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Tecnopuc sedia Estúdio  
de Jogos Digitais da Ubisoft
A produtora, editora e distribuidora de 

videogames francesa Ubisoft inaugurou, 
dia 1.º/12, o Estúdio de Desenvolvimen-

to de Jogos Digitais nas suas instalações no 
Parque Científico e Tecnológico (Tecnopuc). A 
empresa tem equipes em 28 países. A sua 
presença na América do Sul cresceu no último 
ano, com a inauguração do estúdio de São 
Paulo e a aquisição da Southlogic, em Porto 

Alegre. Em setembro de 2009, os estúdios 
concluíram com êxito dois jogos, lançados 
mundialmente. As Faculdades de Comunica-
ção Social e Informática, em parceria com a 
Ubisoft, lançarão em 2010 a especialização 
em Desenvolvimento de Jogos Digitais, para 
capacitar artistas, designers e programadores 
especificamente para trabalhar na indústria 
do videogame.

Gráfica epecê  
implanta Projeto 
Produção mais Limpa
A Epecê implantou o Projeto P+L (Produ-

ção mais Limpa), do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai)/Fiergs. Trata-se 
de uma estratégia ambiental de prevenção da 
poluição na empresa, focando os produtos e pro-
cessos, para otimizar o uso de matérias-primas 
e minimizar a geração de resíduos. A equipe 
responsável, denominada Ecotime, é composta 
por sete funcionários, liderados por Luiz Antônio 
de Souza, gerente da Epecê. O Projeto P+L tam-
bém visa a promover pesquisa, desenvolvimento 
e transferência de tecnologias limpas, além de 
formar um banco de dados sobre as experiências 
dos integrantes da rede criada pelo Senai. Com 
a iniciativa, a Epecê se insere no Projeto Uso 
Sustentável de Energia, da PUCRS, que visa 
ao consumo consciente. As ações vão além da 
produção da Gráfica. Envolvem a redução do 
consumo de água e de materiais, como copos de 
plástico ou toalhas de papel.

Congresso lembra os 
400 anos das missões
De 7 a 9/12, o Congresso Missões 400 Anos: 

História e Memória aborda temas como 
o espírito do Projeto Missional, patrimônio e 
Missões, Guerra Guaranítica, Igreja e índios 
no Período colonial. As ruínas da Igreja de 
São Miguel e o acervo do Museu das Missões 
representam fragmentos materiais da história 
das reduções no Rio Grande do Sul. Foram 
considerados Patrimônio Mundial pela Unesco 
em 1983. Desde a década de 1990, indígenas 
Mbyá-Guarani se estabeleceram perto das 
ruínas sob o argumento de que no território está 
parte de sua história e memória. A promoção do 
Congresso é do Programa de Pós-Graduação em 
História. Informações: 3320-3680. Inscrições na 
Proex (sala 201 do prédio 40).

PUCrS no Twitter
A PUCRS agora está presente no serviço de 

microblogging Twitter. Por meio de men-
sagens de até 140 caracteres são divulgadas 
notícias, dicas e serviços da Universidade. A As-
sessoria de Comunicação Social é a responsável 
pelo conteúdo. Acesse www.twitter.com/pucrs 
e siga o nosso perfil.

Delfos festeja um ano de criação

Na comemoração de um ano de criação, o Delfos 
– Espaço de Documentação e Memória Cultural 
recebe mais dois acervos: dos escritores Luiz de 

Miranda e Antônio Carlos Resende. Miranda afirma que 
a PUCRS realiza um trabalho relevante para a cultura 
gaúcha. Resende está entusiasmado com a possibili-
dade de realização de estudos de crítica genética (dos 
mecanismos da produção textual). A cerimônia ocorre 
dia 4/12, às 15h30min, no Salão Nobre da Reitoria. Em 
seguida, no térreo da Biblioteca Irmão José Otão, será 
realizada a leitura dramática da peça Um credor da 
Fazenda Nacional, de Qorpo Santo, pelo bolsista Charles Dall’Agnol e pela aluna da Letras Jéssica 
Vargas. O evento inclui a apresentação da obra de Qorpo Santo restaurada, que pertence ao acervo 
de Júlio Petersen, parte do Delfos. Entre os itens estão a rara Ensiqlopédia ou seis mezes de huma 
enfermidade (em linguagem inventada por ele) e o volume Romances e Comédias (foto). Também 
será lançado o novo layout do site www.pucrs.br/delfos.

