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Entre os dias 15 e 17/4 será 
realizado o 12.º Simpósio 
Internacional de Geriatria 

e Gerontologia da PUCRS. Serão 
abordados temas como doenças 
osteomusculares, infecções respi-
ratórias, problemas metabólicos, 
diferentes tipos de câncer, insônia 

e demais problemas relacionados 
ao envelhecimento. Participa como 
convidado Enrique Vega Garcia, da 
Organização Mundial da Saúde. Ele 
avaliará a situação do envelheci-
mento nos países latino-americanos 
e o papel dos centros colaboradores 
na promoção da saúde dos idosos. O 

médico Cristian Mercado, do Chile, 
falará sobre incontinência urinária 
no idoso e fragilidade. Haverá de-
bates relacionados a doenças como 
a Aids nessa parte da população, 
o acidente vascular cerebral, a 
depressão e a demência que vem 
com o Alzheimer. Raul Lorda, do 

Uruguai, tratará de questões como o 
exercício físico e o envelhecimento. 
O evento ocorre no auditório térreo 
do prédio 50. Promoção: Instituto de 
Geriatria e Gerontologia da PUCRS. 
Informações pelo fone 3336-8153 
ou pelo site www.pucrs.br/eventos/
simposioigg.

Evento debate doenças da população idosa

Universidade 
recepciona  
novos docentes

Na manhã do dia 17/4 a Admi-
nistração Superior da PUCRS 

recepciona oficialmente 43 novos 
professores. Além de orientações 
gerais haverá uma apresentação 
da Universidade e da Biblioteca 
Central. A atividade ocorre na sala 
602 do prédio 40.

Escola de Negócios 
da Face tem nova 
especialização

A Faculdade de Administração, 
Contabi l idade e Economia 

(Face) assinou um convênio com o 
Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC) para a realização 
de um novo curso de especialização, 
Governança Corporativa e Gestão 
de Riscos. O programa do curso 
tem como foco principal estimular 
os participantes no exercício dos 
princípios e práticas de governança 
corporativa, gestão de riscos de 
forma ampla e a minimização de 
riscos, por meio de mecanismos de 
controle eficientes. Dentre as dis-
ciplinas previstas estão Melhores 
práticas de governança corporativa, 
Planejamento sucessório, Gestão 
de pessoas, crises e mudanças, 
Gestão estratégica e Auditoria. 
As inscrições estão abertas. In-
formações: www.pucrs.br/face/
cursoslatosensu ou 3320-3524.

A Editora Universitária da 
PUCRS (Edipucrs) realiza, 
de 19 a 24/4, a 4.ª Semana 

do Livro PUCRS, uma parceria 
com a Câmara Rio-Grandense 
do Livro. Na ocasião será home-
nageado o Dia Mundial do Livro 
(23/4), tendo como tema Uma 
rosa por São Jorge, um livro por 
Cervantes. O objetivo do evento 

é promover a cultura literária e 
facilitar o contato do público com 
o livro e a leitura. O roteiro contará 
com palestras, videoconferência, 
bate-papos, mesas-redondas, 
lançamentos, sessões de autó-
grafos e descontos de até 50% 
na compra de livros de editoras 
universitárias e da Edipucrs na 
Livraria Edipucrs. Este ano será 

homenageada a Faculdade de 
Arquitetura, que terá um dia 
especial de atividades, com feira 
de livros e sessão de autógrafos 
das obras Theo Wiederspahn – 
Arquiteto e Beaubourg e Bilbao. 
Confira no quadro abaixo as prin-
cipais atrações. A programação 
completa está no site www.pucrs.
br/edipucrs.

O Instituto Liberdade formalizou a doação de cem livros com ideias liberais 
para a Biblioteca da PUCRS. O Reitor Joaquim Clotet recebeu as publica-
ções das mãos do novo presidente do Instituto, Henri Siegert Chazan. A 

cerimônia, realizada no auditório do Centro de Excelência em Pesquisa sobre Ar-
mazenamento de Carbono, no Tecnopuc, marcou ainda a posse da nova diretoria 
do Instituto, comandada por Chazan. Entre os presentes estiveram Jorge Gerdau  
Johannpeter, da Gerdau, Rodrigo Vontobel, da Vonpar Refrescos S/A, entre outros. 
“A liberdade é algo importantíssimo para a sociedade atual. É um orgulho para Uni-
versidade ver esses jovens, muitos deles graduados pela PUCRS, lutando por isso. 
Não é a luta das armas, é a luta das ideias que deve prevalecer”, destacou Clotet.

