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Artigo da PUCRS é 
publicado na Science

Exposição mostra 
paisagens cósmicas

A rtigo científico 
realizado por 
equipe do Cen-

tro de Memória do 
Instituto do Cérebro 
do Rio Grande do Sul, 
vinculado à Univer-
sidade, foi publicado 
na revista Science, 
de grande prestígio 
internacional, neste 
mês de agosto. O 
texto traz uma des-
coberta para as Neu-
rociências ao des-
vendar o que leva a memória aversiva (de 
medo) de longa duração a persistir. Testes 
bioquímicos e experimentos com ratos 
feitos ao longo de dois anos demonstram 
que a dopamina (um neurotransmissor 
relacionado à sensação de recompensa) 
é a chave que controla a manutenção 

Está aberta 
à visitação 
a exposi-

ção Paisagens 
Cósmicas – Da 
Te r ra  ao  B i g 
Bang, localizada 
no 3.º andar do 
Museu de Ciên-
cias e Tecnologia 
(MCT). A mostra 
faz parte das 
comemorações 
do Ano Interna-
cional da Astro-
nomia. Estão ex-
postas imagens 
de estrelas, galáxias, planetas e outros astros. Em 20 painéis o 
visitante faz uma viagem da Terra à origem do Universo no Big 
Bang em belas paisagens cósmicas. Textos explicam os fenôme-
nos observados e orientam sobre o conhecimento da Astronomia.  
No dia 25/8 completaram-se 400 anos da primeira atividade de 
divulgação astronômica da qual se tem notícia. Nessa data, Ga-
lileu Galilei demonstrou sua primeira luneta para legisladores de 
Veneza. O MCT funciona de terça a domingo das 9h às 17h.

da memória. A autoria é de Iván Izquier-
do, Martín Cammarota, Janine Rossato e 
Lia Bevilaqua, do Centro de Memória da 
PUCRS, e de Jorge Medina, professor vi-
sitante da Capes na Instituição e ligado 
à Universidade de Buenos Aires. Na foto, 
Lia, Cammarota (C) e Izquierdo.

Começa o Salão de 
Iniciação Científica
De 31/8 a 4/9 a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação realiza o 10.º Salão de Iniciação Cien-
tífica e a 4.ª Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação 
da PUCRS. Os eventos, que ocorrem paralelamente 
no Centro de Eventos (prédio 41), têm como objetivos 
socializar trabalhos de pesquisa e estimular a inte-
gração entre graduação e pós-graduação. No mesmo 
local, de 31/8 a 2/9, será realizada a Feira de Ciên-
cias & Inovação do Museu de Ciências e Tecnologia, 
apresentando projetos e experimentos de alunos de 
colégios de Porto Alegre e região metropolitana. Na 
cerimônia de abertura dos eventos, no dia 31/8, a 
professora Martha Richter, da Universidade de Lon-
dres e do Museu de História Natural de Londres, fa-
lará sobre Passado e futuro da vida na Terra: o papel 
do homem. A palestra ocorre às 14h30min no audi-
tório do prédio 41. A entrada é franca. Informações: 
www.pucrs.br/salao; www.pucrs.br/eventos/
mostra e www.pucrs.br/mct/feiradeciencias.

C omo parte da campanha Eu sou Fa-
mecos a Faculdade de Comunicação 

Social (Famecos) lançou o portal http://
eusoufamecos.pucrs.br. A nova ferramen-
ta, inspirada em tendências de comporta-
mento jovem, tem como proposta dar visi-
bilidade à produção dos alunos, mostrando 
vídeos, áudios e fotos. Na página de abertura 
há notícias, calendário de eventos e os links 
de interatividade Flickr, Twitter e YouTube, 
todos com trabalhos realizados pelos uni-

versitários. O portal é atualizado diariamen-
te, acompanhando os fatos da Faculdade. 
A campanha, que é permanente, também 
conta com cartazes e flyers que tratam das 
várias dimensões de “ser Famecos”, distri-
buídos pela Faculdade e por veículos de co-
municação. O trabalho foi desenvolvido por 
alunos do Espaço Experiência, onde atuam, 
desde o início do ano, 200 estudantes de 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Rela-
ções Públicas e Cinema.
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N o dia 27/8 a PUCRS recepciona os seus 
novos alunos de graduação por meio do 

Stand Calouros. De forma descontraída e 
acolhedora, o evento mistura arte, música, 
jogos e bate-papo, promovendo a integração 
entre os calouros. O Stand ocorre no Centro 
de Eventos (prédio 41) no período da manhã 

(a partir das 8h30min) e da noite (às 20h). Os 
estudantes serão conduzidos pelos professo-
res, de acordo com uma escala de visitação. 
Informações adicionais e a escala podem 
ser vistas no site www.pucrs.br/eventos/
standcalouros. O evento é organizado pela 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários.