Anatel avaliza Laboratório de TV Digital

Implantado recentemente  na 
PUCRS, o Laboratório de TV Digital 
do Labelo (Laboratórios Especiali-

zados em Eletroeletrônica, Calibração 
e Ensaios) recebeu em novembro a 
visita de engenheiros da Agência Na-
cional de Telecomunicações (Anatel) 
e NCC Certificações. Os especialistas 
analisaram a capacidade técnica 
da equipe, metodologia empregada, 
equipamentos adquiridos e instalações. Após 
a avaliação, o Laboratório foi tido oficialmente 
pela Anatel como apto a executar ensaios fun-
cionais para homologação de equipamentos 
transmissores de televisão, fabricados para 
operar no Sistema Brasileiro de TV Digital 

(ISDB-T), que está sendo implantado no País. 
Esse Laboratório, o mais bem equipado da 
América do Sul, procura ampliar as pesquisas 
e atividades em telecomunicações oferecidos 
aos fabricantes e usuários na área de ensaios 
de conformidade.

Foto: Labelo



  A N O T E

Instituto de  
Cultura Musical

O princípio de gestão relacionamento 
com a Sociedade tem como um dos 
seus principais expoentes o Instituto 

de Cultura musical (ICM). Criado em 1973, 
tem como principal objetivo promover o 
desenvolvimento cultural, tanto dentro da 
PUCRS quanto na comunidade de Porto Ale-
gre e do Rio Grande do Sul. Em 36 anos de 
atividades o Instituto realizou mais de 500 
apresentações e mantém atividades como o 
Projeto Sobremesa Musical, sediado às quar-
tas-feiras no átrio do prédio 9,  participações 
no Stand Calouros e no Momento Formandos e 
o Coral da TotalIdade, com 65 integrantes de 
60 anos ou mais, dentro do Programa Geron, 
da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Os 
Concertos Comunitários Zaffari, que ocorrem 
desde 1988 em parceria com a Cia. Zaffari, 
oferecem espetáculos gratuitos de música 
clássica e popular à comunidade e represen-
tam uma ótima oportunidade de apreciar a 
Orquestra Filarmônica e o Coral da PUCRS.
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Futebol feminino
Estão abertas as inscrições para mais uma turma do curso Jogando na PUCRS – Futebol Fe-

minino. Voltado para mulheres adultas, ocorre de 3/12 a 28/1, às quintas-feiras, das 20h às 
22h. As aulas, realizadas na quadra 3 do ginásio do Prédio Poliesportivo, são todas práticas de 

fundamentos técnicos, táticas de jogo e regras para quem está iniciando no futebol e para quem tem 
experiência. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. Inscrições na Proex 
(sala 201 do prédio 40). Informações: 3320-3680 ou proexsecretaria@pucrs.br.

Bresser-Pereira na PUCRS
No dia 7/12, a convite do Programa de 

Pós-Graduação em Filosofia, estará na 
PUCRS o professor emérito Luiz Carlos 

Bresser-Pereira, da Fundação Getúlio Vargas. Na 
ocasião ele falará sobre os motivos pelos quais a 
democracia se tornou dominante e consolidada 
apenas no século 20. Bresser-Pereira, além 
de economista e cientista político, foi ministro 

da Fazenda durante o governo de José Sarney 
(1987), da Administração Federal e Reforma do 
Estado em todo o primeiro mandato presidencial 
de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) e 
da Ciência e Tecnologia nos primeiros meses 
do segundo mandato (1999). A palestra será 
realizada no auditório térreo do prédio 5, às 19h, 
com entrada franca. Informações: 3320-3554.

P R I N C Í P I O S 
D E  G E S T ã O

Bolsa/Pesquisa para 
alunos da graduação

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação re-
cebe inscrições, até o dia 4/1/2010, para o Programa 
de Bolsa/Pesquisa (BPA) para alunos de graduação. 
Dentre os objetivos do Programa está estimular o 
bolsista a aprender e desenvolver métodos e técnicas 
de pesquisa, inserindo-o no processo de reflexão e de 
inovação no âmbito da ciência e tecnologia, além de 
incentivar sua inclusão na pós-graduação. Informa-
ções e inscrições no site www.pucrs.br/prppg, no 
link Pesquisa e depois Editais. Dúvidas pelo e-mail 
ic.prppg@pucrs.br.

