro do RS, recebeu o Prêmio Instituto 
Lundbeck de Incentivo à Pesquisa, na categoria Neurologia. 
A premiação ocorreu durante o 5.º Congresso Brasileiro de 
Cérebro, Comportamento e Emoções, Simpósio de Atualiza-
ção em Doenças do Sistema Nervoso, Jornada Nacional de 
Neuropsiquiatria Geriátrica, Sono, Epilepsia e Comportamen-
to e Encontro Nacional de Neuropsicologia, realizados em 
junho, em Gramado. Os autores são maria juLia Carrion, 
danieLLe Costa, LuCas sCHiLLing, CaroLina torres, 
danieL marinoViC, denise maCHado, Bernardo gari-
CoCHea, eduardo rauPP, mirna PortugueZ e jader-
son Costa da Costa.

O Progra-
ma Microsoft 
SOL capacitou 
20 empresá-
rios de nove 
empresas de 
diferentes re-
giões gaúchas 
n o  C e n t r o 
de Inovação 
M i c r o s o f t -
P U C R S .  A 
capacitação gratuita teve duração de 16 horas em Desenvol-
vimento de Sistemas (C# .NET) e 24 horas em Desenvolvi-
mento para Web (ASP .NET). As aulas foram ministradas na 
Faculdade de Informática. Os empresários também partici-
param de um curso de Business com foco nos desafios de 
gestão da pequena empresa de TI.

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

Foto: Steve Woods/stock.XCHNG

Fotos: 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.

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

Lembre-se de que a pessoa que ama não vê os defeitos, 
e aquele que odeia não vê as qualidades. mas quem é 

amigo vê tanto os defeitos quanto as qualidades.

Pablo Neruda
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’
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sobremesa musical. Com o Grupo de Cordas da Orquestra Filarmônica da  
PUCRS. Horário: 13h. Local: átrio do prédio 9. Informações: 3320-3582. Pro-
moção: Instituto de Cultura Musical.

Videoconferência na Faculdade de Ciências aeronáuticas. Tema: Electu-
re Medair: Teleassistência Médica na Aviação. Ministrante: Paulo Magalhães 
Alves. Horário: 14h. Local: auditório do prédio 9. Informações: 3320-3542.

Festa junina no Hospital são Lucas. A festa é organizada para as crianças 
que recebem atendimento na instituição. As atividades contam com apresen-
tações de bolsistas do projeto Literatura Infantil e Medicina Pediátrica: Uma 
Aproximação de Integração Humana, da Faculdade de Letras, e de invernada 
mirim. Além de quermesse com pescaria e brincadeiras como a dança da ca-
deira e prisão. Horário: 14h30min. Local: saguão da Pediatria. Informações: 
3320-3445 ou imprensa.hsl@pucrs.br.

Ciclo de Palestras o Pensamento Francês e a Cultura Brasileira. Dia 
24/6. A contribuição educacional Lassalista Francesa no RS (Ir. Justo Flach), 
A contribuição Marista no Brasil (Ir. Evilázio Teixeira) e Surrealismo Francês 
e cultura brasileira (Robert Ponge). Horário: 17h30min. Local: sala 305 do 
prédio 8. Informações: 3320-3676. Promoção: PUCRS, UFRGS, Unilasalle e 
Câmara do Livro.

Fórum internacional software Livre. Até 27/6. Entre os palestrantes estão 
Richard Stallman (Fundador do Movimento Software Livre); John “Maddog” 
Hall (Presidente Fundador da Linux Internacional) e Sascha Meinrath (Di-
retor e analista da New American Foundation e participou da coordenação 
da área de TI da campanha e do plano de governo do presidente dos EUA, 
Barack Obama). Local: Centro de Eventos, no prédio 41. Informações: http://
fisl.softwarelivre.org.

Último dia de inscrições para a 
missão Porto alegre – Vila Fáti-
ma 2009. As atividades acontecem 
de 24 a 30/7. Informações: www.
pucrs.br/pastoral ou 3320-3552. 
Promoção: Centro de Pastoral e 
Solidariedade, por meio do Progra-
ma Universidade Missionária. 