Stand Calouros acolhe novos alunos

Faculdade de Comunicação lança portal

Ilustração: Programação Visual/MCT



  A N O T E

Corpo docente  
é referência  
de qualidade

A PUCRS é orientada pelo seu Plane-
jamento Estratégico, que traça o caminho 
a ser seguido pela Instituição e suas me-
tas de médio e longo prazo. Associados 
a ele estão a Missão e a Visão (vide o 
portal www.pucrs.br) e os Princípios de 
Gestão, balizando as ações promovidas 
no cotidiano. Um dos exemplos do princí-
pio da Qualidade com sustentabilidade 
é o corpo docente da Universidade, que 
conta com 88% de mestres e doutores. 
Essa característica contribui para o for-
talecimento das Unidades Acadêmicas, 
do ensino, da pesquisa e da extensão, e 
amplia a internacionalização, permitindo 
a professores e alunos interagirem com 
as principais instituições de ensino supe-
rior do mundo.
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Ciclo de Palestras para alunos

N o dia 31/8 será realizada a primeira pales-
tra deste semestre do Projeto Capacitação 
Docente. Na ocasião o professor Luciano 

Marques de Jesus falará sobre Filosofia, cultura 
e cidadania na sociedade contemporânea. A pa-
lestra tem entrada franca e vale como atividade 

complementar. O evento ocorre das 18h às 19h no 
auditório do prédio 11. As palestras são sempre na 
última semana de cada mês, proporcionando aos 
estudantes oportunidades para aprimorarem sua 
formação geral com temas relevantes e abrangen-
tes. Promoção: Pró-Reitoria de Graduação.

Palestra sobre Programa Trainee AmBev

N o dia 27/8, às 18h30min, a AmBev (Compa-
nhia de Bebidas das Américas) realiza pa-
lestra sobre o seu Programa Trainee 2010. 

A empresa busca alunos que estejam no final da 
graduação ou com até dois anos de formados nos 
cursos da Faculdade de Administração, Contabili-

dade e Economia, Engenharia, Direito, Informática, 
Matemática e Química. O evento ocorre no auditório 
térreo do prédio 50. Interessados podem confir-
mar a presença pelo e-mail diplomadospucrs@
pucrs.br, informando curso e data de formatura. 
Informações: www.pucrs.br/diplomados.

Reeducação alimentar

A lunos, professores e funcionários da Uni-
versidade podem participar gratuitamente 
do Programa de Reeducação Alimentar 

da PUCRS. Os interessados, além de passarem 
por avaliação individual (peso, índice de mas-
sa corporal, hábitos alimentares, saúde, altura 
e circunferência abdominal), terão encontros 
quinzenais com atividades lúdicas e oficinas so-
bre nutrição e alimentação saudável. O próximo 

encontro ocorrerá no dia 1.º/9 no Laboratório de 
Ciências e Arte dos Alimentos (térreo do prédio 
41), das 12h às 13h. Os interessados devem 
entrar em contato pelo telefone 3320-3708 ou 
e-mail pucrs.saudavel@pucrs.br. As vagas 
são limitadas. A promoção é do Programa Vida 
com Qualidade, Pró-Reitoria de Assuntos Comu-
nitários, Gerência de Recursos Humanos e curso 
de Nutrição.

P R I N C Í P I O S 
D E  G E S T ã O

Credpuc
Até o dia 15/9 podem ser feitas as inscri-

ções para o Programa de Crédito Educativo da 
PUCRS (Credpuc). O Programa é destinado a 
alunos de graduação de todos os níveis, caren-
tes de recursos financeiros, próprios ou familia-
res, mesmo com matrícula trancada. Os sele-
cionados podem obter até 50% de crédito sobre 
as mensalidades, exceto a primeira. Informa-
ções: Central de Atendimento 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.