Pesquisas da Psicologia
No dia 3/12 o Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia promove o evento Diálogos em Pesquisa. O 
professor Ricardo Pietrobon, da Duke University (EUA), 
apresenta um panorama das pesquisas desenvolvidas 
na área na universidade norte-americana, tendências 
percebidas, modos de pesquisa e interdisciplinari-
dade. Grupos de pesquisa e pesquisadores do Pós 
em Psicologia da PUCRS apresentarão projetos em 
andamento. O evento ocorre das 14h às 16h30min, no 
auditório do 9.º andar do prédio 11. A entrada é franca.

Mostra na Educação
Até o dia 4/12 a Fa-

culdade de Educação 
(Faced) promove a 

Mostra Arte, Processuali-
dade & Diferença. No sa-
guão do 2.º andar do prédio 
15 estão expostos projetos 
didáticos realizados pelos 
alunos em diferentes disci-
plinas artísticas dos cursos 
da Faced ou por estudantes 
de outras unidades que 
cursam disciplinas eletivas 
no Laboratório de Proces-
sos Educativos em Arte e 
Educação (Criarte). Há pin-
turas, artesanato, montagens com arame e tecido, entre outras criações. Informações: 3320-3527.

Autoavaliação Institucional
A partir do dia 9/12 a PUCRS realiza mais uma etapa da Autoavaliação Institucional no Campus 

Central: Avaliação de Infraestrutura, Comunicação e Atenção ao Corpo Discente, Docente e 
Técnico-Administrativo. Confira no quadro como participar:

Professores e técnicos administrativos: pelo site www.pucrs.br/autoavaliacao 

Alunos de graduação: pelo site www.pucrs.br, na Central de Alunos, em Informações Acadêmi-
co-Financeiras (Graduação)

Alunos de pós-graduação: pelo site www.pucrs.br, na Central de Alunos, em Informações 
Acadêmico-Financeiras (Pós-Graduação)



O diretor da Faculdade de Informática, AVeLINo 
zorzo (C), foi agraciado com a medalha Marechal 
Rondon, da Ordem do Mérito da Federação das 
Academias de Letras e Artes do Estado de São Paulo 
(Falasp). A iniciativa da homenagem partiu da Asso-
ciação dos Usuários de Informática e Telecomunica-
ções do Rio Grande do Sul (Sucesu-RS), entidade que 
promove o uso da Tecnologia da Informação e Comu-
nicações, com apoio da Falasp, destacando quem tem 
buscado de forma incansável o progresso da área.

No dia 8/12, às 17h, no Recanto Marista Media-
neira, em Veranópolis, Ir. Inácio Etges será empos-
sado Provincial da Província Marista do Rio Grande 
do Sul, para um período de gestão de três anos. Ele 
substituirá o Ir. Lauro Hochscheidt.

Cuidados com os cabelos
A principal queixa relativa a cabelos 

é a queda. Há vários tipos de 
problemas, desde a calvície andro-

genética, também chamada de calvície 
hipocrática (pois Hipocrates, o pai da 
Medicina, era calvo), muito comum nos 
homens e rara nas mulheres. É genetica-
mente determinada. A alopécia areata, ou 
seja, perda de cabelo em áreas definidas, 
pode evoluir para alopécia universal, 
está ligada ao sistema imunológico e 
pode ser relacionada ao estresse. Outros 
problemas são: alopécias cicatriciais (de-
sordens caracterizadas pela destruição 
permanente dos folículos pilosos e perda 
capilar irreversível), alopécias difusas, 
alopécias traumáticas (causada por téc-
nicas de penteado ou uso de substâncias 

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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  S U P E R D I C A S

A Biblioteca Central Irmão José Otão 
recebeu do adido cultural da França, 
Ronan Prigent, 64 livros de literatura 
francesa contemporânea. A oferta se 
deu em razão do encerramento das ati-
vidades do Ano da França no Brasil em 
Porto Alegre. Os livros estão catalogados 
e podem ser consultados pelos usuários. 
Foi a primeira vez que a Biblioteca rece-
beu uma doação de obras representada 
oficialmente em nome de um governo 
estrangeiro.

O professor DIoGo LArA, da Fa-
culdade de Biociências, teve o projeto A 
Flunarizina como antipsicótico de longa 
duração contemplado com o Prêmio 
Saúde da Editora Abril na categoria Saú-
de Mental e Emocional. A entrega do prê-
mio ocorreu no dia 25/11, em São Paulo. 
Faz tempo que a flunarizina é indicada 
para combater vertigem e enxaqueca. 
Em conjunto com pesquisadores da 
Universidade Federal de São Paulo, Lara 
descobriu que a droga também é eficaz 
para lidar com a esquizofrenia, sendo 
uma alternativa bem mais acessível.

químicas fortes) e tricotilomania (doença 
psiquiátrica que leva à autoagressão). 
Devem ser investigadas doenças prévias, 
como autoimunes (tireoide e lúpus) e infec-
ciosas (sífilis), anemias, ovários policísticos 
e seborreia. 

