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Acadêmicas disputam Gre-Nal

As alunas da disciplina de Futebol da Faculdade de Educação Física e Ciências do 
Desporto disputam o Gre-Nal Feminino nesta quarta-feira, 18/11, às 19h30min, no 
estádio do Parque Esportivo. As jogadoras entram em campo com uniformes oficiais 

emprestados pelos clubes. Antes do jogo, há apresentações de capoeira e grupos de street 
dance e distribuição de brindes. Esta é a 7.ª edição do evento. Nas anteriores houve duas 
vitórias do Grêmio, uma do Internacional e três empates. A promoção é da disciplina de 
Organização de Eventos Escolares. Entrada franca.
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PUCRS lança Projeto 
Vida e Trabalho
Numa iniciativa da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, Gerência de Recursos 

Humanos e Centro de Pastoral e Solidariedade, será lançado no dia 24/11 o Projeto 
Vida e Trabalho. O objetivo é proporcionar aos funcionários da Prefeitura Universitá-

ria uma oportunidade de integração, formação e convívio para um maior conhecimento da 
Instituição. O lançamento será às 17h, no prédio 40, sala 715, onde será apresentada ao 
Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitores e gestores a proposta de cronograma dos encontros para 
2010. Os primeiros estão previstos para abril e outubro com 40 integrantes. Dos partici-
pantes é esperado respeito aos princípios cristãos, abertura à espiritualidade e disposição 
para conviver e partilhar em grupo.

novas tendências no 
Simpósio de radiofarmácia
Atualização em medicina nuclear, produção de radioi-

sótopos para aplicações clínicas, uso de radiofármaco 
como marcador de células sanguíneas, radiofarmácia 
hospitalar e novas tendências em radiofarmácia serão 
alguns dos assuntos do 2.º Simpósio Nacional de Radio-
farmácia. O encontro será realizado de 20 a 22/11, no 
auditório do prédio 9, voltado a farmacêuticos, médicos, 
biólogos, físicos, enfermeiros, tecnólogos e empresários. 
A coordenação é da professora da Faculdade de Farmácia 
da PUCRS Cristina Jeckel. Informações: www.pucrs.
br/eventos/radiofarmacia e 3320-3680. Inscrições: 
Pró-Reitoria de Extensão, sala 201 do prédio 40, ou pelo 
telefone.

Alunos da medicina 
invadem o museu
Os alunos da disciplina de Aproximação à Prática 

Médica 2, do 1.º ano da Faculdade de Medicina, 
orientados pelos professores Margareth Salerno e Alfredo 
Cataldo Neto, participam do exercício Invasão no Museu. 
Eles interagem com a comunidade externa utilizando o 
acervo do Museu de Ciências e Tecnologia para abordar 
tópicos estudados com enfoque informativo e preventivo, 
como gripe H1N1, funcionamento do cérebro, dengue e 
febre amarela, acidentes com animais peçonhentos etc. 
A atividade começou em outubro, às sextas-feiras pela 
manhã, e vai até 27/11.

etnia sob o foco  
de Paulo Freire
Em 20/11, as Faculdades de Educação (Faced) e de 

Serviço Social (FSS) promovem um fórum pela pas-
sagem do Dia Nacional da Consciência Negra. Incluído 
no calendário escolar em 2003 pela lei 10.639, numa 
homenagem a Zumbi dos Palmares, a data será mar-
cada pelo debate do tema Diálogos sobre diversidade e 
condição humana, focalizando a questão étnico-racial 
negra a partir do pressuposto do diálogo Freireano (do 
educador brasileiro Paulo Freire). O trabalho resulta da 
parceria entre o grupo de pesquisa Educom Afro e o 
grupo de estudos Roda Cultura de Leituras Freireanas, da 
Faced, com o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Violência, 
Ética e Direitos Humanos, da FSS. O evento, válido como 
atividade complementar, ocorre na sala 240 do prédio 
15, a partir das 19h30min. Será uma prévia para um dos 
eixos abordados no 12.º Fórum Paulo Freire, realizado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Educação, em maio de 
2010, na PUCRS.