Eleições da Afpuc
A Associação dos Funcionários da PUCRS  

realiza, no dia 28/8, Assembleia Geral de Elei-
ções para o preenchimento dos cargos da Dire-
toria, Conselhos Deliberativo e Fiscal. Os asso-
ciados se reunirão, das 8h às 18h, no 2.º andar 
do prédio 3. O prazo para a inscrição dos can-
didatos encerrou-se em 25/8. Informações pelo 
fone 3339-2320 ou no site www.afpuc.com.br.

Exposição dá uma mostra  
do acervo de Moysés Vellinho

No Delfos – Espaço 
de Documentação 
e Memória Cultural 

– desde 2007, o acervo 
do crítico literário Moysés 
Vellinho é tema de uma ex-
posição no hall de entrada 
da Biblioteca Central Irmão 
José Otão. A visitação, de 
31/8 a 18/9, permite a 
observação de originais de 
livros, medalhas e conde-
corações do intelectual, 
morto em 1980. A mostra 
comemora os 70 anos da 
publicação, por Vellinho, 
de um ensaio sobre a obra de Machado de Assis, cujos originais estão no Delfos. Os materiais (4,2 mil 
itens) estão à disposição de pesquisadores mediante agendamento.



Até o dia 28/8 acontece a Semana Muni-
cipal da Pessoa com Deficiência. A PUCRS, por 
meio da Gerência de Recursos Humanos, que 
mantém o Programa de Inclusão, solicita à co-
munidade acadêmica refletir sobre a inclusão e 
a diversidade. Durante todo o ano a Universidade 
promove iniciativas neste sentido. Na Semana 
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, 
em outubro, haverá a palestra Convívio demo-
crático das diferenças no ambiente de trabalho. 
Em novembro ocorrerá o 3.º Ciclo de Reflexão e 
Debate sobre Universidade Acessível. Os even-
tos são voltados a técnicos-administrativos e 
professores.

Saiba mais sobre a amamentação
E m agosto, quando se comemora o Dia 

Mundial da Amamentação (1.º), é tem-
po de relembrar os benefícios para mãe 

e bebê. O ato protege a mulher contra o câncer 
de mama, diabete tipo 2 e câncer de ovário e é 
uma fonte nutricional para a criança que previne 
contra infecções e doenças alérgicas, além de 
fortalecer o vínculo mãe-bebê. O leite materno 
deve ser exclusivo até os seis meses porque é o 
alimento ideal para a criança nessa fase da vida. 
Tem todos os nutrientes necessários, a água de 
que ele precisa e está na temperatura ideal. A 
amamentação é indicada até os dois anos ou 
mais. Isso depende da maturidade da criança, 
da sua vontade e da mãe.

PoSICIonamenTo aDeQuaDo 
É importante o conforto e posição adequados 

da mãe e do bebê e a maneira como a criança 

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.
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O Reitor JoaQuIm CLoTeT recebeu a vi-
sita do diretor-geral do Universia, Ricardo 
Fasti, que veio conhecer a PUCRS. O Universia 
é uma rede de cooperação universitária que 
reúne 1.126 instituições de ensino superior 
na América Latina e Península Ibérica, e tem 
como parceiro financeiro-estratégico o Grupo 
Santander. No dia 4/9 se encerram as inscri-
ções para a 5.ª edição dos Prêmios Santander 
de Empreendedorismo e Ciência e Inovação. 
Inscrições no site www.universia.com.br/
premiosantander.

A diretora da Faculdade de Comunicação 
Social, mÁgDa CunHa, representou a PUCRS 
e a Associação Brasileira das Universida-
des Comunitárias (ABRUC) no evento Pautar 
Brasil 2009, realizado no Senado Federal, em 
Brasília (DF). Apresentou painel com o tema A 
exigência de diploma profissional. O caso dos 
jornalistas e os reflexos nas outras profissões 
e cursos. Essa edição do Pautar Brasil, evento 
promovido pelo Instituto Brasileiro de Desen-
volvimento Econômico e Social, discutiu O po-
der das profissões e a responsabilidade dos 
profissionais. 

A T&T – Tools & Technologies, uma das líderes do 
segmento de pesquisa e desenvolvimento de software, 
está expandindo sua atuação no RS. A empresa tem seis 
escritórios em Porto Alegre e agora inaugurou o sétimo 
no Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc). 
Na nova unidade (foto) foram investidos R$ 500 mil em 
infraestrutura, incluindo um laboratório de pesquisa. O 
investimento da organização deverá gerar ainda 40 vagas 
imediatas de empregos diretos.