Último dia de inscrições para 
o mestrado em administração 
e negócios. Informações: www.
pucrs.br/man ou 3320-3524.

SeminaPaper – seminários 
Pet-inf. Tema: OpenSolaris: 
Introdução a DTrace e ZFS. Mi-
nistrante: Rafael Vanoni (Sun Mi-
crosystems). Horário: 14h30min. 
Local: auditório 207 do prédio 
32. Entrada franca. Informações: 
3320-3558 ramal 8701 ou www.
inf.pucrs.br/~petinf. Promoção: 
PET-Inf. 

Curso nBr 12721:2006 – teoria 
e Prática do uso em incorpora-
ções imobiliárias. Até 4/7. Mi-
nistrante: Renato Solano. Horário: 
às 19h30min, nas sextas-feiras, 
e às 9h, aos sábados. Promoção: 
Faculdade de Engenharia. *

Palestra som e sentido – o poeta na sua própria voz. Tema: João Cabral. Horário: 
18h45min. Local: sala 305 do prédio 8. Informações: 3320-3676. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Letras. 

Último dia da Campanha de Vacinação contra a Febre amarela. Professores e técnicos- 
-administrativos podem agendar pelo ramal 4286. A vacinação pode ser feita no Sesmt. 

Último dia para requerer trancamento de matrícula ou cancelamento de discipli-
nas. Informações na Central de Atendimento ao Aluno, no térreo do prédio 15, pelo telefone  
3320-3573 ou no site www.pucrs.br/cra.

3.º seminário de Fruticultura da Fronteira oeste e 2.º encontro Cientí-
fico de Fruticultura do Bioma Pampa. Até 26/6. Local: Ginásio de Eventos 
da PUCRS/Unipampa – Uruguaiana. Informações: 3413-6464 ramal 242, ou  
frutipampa@gmail.com.

Palestra no instituto de geriatria e gerontologia. Tema: Pele e envelhe-
cimento. Ministrante: Laura Mariano da Rocha (dermatologista). Horário: 
11h. Local: 3.º andar do Hospital São Lucas. Entrada franca. Inscrições:  
3336-8153. Informações: igg@pucrs.br.

Curso acerte no currículo e na entrevista e facilite sua colocação profis-
sional. Até 27/6. Ministrante: Maria Rita Coelho (psicóloga e coordenadora de 
Gestão de Pessoas do Hospital São Lucas). Horário: 19h. Local: prédio 40. *

dia 24   Quarta-Feira dia 26   seXta-Feira

dia 30   terça-Feira

dia 25   Quinta-Feira
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seminário de Capacitação 
docente voltado para profes-
sores da PuCrs. De 14 a 16/7. 
O evento contará com palestras, 
oficinas e minicursos. Informa-
ções: 3320-3505.

simpósio o Futuro dos Cam-
pos: Conservação e uso sus-
tentável. De 3 até 5/8. Horário: 
8h30min. Local: auditório térreo 
do prédio 50. Informações: www.
pucrs.br/eventos/campos2009. 
Promoção: PUCRS, UFRGS e 
Grupo de Estudos em Pastagens 
Naturais. *
inscrições abertas para a 2.ª 
olimpíada de Filosofia do rio 
grande do sul. A iniciativa pro-
põe a realização de atividades 
didáticas de filosofia, desen-
volvidas nas escolas de Ensino 
Infantil, Fundamental e Médio 
do Rio Grande do Sul. As esco-
las e professores responsáveis 
indicam os estudantes. No dia 
24/10 será o encontro estadu-
al com os selecionados. Local: 
prédio 5 da PUCRS. Informa-
ções: www.olimpiadadefilosofia. 
org e contato@olimpiadade 
filosofia.org.

8.º encontro de Comunica-
ção marista. Dias 1.º e 2/7, na  
PUCRS. Tema: Gestão educacio-
nal e o desafio de comunicar. 
Inscrições: www.maristas.org.br.