Participe da Campanha Natal Solidário

Neste ano a proposta da Campanha Natal Solidário é envolver as unidades acadê-
micas, aproximando-as de instituições sociais atendidas pela PUCRS. Com o tema 
Seja um padrinho, a ideia é despertar a comunidade universitária para a solidarie-

dade. Faculdades, institutos e demais setores foram organizados em cinco grupos. Nesta 
quarta-feira, 18/11, às 20h, durante a montagem da árvore de Natal no Largo da Solida-
riedade, um representante de cada grupo sorteará uma instituição. Será entregue uma 
ficha descritiva com os dados da instituição, público atendido, atividades desenvolvidas, 
além de sugestões para atender suas necessidades e a programação de Natal. O desafio 
é interagir, auxiliando por meio do trabalho voluntário. A Campanha vai até 7/12. A relação 
dos grupos está no site do Centro de Pastoral e Solidariedade (www.pucrs.br/pastoral).

InSTITuIçõeS beneFIcIADAS

Casa Madre Giovanna (bairro 
Partenon), Creche Quem Me Quer 
(bairro Glória), Centro Social Ma-
rista Ir. Antônio Bortolini (bairro 
Floresta), Centro Marista Nossa 
Senhora Aparecida das Águas 
(Ilha Grande dos Marinheiros) 
e Centro Social Marista (bairro 
Mario Quintana, na foto).



  A N O T E

Parque Esportivo  
da PUCRS

Inaugurado em setembro de 2003, o Par-
que esportivo da PucrS é um moderno 
complexo para a prática de esporte, edifi-

cado com base em padrões internacionais de 
qualidade e nas mais avançadas técnicas de 
construção. Destinado à prática de diversas 
modalidades, conta com excelente estrutura, 
ancorada em duas edificações principais: 
o Prédio Poliesportivo, com 22 mil metros 
quadrados compostos por equipamentos de 
primeiro nível, incluindo quadras para diver-
sas modalidades e uma piscina olímpica; e o 
Estádio Universitário, com campo de futebol 
de dimensões oficiais e pista de atletismo. 
Esse espaço privilegiado está à disposição de 
alunos, professores, técnicos administrativos 
e comunidade em geral, representando inte-
gralmente o princípio de gestão Integração 
ensino, pesquisa e extensão.
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Exposição sobre Prêmio Nobel
O Museu de Ciências e Tecnologia (MCT), com o objetivo de informar a comunidade a respeito do 

Prêmio Nobel, realiza até dezembro uma exposição especial sobre a condecoração. Há painéis 
expositivos sobre a história do Prêmio e os ganhadores da edição de 2009 nas áreas de Física, 

Química e Fisiologia. O MCT funciona de terças a domingos, das 9h às 17h. Informações: 3320-3521.

Filosofia e Teologia
Nos dias 18 e 19/11 os Programas de Pós-

Graduação em Filosofia e em Teologia 
promovem o 3.º Colóquio de Filosofia 

da Religião – O Natural e o Sobrenatural. Serão 
debatidos temas como Henri de Lubac e o 
sobrenatural na teologia; Perspectivas ético-
políticas do sobrenatural: técnica, ciência, 
religião e Cosmologia: a busca de Deus na 
ordem do universo. O evento ocorre no auditório 
térreo do prédio 5. Informações e inscrições: 

3320-3554. De 30/11 a 4/12 ocorre a 4.ª 
Semana Acadêmica do PPG em Filosofia. Além 
de palestras haverá apresentação de comuni-
cações. Inscrição para apresentação de comu-
nicações mediante a doação de 2 litros de leite:  
semanaacademicapucrs@gmail.com. Inscri-
ção para participação no evento: filosofia-pg@
pucrs.br (nome e número de matrícula ou CPF). 
Informações e programação: www.pucrs.br/
pgfilosofia.