Edipucrs realiza 4.ª Semana do Livro

PUCRS recebe livros do Instituto Liberdade

Dia PrOGraMaÇÃO HOrÁriO lOCal

19/4
Cerimônia de abertura 18h Auditório do prédio 9
Mesa-redonda A motivação em diferentes cenários / 
Bettina Steren dos Santos 19h Auditório do prédio 40

20/4

Palestra Justiça global e democracia: homenagem a John 
Rawls / Nythamar de Oliveira e Draiton de Souza 9h Auditório do prédio 40

Videoconferência A gravidade, esta grande escultura, 
com Joan Vernikos e Thais Russomano 10h Auditório do prédio 40

Palestra Fatos e mitos do antigo Egito / Margaret Bakos 16h Auditório do prédio 40
Mesa-redonda Tupi or not Tupi – Nação e nacionalidade 
em José de Alencar e Oswald de Andrade / Éder da Silveira 18h Auditório do prédio 40

22/4 Feira da Arquitetura Das 9h às 20h Saguão do prédio 9

23/4 Mesa-redonda Livro Digital: Compreensão, processamento 
e satisfação da leitura / Vera Pereira e convidados 18h Auditório do prédio 40
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Conferência  
na Informática
Estão abertas as inscrições para a Conferência Interna-

cional sobre Processamento Computacional da Língua 
Portuguesa (Propor 2010). A Conferência é o principal 

evento na área de processamento de linguagem natural focado 
no Português e nos aspectos teóricos e tecnológicos relacio-
nados a esse idioma. Além de tutoriais haverá apresentação 
de trabalhos e palestras, como a do convidado Robert Dale, 
professor da Universidade de Macquarie (Austrália): Referring 
Expression Generation – Is it Getting Easier?. O evento ocorre de 
27 a 30/4 na PUCRS. Informações e inscrições: www.inf.pucrs.
br/~propor2010/.

Incubação de Projeto  
de Pesquisa no Ideia
O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (Ideia) da PUCRS recebe inscrições, até 

o dia 13/5, para o edital Incubação de Projeto de Pesquisa. O objetivo é hospedar, 
por tempo determinado, projetos de pesquisa e desenvolvimento de professores/

pesquisadores da Universidade, de todas as áreas do conhecimento, que envolvam 
a criação de produtos, processos e serviços inovadores que possam ser transferidos 
para a sociedade. Os projetos contemplados receberão apoios como sala individual 
com microcomputador, mobiliário e ramal telefônico; apoio dos Laboratórios do Instituto 
nas áreas de óptica, mecânica, eletrônica, computação e microscopia e microanálise e 
apoio no rastreamento de pesquisadores que possam aprimorar os produtos e serviços 
dos projetos incubados, entre outros. A inscrição pode ser feita pelo site www.pucrs.br/
ideia. Informações: 3320-3500, ramais 8268 ou 8269.

Exposição sobre Zeferino Brazil
A abertura da exposição pelos 140 anos de nascimento do príncipe dos poetas rio-

grandenses, Zeferino Brasil, será no dia 19/4, às 17h, no saguão da Biblioteca 
Central Irmão José Otão. O evento também comemora os 100 anos de publicação 

da obra Torre de Marfim. Estará presente a neta Celina Sebag. A mostra, que pode ser 
visitada até o dia 30/4, apresenta dados da vida e obra de Zeferino Brasil, fotos, e textos 
inéditos, além de objetos pessoais e do busto de gesso. O poeta gaúcho tem seu acervo 
no Delfos – Espaço de Documentação e Memória Cultural da PUCRS.

Transferência, reopção e 
ingresso extravestibular
No dia 19/4 iniciam as inscrições 

para transferência, reopção, 
reopção dentro do mesmo curso, 

ingresso mediante diploma de curso su-
perior e complementação, em função das 
vagas e de acordo com a manifestação 

das Faculdades. Os interessados podem 
procurar a Coordenadoria de Registro 
Acadêmico na Central de Atendimento ao 
Aluno (térreo do prédio 15). Informações 
pelo telefone 3320-3573 ou no site www.
pucrs.br/cra.

Concurso cultural 
Santander
O concurso cultural TalentosDesign’10, realizado 

pela Fundação Banco Santander com a Rede 
Universia, busca universitários que exponham 

suas ideias sobre sustentabilidade por meio da arte. A 
data limite para admissão das obras é 27/4. O trabalho 
vencedor receberá 5 mil euros. Há cinco categorias: 
Espaços e Interiores, Industrial ou Produtos, Gráfico, 
Moda e Têxtil, e Digital. Os participantes precisam ter 18 
anos ou mais, estar matriculados em alguma instituição 
de ensino superior e se registrar na página do concurso  
(www.talentosdesign.com).