Segundo estudos, o crescimento dos 
cabelos está ligado de certa forma à luz; logo 
cresceria mais no verão e menos no outono 
e inverno. De modo geral, cada pessoa tem 
seu ciclo. Há sempre cabelo crescendo, na 
fase estática e morrendo. Até cem fios por 
dia é uma perda aceita como normal. Os 
tratamentos dependem das causas e das 
patologias de base. Existem condutas lar-
gamente utilizadas, bem como há algumas 
pesquisas, por exemplo, de tratamentos à 
base de luz.

oUTrAS 
reComeNDAçõeS

 Embora os 
princípios ativos do 
ovo, abacate e babosa sejam reconhecidos, não se acon-
selha seu uso em fórmulas caseiras, uma vez que existem 
cosmecêuticos de excelente qualidade à disposição con-
tendo esses mesmos ativos em concentrações adequadas.

 A dermatite seborreica se manifesta de várias for-
mas, desde oleosidade no couro cabeludo, caspa ou até 
mesmo crostas, estas muito comuns na primeira infância. 
O dermatologista avaliará cada caso e indicará um xampu 
e loções adequados.

 Chapinhas, escovas progressivas e permanentes 
causam agressão grande ao cabelo. O secador, se usado 
adequadamente (longe dos fios), não ocasiona nenhum 
prejuízo. Procurar usar sempre pentes com dentes largos 
e de preferência de madeira para não agredir os cabelos.

Foto: Taliesin/Morguefile

A Faculdade de Educação realizou em 24/11 uma 
comemoração pela passagem dos seus 70 anos. Entre as 
atividades houve a entronização do quadro da ex-diretora, 
mArIA HeLeNA meNNA bArreTo AbrAHÃo, inaugura-
ção da sala 350, exposição da produção científica dos pro-
fessores em 2009 e mais atrações. A professora DÉLCIA 
eNrICoNe, que atuou na Faculdade por mais de 40 anos 
e faleceu em agosto, foi homenageada com uma placa. No 
dia também ocorreram visitas às exposições de arte, às 
novas salas no Núcleo de Educação de Jovens e Adultos 
(233), de Estágios (201) e do Enade (220) e à mostra de 
trabalhos da disciplina de Princípios e Propostas Metodo-
lógicas de Matemática.

O diretor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas, 
eLoNeS rIbeIro, foi agraciado com a Medalha Amigo 
Sipaer (Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos) pelo Centro de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos, no dia 19/11, em Brasília. A home-
nagem é realizada às pessoas que ajudaram no trabalho do 
Sipaer, atuando nos elos do sistema aéreo ou como repre-
sentantes de empresas.
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Foto: Divulgação
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Ações de Natal PUCrS. Dia 9/12. Mundo da Criança, 
atividades especiais para os filhos dos funcionários, 
entre os prédios 5 e 16, às 18h. Montagem da árvore 
de Natal, em frente ao prédio 15, no Largo da Solidarie-
dade, às 20h. Apresentação do Coral e Orquestra Filar-
mônica da PUCRS, em frente ao prédio 8, às 20h55min. 
Informações: 3320-3500, ramal 4360. Promoção: Pró- 
-Reitoria de Assuntos Comunitários.

Prorrogada a data para requerer trancamento de 
matrícula ou cancelamento de disciplina. Até 14/12. 
Na Coordenadoria de Registro Acadêmico, na Central 
de Atendimento ao Aluno. Local: térreo do prédio 15 no 
Campus Central. Informações: 3320-3573 e cra.ns@
pucrs.br.

Palestras no Programa de Pós-Graduação em Fi-
losofia. Dia 14/12. Temas: Kitsch as Radical Evil: On 
Kundera and Broch e The Evolutionary Task of the Poet. 
Ministrantes: Jason Wirth e Elizabeth Sikes (professo-
res da Seattle University – EUA). Horário: 14h. Local: 
auditório do 9.º andar do prédio 50. As palestras serão 
proferidas em inglês. Entrada franca. Na ocasião, se-
rão recebidas doações de brinquedos. Informações:  
3320-3554. Inscrições pelo site www.pucrs.br/
pgfilosofia.