P R I N C Í P I O S 
D E  G E S T ã O

Microscopia
No dia 19/11 o Centro de Microscopia e Mi-

croanálise (CEMM) encerra o ciclo de palestras Os 
Desafios da Microscopia para o Avanço da Pesquisa 
Científica e Tecnológica. Na ocasião, o professor Léder 
Xavier (PUCRS) falará sobre Análise tridimensional 
na microscopia óptica. A professora Fátima Guma 
(UFRGS) abordará o tema Microscopia confocal 
de fluorescência: uma ferramenta poderosa na 
pesquisa biológica. O evento ocorre das 16h às 18h 
no auditório do 9.º andar do prédio 50. A entrada é 
franca. Informações: 3353-4490.

Especialização em Cinema
Estão abertas as inscrições para o novo curso 

de especialização Cinema Expandido – Estratégias 
e Conceitos Audiovisuais, vinculado ao Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação Social. É voltado 
para profissionais e pesquisadores interessados em 
aprofundar seus conhecimentos e desenvolver um 
projeto audiovisual nas áreas do cinema, da televisão, 
das artes visuais, da web arte, da publicidade, do 
jornalismo, da comunicação social, das artes cênicas 
e das ciências sociais. Dentre as disciplinas previstas 
estão Web arte; Imagem e pintura; Experimentações 
no cinema brasileiro; Estruturas narrativas e as po-
tencialidades da montagem e Cinema contemporâneo 
e experiências radicais. Informações e inscrições: 
www.pucrs.br/famecos/pos/cinemaexpandido.

Palestras no IGG
Em comemoração aos 36 anos no Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG), serão realizadas 

atividades especiais nos próximos dias. Informações: 3336-8153 ou igg@pucrs.br. Confira 
no quadro:

DATA e HorÁrIo ATIvIDADe LocAL

24/11, às 10h Reunião do grupo de cuidadores sobre o 
tema Quedas

Sala de aula do IGG, 3.º andar 
do HSL

25/11, às 16h Palestra Felicidade e Envelhecimento, 
com o professor Yukio Moriguchi, e Feira do 
Livro do IGG, com exposição de livros sobre 
envelhecimento, geriatria e gerontologia

Anfiteatro Ir. José Otão (2.º andar 
do HSL) 

27/11, às 10h Missa de ação de graças aos 36 anos do 
IGG

Anfiteatro Ir. José Otão (2.º andar 
do HSL)

Campeões de 
ginástica na PUCRS
De 25 a 29/11 será possível ver o desempenho de 

atletas de ponta como Diego e Daniele Hypolito (foto) 
na Universidade. Eles estarão entre os participantes 

do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística e Ginástica 
Rítmica e da 2.ª Etapa do Circuito Caixa de Ginástica Ar-
tística e Ginástica Rítmica. As competições ocorrem no 8.º 
andar do Prédio Poliesportivo. De 25 a 28/11, das 15h às 
18h30min, e no dia 29/11 das 10h às 12h30min. A entrada 
é franca, e sugere-se a doação de 1 kg de alimento não 
perecível. Paralelamente ocorre o 1.º Fórum Brasileiro de 
Ginástica. Informações: www.frginastica.com.br.

Foto: Confederação Brasileira de Ginástica



A Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia 
realizou o segundo encontro entre alunos, professores, 
familiares e amigos dos acadêmicos do 2.º semestre do 
curso de Enfermagem. O objetivo foi aproximar o grupo do 
universo acadêmico dos estudantes, que realizaram uma 
atividade de educação para a saúde, orientando a preven-
ção do diabetes, verificando a glicemia e a pressão arterial 
dos participantes.