Sugestões de temas pelo e-mail pucrsnoticias@
pucrs.br ou ramal 4446.

Direito

A Faculdade de Direito é uma das promotoras do 9.º 
Seminário Internacional Os Direitos Fundamentais 
e o Direito Internacional, que ocorre nos dias 26 e 

27/4. Dentre os painelistas convidados estarão Francisco 
Balaguer Callejón (Espanha), Mark Tushnet (EUA) e Paolo 
Ridola (Itália), além de outros especialistas brasileiros e 
estrangeiros. O envio de papers pode ser feito até o dia 
20/4. O evento será realizado no auditório do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul (Av. Aureliano de Figuei-
redo Pinto, 80). Informações: www.esdm.com.br ou 
3212-2778.

Presidencialismo 
e democracia
No dia 19/4 o Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais realiza sua aula inaugural 
com o professor Timothy Power, da Univer-

sidade de Oxford (Inglaterra). Na ocasião ele falará 
sobre Presidencialismo e democracia: a evolução 
do debate. Power é especialista em política bra-
sileira e latino-americana. O evento, que tem entrada franca, ocorre às 19h30min no 
auditório térreo do prédio 50. Informações: 3320-3681.

Foto: Divulgação



O Reitor JOaQUiM ClOTET recebeu a visita de uma 
comitiva da Universidade de Tübingen (Alemanha). No 
encontro foi assinado um termo aditivo que estabelece 
convênio de cooperação entre as universidades. O acordo 
permite a utilização das instalações do Centro de Pesquisa 
e Conservação da Natureza Pró-Mata para fins de pesquisa, 
conservação da natureza e formação acadêmica. Durante 
a conversa foi ressaltada a necessidade de uma ampliação 
na parceria e troca de conhecimentos entre as instituições. 
Entre os participantes estavam o reitor de Tübingen, Bernd 
Engler, o pró-reitor de Estrutura e Assuntos Internacionais, 
Heinz-Dieter Assmann, o diretor do Brasilien-Zentrum, Ste-
fan Laufer, e a representante da Assessoria Internacional 
e do Ministério da Educação da Alemanha, Nicole Sauer.

Fitoterápicos da rede de saúde
A rede pública de saúde oferece a partir 

deste ano mais seis medicamentos 
fitoterápicos, chegando a oito. Serão 

produzidos a partir da alcachofra, aroeira, 
cáscara-sagrada, garra-do-diabo, isoflavona-
-da-soja e unha-de-gato, indicadas para 
tratamento de dores abdominais, problemas 
ginecológicos, prisão de ventre, dores lom-
bares e artrose, alívio de sintomas e artrite 
reumatoide, respectivamente. Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde, os fitoterápicos 
são produzidos apenas com matérias-primas 
de origem vegetal. A eficácia e segurança são 
validadas por levantamentos etnofarmacológi-
cos, publicações científicas e ensaios clínicos.

riSCOS
 alcachofra (foto): Há casos descritos 

de rinite e asma, com dificuldade respirató-
ria, tosse e dor torácica e, mais raramente, 
choque anafilático. O uso oral foi associado 
à flatulência, diarreia e náuseas. Existem 
relatos de alterações em vias biliares, o 

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

O procurador jurídico da PUCRS, 
ÁTila SÁ D’OliVEira, e o professor da 
Faculdade de Direito rOlF HaNSSEN 
MaDalENO receberam da Ordem dos 
Advogados do Brasil/ RS, por meio da 
Escola Superior de Advocacia (ESA), 
o Prêmio Mestre Jurídico – Orlando de 
Assis Corrêa. A distinção homenageia 
anualmente advogados com mais de 20 
anos de exercício de profissão e 15 anos 
de magistério jurídico, escolhidos pelo 
Conselho Executivo da ESA.

O neurocirurgião EDUarDO Pa-
GliOli recebeu a Medalha do Mérito 
Farroupilha, na Assembleia Legislativa do 
Estado. Uma das maiores referências da 
neurocirurgia do País, ele integra o corpo 
clínico do Hospital São Lucas da PUCRS 
e foi professor da Faculdade de Medicina 
durante 25 anos. A distinção foi outorga-
da em 13/4 por proposição do presidente 
do Legislativo gaúcho, deputado Giovani 
Cherini. A cerimônia de entrega ocorreu 
no Salão Júlio de Castilhos do Palácio 
Farroupilha.

que contraindica seu uso em pacientes 
com litíase hepática ou obstrução biliar. 
Aumenta o risco de sangramento quan-
do associada à aspirina, clopidogrel, 
ticlopidina, heparina ou anticoagulantes 
orais, como varfarina e fenprocumona, 
bem como com o uso simultâneo de 
ibuprofeno e naproxeno.

 aroeira: Estimula a musculatura 
uterina, o que contraindica seu uso 
durante a gestação. Possui efeito hipo-
tensivo discreto. 