A diplomada em Direito e mestre em Ciências Crimi-
nais pela PUCRS raFFaeLLa Da PorCIÚnCuLa PaLLa-
moLLa foi a vencedora do 13.º Concurso de Monografias 
de Ciências Criminais promovido pelo Instituto Brasileiro 
de Ciências Criminais (Ibccrim) com o trabalho A justiça 
restaurativa: da teoria à prática, orientado pelo profes-
sor roDrIgo gHIrIngHeLLI De aZeVeDo. A premiação 
ocorre durante o 15.º Seminário Internacional do Ibccrim 
que ocorre até 28/8, em São Paulo, quando será entregue 
um exemplar da monografia vencedora a todos os partici-
pantes do evento.

  F I Q U E  P O R  D E N T R O

  S U P E R D I C A S
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abocanha a mama (pega) para que a retirada de 
leite ocorra de maneira efetiva e sem causar dor 
ou machucados na mãe.

 Bebê olhando para a mama, nariz em opo-
sição ao mamilo (rosto do bebê de frente para o 
seio, lábio inferior abaixo do mamilo).

 Bebê bem próximo da mãe, com o corpo 
alinhado (pescoço e coluna) e bem apoiado.

 Ele deve pegar a maior parte da aréola, 
principalmente abaixo do mamilo, com o lábio 
inferior evertido (virado), o queixo tocando o seio 
e a boca bem aberta. 

na VoLTa ao TrabaLHo
A mãe deve procurar manter a frequência de 

retirada de leite das mamas para manter a pro-
dução de leite e guardar o leite coletado para ser 
dado ao bebê nos horários em que ela não está 
em casa.

mIToS e VerDaDeS
 Nenhum leite materno é fraco, cada mãe 

produz o leite apropriado às necessidades de 
seu bebê. Como é um alimento de fácil diges-
tão, a criança pode sentir fome com frequência. 
A mãe deve amamentá-la sempre que ele de-
sejar, sem horários fixos. A produção aumenta 
à medida que o bebê mama. A mãe deve tomar 
água à vontade para não ficar com sede e ter 
uma alimentação equilibrada.

 A mamadeira deve ser evitada, pois fa-
vorece que o bebê “largue” o peito. O bebê que 
recebe só leite materno não precisa de outros 
líquidos nem água nem chá. Ele também tem 
mais chance de largar o peito se usar chupeta.

Foto: Carin Araujo/stock.XCHNG
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grupo de Desenvolvimento de Habilidades In-
terpessoais – inscrições abertas. Podem partici-
par pessoas que sentem dificuldades em expressar 
suas opiniões, apresentar trabalhos em sala de aula 
e para desenvolver suas habilidades interpessoais. 
Serão dez encontros semanais, ao final da tarde. 
Início das atividades em setembro. Interessados 
podem entrar em contato com o Serviço de Aten-
dimento e Pesquisa em Psicologia da Faculdade de 
Psicologia: sapp@pucrs.br e 3320-3561.

Palestra no Ciclo de Conferências (r)evolução 
de Dar win. Dia 2/9. Tema: Darwin no Brasil ou a 
seleção natural e a natureza tropical. Ministrante: 
Ildeu de Castro Moreira (UFRJ). Horário: 18h30min. 
Local: Anfiteatro do Museu de Ciências e Tecnologia 
(MCT). Informações: 3320-3521. Promoção: MCT.

especialização em Literatura brasileira – ins-
crições prorrogadas até 3/9. O curso tem como 
objetivo estudar os caminhos estéticos que carac-
terizam a Literatura Brasileira e fornecer aos pro-
fessores de Literatura atuantes no Ensino Superior, 
Médio e Fundamental aporte teórico, proporcionan-
do o aperfeiçoamento de sua atividade docente. 
Inscrições no site www.pucrs.br/fale. Informações: 
3320-3676. Promoção: Programa de Pós-Gradua-
ção em Letras.

Inscrições para o Simulado da Feira das Profis-
sões. Até 4/9. Quem realizar a prova do Simulado 
terá desconto especial de 50% na inscrição para 
o Vestibular de Verão 2010. A Feira das Profissões 
ocorre entre os dias 17, 18 e 19/9 e o Simulado é 
no último dia, às 10h. Inscrições no site www.pucrs.
br/feiradasprofissoes. A Feira tem entrada franca. 
Local: Centro de Eventos. Informações: 3320-3708.