No ano de seu centenário e de dez anos de falecimento, 
Dom Helder Câmara foi lembrado na sede da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), em Paris. Bispo cearense, poeta e articulador de 
relações pessoais e institucionais, conduziu a fundação 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e se tornou, 

Entenda o medo de voar
Apesar de as recentes tragédias envol-

vendo brasileiros colocarem em pauta 
a segurança na aviação, é necessário 

voar 119 anos ininterruptamente até sofrer 
um acidente, segundo a International Civil 
Aviation Organization. Os aviões contam com 
sistemas sofisticados, e os órgãos de controle 
aéreo se modernizam, a partir de sistemas 
via satélite e radares, para garantir a segu-
rança. No mesmo espaço, há capacidade 
para mais aeronaves com menor risco.

A formação dos pilotos avança no sentido 
de dotá-los não apenas de conhecimento 
técnico, mas também com habilidades de 
gerenciamento. Antes, o comandante era 

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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internacionalmente, símbolo da cons-
ciência social do Brasil, e inspirador 
da Teologia da Libertação. Na sessão 
em memória de Dom Helder e na jor-
nada de debates no Institut Catholique 
de Paris, centro de referência para o 
pensamento católico francês, FreI 
LuIZ cArLoS SuSIn, professor da 
Faculdade de Teologia e secretário- 
-geral do Fórum Mundial de Teologia e 
Libertação, interveio como convidado 
do Brasil.

A  coordenadora  da  PUCRS 
Virtual, professora LucIA GIrAFFA, 
é homenageada no 20.º Simpósio 
Brasileiro de Informática na Educação, 
promovido pela Sociedade Brasileira 
de Computação, em Florianópolis. 
A homenagem é pelo conjunto da 
obra de Lúcia na área de Informática 
na Educação e ocorre no dia 19/11, 
durante sessão solene que comemora 
os 20 anos de realização do evento. 
O Simpósio proporciona um ambiente 
para a troca de experiências e ideias 
entre profissionais, estudantes e pes-
quisadores nacionais e estrangeiros 
que atuam em pesquisa científica e 
tecnológica.

visto como a autoridade máxima, hoje ele 
lidera a tripulação, mas também divide res-
ponsabilidades e informações. O piloto passava 
por herói, aquele que fazia grandes manobras. 
Agora, o profissional deve ter excelência técnica 
e humanística, saber dialogar e utilizar os recur-
sos disponíveis, que permitem inclusive o pouso 
com baixíssima visibilidade.

Quanto ao passageiro, pode haver dois 
tipos de fobias: uma mais fantasiosa, relativa 
a experiências passadas de sofrimento, e outra 
mais realística (devido a um risco real). Para 
a segunda hipótese, é necessário munir as 
pessoas com informações precisas sobre turbu-
lências e atrasos, por exemplo. O comandante 

deve falar nessas situações para amenizar o pânico, 
esclarecendo os fatos. O passageiro também deve 
dar-se conta de que é elemento ativo da segurança. 
Se carregar menos peso, poderá contribuir. Grandes 
catástrofes aéreas e incêndios são acontecimentos 
que mobilizam a sociedade e geram temores. 

Sobre o primeiro tipo de fobia, o mais grave é 
o transtorno de estresse pós-traumático, quando o 
medo retorna sob outras formas pelo que se chama 
de pareamento de memórias. Um fato gera fobias 
que são revividas quando se passa por situações 
que representam a mesma experiência. Lugares 
confinados como o avião são propícios para isso.

Foto: Marja Flick-Buijs/stock.XCHNG

Os desafios das Insti-
tuições de Ensino Superior 
(IES) no relacionamento com 
a sociedade foram discutidos 
no Ciclo de Seminários sobre o 
Planejamento Estratégico Ins-
titucional no período de 2011-
2016. João Azevedo Curvello 
(foto), o palestrante convida-
do, é jornalista, professor e 
coordenador do mestrado em 
Comunicação da Universidade Católica de Brasília. A 
interação das IES com a sociedade, por meio das novas 
e variadas formas de comunicação, como internet, 
Twitter, Orkut, e os resultados inesperados que essas 
ferramentas podem provocar, foram alguns dos temas 
analisados. Segundo Curvello, é pela comunicação que 
se pode conhecer a identidade de uma organização.

No 14.º Congresso Brasileiro de Física Médica, 
realizado em São Paulo, participaram como palestrantes 
convidados os professores da Faculdade de Física AnA 
mArIA mArQueS DA SILvA e ALeXAnDre bAceLAr. 
As alunas FernAnDA TrInDADe e AnDrÉIA FIScHer 
apresentaram comunicações orais. Em 2011, o 16.º 
Congresso Brasileiro de Física Médica será realizado no 
Centro de Eventos da PUCRS, em conjunto com o 18.º 
International Conference on Medical Physics, promo-
vido pela International Organization of Medical Physics 
(IOMP), com organização da Faculdade de Física.
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Foto: Divulgação
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Palestra Astronomia das navegações na Época dos Desco-
brimentos. Dia 26/11. Evento em comemoração ao Ano Interna-
cional da Astronomia. Ministrante: João Batista Siqueira Harres. 
Horário: 18h30min. Local: auditório do prédio 10. Informações: 
3320-3535. Promoção: Faculdade de Física.

Inscrições para o vestibular de verão da PucrS. Até 2/12. As 
provas serão nos dias 12 e 13/12, das 16h às 20h. Inscrições: 
www.pucrs.br/vestibular e no saguão do prédio 11. Informações:  
3320-3557.

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

Sobremesa musical. Recital de Trombone e 
Piano da Orquestra Filarmônica da PUCRS. Ho-
rário: 13h. Local: átrio do prédio 9. Informações: 
3320-3582 e cultura-musical@pucrs.br. Pro-
moção: Instituto de Cultura Musical.

mundo da criança. Atividades para filhos dos 
funcionários, integrando as comemorações do 
Natal na PUCRS. Horário: 18h. Local: entre os 
prédio 5 e 16. Informações: 3320-3500 ramal 
4360. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos Co-
munitários. 

Palestra educação Superior na Suíça – cam-
pus e Polos de Pesquisa. Ministrante: Siamak 
Rouhani (Primeiro Secretário da Embaixada da 
Suíça no Brasil). Horário: 16h. Local: sala 202 
do prédio 40. Informações: 3320-3660. Promo-
ção: Assessoria para Assuntos Internacionais e 
Interinstitucionais.

Palestra Introdução ao mercado de Ações. 
Ministrante: Ândria Pereira. Horário: 18h. Lo-
cal: sala 705 do prédio 50. Inscrições gratuitas: 
3384-4449. Informações: www.labmec.com.br. 
Promoção: Labmec. *

5.º colóquio Perspectivas em epistemologia 
contemporânea. Horário: 19h. Local: sala 401 do 
prédio 5. Inscrição mediante doação de 1kg de ali-
mento não perecível. Inscrições e informações: se-
cretaria do PPG em Filosofia, sala 608 do prédio 5 
e 3320-3554. Promoção: Grupo de Pesquisa Epis-
temologia Analítica e PPG em Filosofia da PUCRS.
ciclo de Palestras da Filosofia. Tema: O panteís-
mo dos estoicos. Ministrante: Reinholdo Ullmann. 
Horário: 14h. Local: auditório do prédio 5. Entrada mediante a doação de 
2 kg de alimentos não perecíveis. Inscrições pelo e-mail filosofia-pg@
pucrs.br. Informações: 3320-3554. Promoção: Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas.
SeminaPaper. Tema: Dinamismo de websites com PHP + AJAX. Minis-
trantes: Nestor Salamon e Rafael Zalamena. Horário: 14h30min. Local: 
auditório 207 do prédio 32. Entrada franca. Informações: 3320-3558 ramal 
8701 ou www.inf.pucrs.br/~petinf. Promoção: PET-Inf.
missões Paróquia e Sem Fronteiras – último dia de inscrições. As Mis-
sões serão realizadas em janeiro, a primeira no bairro Restinga, em Porto 
Alegre, e a segunda no Chile. Informações e inscrições no site www.pucrs.
br/pastoral e 3320-3576. Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade.