 Cáscara-sagrada: Alterações 
nos níveis de potássio plasmático com 
risco de arritmias cardíacas. Relato de 
hiperatividade cardiovascular quando 
da associação com corticosteroide. Com 
laxativos, há risco de redução de água e 
eletrólitos do organismo.

 Garra-do-diabo: Deve ser evitada 
em pacientes com úlceras duodenais ou 
gástricas e por gestantes. Pode causar hi-
poglicemia e reduzir a absorção de ferro. 

Está sendo um sucesso a 8.ª edição do 
Programa Students to Business promovido pelo 
Centro de Inovação PUCRS em parceria com a 
Microsoft, com o apoio da Assespro-RS e da Dell 
Computadores. No total foram 2.253 inscritos 
concorrendo a mil vagas da primeira fase. Este 
é o maior número alcançado desde a primeira 
edição. O objetivo é qualificar jovens para o 
mercado de trabalho nas áreas de banco de 
dados, desenvolvimento de sistemas, design 
para web, infraestrutura de redes e ferramentas 
de TI para gestão. Na aula de abertura do Pro-
grama, os participantes assistiram a palestras 
sobre o mercado e carreiras de TI e tiveram 
informações sobre as áreas e funcionamento 
do programa. Empresas interessadas nos estu-
dantes (currículos, desempenho no programa) 
para recrutamento, seleção e contratação podem 
entrar em contato pelo e-mail ci@pucrs.br ou 
pelo fone 3320-3672. Informações: www.pucrs.
br/centrodeinovacao.com.br.

 isoflavona-de-
-soja: Imita as ações 
do estrogênio e reduz a absorção do hormônio da tireoide.

 Unha-de-gato: Pode reduzir a agregação de pla-
quetas, o que favorece sangramento, principalmente em 
pacientes predispostos ou submetidos a anticoagulantes. 
Doses elevadas foram relacionadas a alterações gas-
trointestinais.

aDVErTêNCiaS
 A automedicação com fármacos e fitoterápicos não 

deve ser estimulada, pois não contempla dados referentes 
à dose e intervalo, com riscos potenciais de efeitos adver-
sos, podendo interferir com medicamentos em uso. Além 
disso, não leva em conta aspectos relacionados a uma pos-
sível gestação, lactação, faixa etária ou doenças presentes.

 O uso popular de plantas medicinais muitas vezes 
difere do que relata a literatura científica. A garra-do-
-diabo é utilizada como anti-inflamatório em casos de 
artrite reumatoide, gota, lesões da pele e ainda para 
doenças do aparelho gastrintestinal. quanto à atividade 
anti-inflamatória, a literatura científica apresenta resul-
tados conflitantes.

Foto: Divulgação
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 A G E N D A  P R O G R A M E - S E

SEGUNDa-FEira

Sobremesa Musical. Recital de flauta e piano com Cláudia Schreiner e Paulo Bergmann. 
Local: saguão do prédio 9. Horário: 13h. Evento gratuito. Informações: 3320-3582 ou 
cultura-musical@pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

QUarTa-FEiraDia 14

Último dia de inscrições para o Programa de Crédito Educativo da PUCrS. Destina-se 
a alunos de graduação de todos os níveis, carentes de recursos financeiros, próprios ou 
familiares. Informações: 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.

Conferência Educando os Pobres – implicações para a educação de professores. Mi-
nistrantes: Earl Shorris, seguido de debate com Ana Lúcia Freitas (Faculdade de Educação) 
e Danilo Streck (Unisinos). Horário: das 9h às 11h30min. Local: teatro do prédio 40. Evento 
gratuito e ministrado em inglês. Informações: www.pucrs.br/eventos/iste. Promoção: Faced.