Promoção de Natal da Livraria edipucrs. Até 25/12. 
A Livraria Edipucrs oferece a promoção especial Neste 
Natal presenteie conhecimento, dê livros a quem você 
gosta. A cada compra acima de R$ 30, a pessoa ganha 
um bloco ecológico; acima de R$ 60, um caderno eco-
lógico; e compras acima de R$ 90, uma ecobag modelo 
B. Também podem ser adquiridos vales-presente nos 
valores de R$ 15, R$ 25 e R$ 50. Local: prédio 41. 
Informações: 3320-3906. Promoção: Edipucrs.

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

Sobremesa musical. Grupo de Cordas da Orquestra Filarmônica da 
PUCRS. Horário: 13h. Local: átrio do prédio 9. Informações: 3320-3582.
Palestra Como Administrar suas Finanças Pessoais. Às 18h, 
na sala 705 do prédio 50. Inscrições gratuitas: 3384-4449 e www.
labmec.com.br. *

Inscrições para o Vestibular de Verão da PUCrS – último dia. 
As provas são nos dias 12 e 13/12, das 16h às 20h. Inscrições: 
www.pucrs.br/vestibular e no saguão do prédio 11. Informações: 
3320-3557.

Ciclo de Palestras Ferramen-
tas de Apoio a Gerenciamento 
de Projetos. Tema: Ferramenta 
Bitácora. Ministrante: Armando 
Rodrigues. Horário: 19h30min. Lo-
cal: sala 517 do prédio 32. Inscri-
ções e informações: 3319-1757 e  
secretaria@pmirs.org.br. Promo-
ção: Faculdade de Informática em 
parceria com PMI/RS e Konsultex.

Grupo de estudos sobre Literatura Infantil – 
Clube do Livro. Horário: 14h. Local: arena do 
Celin, no 2.º andar do prédio 8. Informações: 
3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.

Curso de Preparo de Alimentos Inte-
grais. Ministrante: Luciana Dias de Oli-
veira. Horário: 9h. Promoção: Faculdade 
de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. *

Ciclo Filosofia e Literatura. Tema: Humboldt e Aimée Bomplant: a 
descoberta da natureza. Ministrante: Luiz Antonio de Assis Brasil. Ho-
rário: 17h15min. Local: sala 305 do prédio 8. Informações: 3320-3676. 
Promoção: Faculdades de Letras e de Filosofia e Ciências Humanas.

QUArTA-FeIrA QUINTA-FeIrA

TerçA-FeIrASábADo SeGUNDA-FeIrA

DIA 2 DIA 3

DIA 8DIA 5 DIA 7

missão Paróquia – restinga. Inscrições até 4/12. Informações: 3320-3576 ou universidademissionaria
@pucrs.br. Inscrições no site www.pucrs.br/pastoral. Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade.
exame ToeFL. Exame de proficiência em língua inglesa na modalidade internet based test. Inscrições pelo 
site www.ets.org. Informações no site ou pelo telefone 3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.
Palestra La Inmigración y el derecho a movilidad sin fronteras. Ministrante: Daniel Loewe (Univer-
sidade de Tübingen – Alemanha). Horário: 19h. Local: auditório do prédio 5. A palestra será proferida 
em espanhol. Entrada franca. Inscrições e informações: filosofia-pg@pucrs.br. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Filosofia.
Curso de Programa de Formação de Analistas de Negócios Internacionais – 1.ª edição (Proteção 
Financeira em Câmbio e Comércio exterior). Ministrante: Alexandre Costa Almada. Horário: 13h. Pro-
moção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. *
Curso áreas Verdes do Futuro: Aplicando Princípios de Sustentabilidade. Até 5/12. Ministrantes: Mi-
rian Regina Morelli e Sonja de Castro. Horário: 14h, na sexta-feira, e 8h, no sábado. Promoção: Faculdade 
de Engenharia. *
SeminaPaper. Tema: SAP – Perfil e Tecnologias. Ministrante: Jose Roberto Kuplich. Horário: 14h30min. 
Local: auditório 207 do prédio 32. Entrada franca. Informações: 3320-3558, ramal 8701, ou www.inf.pucrs.
br/~petinf. Promoção: PET-Inf.

SexTA-FeIrADIA 4

 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 oração é o grande meio para alcançarmos de Deus  
a salvação e todas as graças que desejamos.”

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