3.º encontro de Atualização em Segurança Alimentar e Gastronomia 
do Hospital São Lucas. Horário: 7h45min. Local: anfiteatro do 2.º andar 
do HSL. Informações: 3320-3032 e hsl-snd@pucrs.br. Promoção: HSL.
2.º Simpósio de Hipertensão Pulmonar do HSL. O evento apresentará 
o Centro de Hipertensão Pulmonar e discutirá aspectos diagnósticos e 
terapêuticos da doença. Horário: 8h30min. Local: sala da pós-graduação 
da Faculdade de Medicina. Informações: 3320-3378. Promoção: Serviços 
de Pneumologia, Cardiologia e Reumatologia do HSL.
Palestra Banca aí vou eu! Serão relatadas as experiências de ex-alunos 
que passaram pelo TCC, além de simulação de bancas com Comissão 
Avaliadora. Horário: 9h. Local: auditório térreo do prédio 50. Informações: 
3320-3547. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e 
Economia.
curso de Preparo de Alimentos Integrais. Ministrante: Luciana Dias 
de Oliveira. Horário: 9h. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição 
e Fisioterapia. *

momento Face do Aluno – Palestra. Tema: 
Inovação e Eco Eficiência: mostrando as prá-
ticas da PUCRS. Ministrante: Patrícia Sandes 
(aluna). Horário: 18h. Local: sala 705 do prédio 
50. Inscrições gratuitas: 3384-4449. Informa-
ções: www.labmec.com.br. Promoção: Labmec.

Seminário economia às 5:30. Tema: Impac-
tos do Polo Naval de Rio Grande no Emprego 
e na Renda da Economia Gaúcha. Ministrante: 
Flávio Tosi Feijó (professor da FURG). Horário: 
17h30min. Entrada franca. Local: auditório do 
9.º andar do prédio 50. Informações: 3320-3688 
e economia-pg@pucrs.br. Promoção: Mestrado 
em Economia e Desenvolvimento.

ciclo de Palestra evolução: Transversalidades 
– exposição (r)evolução de Darwin. Tema: A 
atualidade da discussão sobre Eugenia. Minis-
trante: José Roberto Goldim. Horário: 18h30min. 
Local: auditório do prédio 50. Informações:  
www.pucrs.br/mct/evolucao e 3320-3521.  
Promoção: Museu de Ciências e Tecnologia.

Palestra Som e Sentido – o Poeta na sua pró-
pria voz. Tema: Carpinejar. Horário: 18h45min. 
Local: na Arena do Celin – 2.º andar do prédio 8. 
Informações: 3320-3676. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em Letras.

Semana do empreendedorismo – Se-
minário de educação empreendedora. 
Tema: Desafio para Educação Contempo-
rânea. Ministrantes: José Dornelas (USP) e 
Içami Tiba (psiquiatra, autor do best seller 
Quem ama, educa!). Horário: 8h. Local: 
Salão de Atos, prédio 4. No encerramento, 
dia 20, haverá entrega das premiações do 
3.º Torneio Empreendedor, às 19h30min, 
no auditório do prédio 50. Informações:  
3353-7752. Programação no site www.
pucrs.br/nucleoempreendedor. Promoção: 
Núcleo Empreendedor em parceria com 
Sebrae-RS.

QuArTA-FeIrA SeXTA-FeIrA

SÁbADo

SeGunDA-FeIrA

TerçA-FeIrA

QuInTA-FeIrA

DIA 18 DIA 20

DIA 21

DIA 23

DIA 24
DIA 19

 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.

“A nossa vida é como o tempo, alterna a noite com o dia.  
Se você teve hoje tristeza, amanhã terá alegria.”

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