Último dia de inscrições para o Desafio Sebrae. Voltado para universitários, é um jogo 
virtual que simula o dia a dia de uma empresa. Inscrições e informações no site www.
desafio.sebrae.com.br. Promoção: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

QUiNTa-FEiraDia 15

3.º Curso aprenda a investir em Opções e Derivativos. Ministrante: Matheus Garcez (XP 
Investimentos). Horário: das 9h às 19h. Local: Labmec, sala 705 do prédio 50. Informações 
3384-4449. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. *
5.º Curso de análise Fundamentalista para Tomada de Decisão. Ministrantes: prof. João 
Carlos Meroni Miranda e prof. Leandro Antonio de Lemos (Face). Horário: das 9h às 19h. 
Local: Labmec, sala 705 do prédio 50. Informações 3384-4449. Promoção: Face. *
início de cursos de extensão em Comunicação. História em Quadrinhos: História, Análise 
e Crítica. Até 10/7. Ministrantes: Guilherme Sfredo Miorando e Samir Machado de Machado. 
Crítica e Charge – Desenho de Imprensa. Até 8/5. Ministrante: Neltair Abreu (Santiago). 
Promoção: Faculdade de Comunicação Social. *

SÁbaDODia 17

Último dia da exposição fotográfica arquitetura Moderna em Porto alegre. Fotos do 
arquiteto Marcelo Donadussi. Local: sala de multiatividades do Museu de Ciências e Tecno-
logia, no 3.º andar do prédio 40. Horários: de terças a domingos, das 9h às 17h. Informações 
pelo telefone 3320-3597 ou no site www.pucrs.br/mct. Promoção: MCT e Faculdade de 
Arquitetura.

DOMiNGODia 18

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.

“Um dia, de nossas costas cheias de chagas  
pelo peso da cruz, hão de brotar asas.”

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

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

Seminário Economia às 5 e ½. Tema: O modelo de taxa de câmbio de equilíbrio fun-
damental: uma aplicação para o caso brasileiro. Ministrante: prof.ª Cecília Hoff (Face). 
Evento gratuito. Horário: das 17h30min às 19h. Local: auditório do 9.º andar do prédio 
50. Informações: 3353-4769 ou ramal 4101 com prof. Osmar de Souza. Promoção: Face.

início da Preparação avançada para Certificação PMP. Project Management Profes-
sional. Até 30/4. Ministrante: Juliano Ferraz Reis. De 19 a 30/4. Promoção: Faculdade de 
Informática. *
Ciclo Filosofia e literatura 2. Ministrante: prof. Ricardo Timm de Souza (Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas). Tema: Levinas, o tema da Alteridade e a Literatura: a Ética 
do dizer. Local: sala 305 do prédio 8. Horário: das 17h30min às 19h15min. Inscrições: 
prédio 8, sala 421, mediante a doação de 2 kg de alimento. Informações: mandagarah@
gmail.com com Pedro Mandagará. Promoção: Fale.

Vacinação contra a gripe H1N1. População de 20 a 29 anos, dias 19, 20, 22 e 23/4. 
Voltado para alunos, professores e técnicos administrativos da PUCRS, Gráfica Epecê, 
Colégio Marista Champagnat e funcionários de empresas instaladas no Tecnopuc. É 
preciso apresentar o crachá funcional ou carteira de estudante e documento com data 
de nascimento e foto. Local: sala anexa do prédio 50, térreo. Horários: das 8h30min às 
11h30min e das 14h às 21h. Informações: www.pucrs.br ou 3353-4014.

Programa Conversando com Diplomados da Faculdade de Farmácia. Dia 22/4. 
Tema: O diferencial do farmacêutico generalista nas diferentes áreas de atuação 
profissional. Ministrante: Anelise Knob (Pesquisa Clínica do Hospital São Lucas). Local: 
sala 604, prédio 12, bloco A. Horário: 19h30min. Lista de presença no local. Informa-
ções: farmacia@pucrs.br. Promoção: Ffarm em parceria com Diplomados PUCRS.

Exames TOEFl. Teste de proficiência de língua inglesa, na modalidade Internet-based 
test. Dia 24/4. Inscrições: www.ets.org. Horário: 10h. Local: Laboratório de Línguas da 
Fale, 5.º andar do prédio 8. É necessário levar documento com foto e comprovante de 
inscrição. Informações: 3320-3528. Promoção: Fale.

2.º Curso Finanças Comportamentais: a Psicologia do investidor. Ministrante: prof. 
Bernardo Fonseca Nunes (Face). Dia 24/4. Horário: das 9h às 19h. Local: Labmec, sala 
705 do prédio 50. Informações 3384-4449. Promoção: Face. *
Curso de Marketing Político. Ministrante: José Honorato dos Santos Neto (Zeca Ho-
norato). Local: prédio 7 – Faculdade de Comunicação Social. De 8/5 a 10/7. Promoção: 
Famecos. *
1.º Congresso Gaúcho de Universitários Cristãos. De 15 a 16/5. Local: Casa Ma-
rista da Juventude, bairro Vila Nova. Inscrições até 5/5 no site www.pucrs.br/eventos/
universitarioscristaos. Válido como atividade complementar. Promoção: Centro de 
Pastoral e Solidariedade. *