Congresso Internacional: a presença Francesa 
no modernismo brasileiro. De 8 até 10/9. Local: 
auditório do prédio 9. Promoção: Faculdade de Le-
tras. *

 A G E N D A  P R O G R A M E - S E

Sobremesa musical. Com a Orquestra Filarmô-
nica da PUCRS. Horário: 13h. Local: átrio do pré-
dio 9. Informações: 3320-3582 e cultura-musical 
@pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura Mu-
sical.

Ciclo de Palestras o Pensamento Francês e a 
Cultura brasileira. Dia 26/8. Humilhados, mar-
ginais e traidores (o pensamento francês na 
dialética da não pertença de Samuel Rawet), 
com Leonardo Tonus; Contribuição do pensa-
mento francês para a história literária brasileira, 
com Maria Eunice Moreira; Histoire et variations 
du français au sein des langues romanes. Les 
gallicismes du portugais, com Martine Pagan. 
Mediadora: Ana Maria Lisboa de Mello. Horário: 
17h30min. Local: sala 305 do prédio 8. Informa-
ções: 3320-3676. Promoção: PUCRS, UFRGS, Uni-
lasalle e Câmara do Livro.

QuarTa-FeIraDIa 26 

Segundo Colóquio Linguística e Literatura. Até 2/9. 
As inscrições podem ser feitas na Secretaria do Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras, no 4.º andar do 
prédio 8. Informações: 3320-3676. Promoção: PPGL. 

mostra Competitiva do 22.º SeT universitário – úl-
timo dia de inscrições. Alunos de cursos de Comu-
nicação e de Cinema e Audiovisual podem participar 
com trabalhos realizados em atividades curriculares 
nos semestres de 2008/2 e 2009/1. O regulamento 
e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.
pucrs.br/famecos. O SET ocorre de 28 a 30/9. Infor-
mações: 3320-3500 ramal 4116. Promoção: Facul-
dade de Comunicação Social.

Curso de especialização em Psicoterapia Cogni-
tivo-Comportamental – último dia de inscrições. 
Curso em modalidade à distância. As aulas começam 
em setembro. Informações: 3320-3651 e www.ead.
pucrs.br. Promoção Faculdade de Psicologia em par-
ceria com a PUCRS Virtual.

Concurso de Trovas Literárias – último dia de 
inscrições. O tema é Olhar e cada participante pode 
enviar no máximo três trovas inéditas (líricas e/ou fi-
losóficas) para editora.eventos@pucrs.br. Promoção: 
União Brasileira de Trovadores, Seção Porto Alegre. 
Apoio: Editora Universitária da PUCRS (Edipucrs).

SegunDa-FeIraDIa 31 

2.º Simpósio de atualização em Saúde mental e 
Psiquiatria geriátrica da PuCrS. Até 29/8. Pro-
moção: Faculdade de Medicina. *

QuInTa-FeIraDIa 27 

Curso de Libras – básicos 1, 2 e 3. Até 19/12. 
Ministrante: Rosane Vargas. Horário: 8h30min, aos 
sábados. Promoção: Faculdade de Educação. *

SÁbaDoDIa 29 

1.º Curso de Direito econômico da Concorrên-
cia. Até 2/10. Ministrante: José Antonio Ziebarth. 
Horário: 9h, de terças a quintas-feiras. Promoção: 
Faculdade de Administração, Contabilidade e Eco-
nomia. *

DomIngoDIa 30 

Programa de mobilidade acadêmica – último dia 
de inscrições. Para participar, o aluno deve estar 
regularmente matriculado em qualquer curso de gra-
duação da Universidade. Informações: www.pucrs.br/
pma e 3320-3656.

mostra de boas Práticas de Inovação. Exposição 
itinerante. Até 4/9 no saguão da Faculdade de Infor-
mática. De 8 a 11/9 no prédio 12 e de 14 a 18/9 no 
prédio 10. Promoção: Coordenadoria de Inovação.

Terça-FeIraDIa 1.º 

 P A S T O R A L  E  V O C ê  F A L E  C O N O S C O

Entre em contato com a Redação pelo fone 

3320-3500, r. 4338 e 4446, 

fax 3320-3603 ou e-mail 

pucrsnoticias@pucrs.br.

“não faça do seu tempo-trabalho, um tempo amargo, um tempo-tristeza. Faça do seu 
tempo-trabalho, um tempo-alegria, um tempo-prazer, um tempo-vida integral. Faça de 
todos os instantes do seu trabalho momentos de construção de vida e você será feliz!”

Dulce Salles Cunha Braga
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral


