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abertas inscrições 
para o Salão de 
iniciação Científica

Encontram-se abertas até 4/6 
as inscrições para o 11.º Salão 

de Iniciação Científica e 5.ª Mostra 
de Pesquisa da Pós-Graduação da 
PUCRS que serão realizados de 9 a 
12/8. Os eventos são promovidos 
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
-Graduação da Universidade. O Salão 
representa um espaço de socialização 
de atividades de pesquisa, envolven-
do estudantes da graduação e pro-
fessores/pesquisadores de diferentes 
universidades gaúchas e brasileiras. 
O tema deste ano será Biodiversidade 
na vida e diversidade do conheci-
mento. Inscrições e informações pelo 
site www.pucrs.br/salao. A Mostra 
promove e incentiva a divulgação 
das pesquisas desenvolvidas pelos 
alunos de mestrado e doutorado 
da PUCRS e estimula a integração 
entre graduação e pós-graduação. 
Para inscrições e informações: www.
pucrs.br/mostrapg.

Em debate 
processamento 
computacional da 
língua portuguesa

De 27 a 30/4 a PUCRS será sede 
da Conferência Internacional 

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 
relacionados a esse idioma. Além 
de tutoriais haverá apresentação de 
trabalhos e palestras, como a do con-
vidado Robert Dale, professor da Uni-
versidade de Macquarie (Austrália): 
Referring Expression Generation – Is 
it Getting Easier?. O evento será no 
prédio 32 da Faculdade de Informá-
tica. Informações e inscrições: www.
inf.pucrs.br/~propor2010/.

O desenvolvimento de cursos de capacitação 
em informática para crianças e adolescentes 
carentes foi o tema de um convênio assinado 

em 13/4 entre a PUCRS, por meio do Centro de Pas-
toral e Solidariedade, e a Âncora Seguros. São 150 
atendidos que receberão a capacitação no pacote 
Office. Entre o público-alvo estão crianças de 7 a 
12 anos, em processo de alfabetização ou alfabeti-
zadas, no entorno da Universidade, e adolescentes, 

estudantes de escolas públicas entre 13 e 18 anos, 
encaminhados por escolas da Vila São Judas Tadeu 
e entidades sociais. O evento teve a presença do 
Vice-Reitor, Evilázio Teixeira, do diretor do Centro 
de Pastoral e Solidariedade, Ir. Valdicer Fachi, e 
do sócio–diretor da Âncora Corretora de Seguros e 
presidente do Programa de Integração e Qualidade 
na Educação (Pique), Marcelo de Andrade Casado, 
entre outros.

Convênio para promover inclusão digital

Laboratório de Alto 
Desempenho é inaugurado
Nesta quinta-feira, 22/4, às 11h, será inau-

gurado na Universidade um laboratório 
capaz de qualificar as pesquisas nas áreas 

de Física, Química, Biologia, e das novas ciências, 
como a Bioinformática, permitindo resultados mais 
precisos em menos tempo. É o Laboratório de 
Alto Desempenho (LAD), vinculado ao Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento (Ideia), que integrará 
grupos de pesquisa, funcionando como um espaço 
de capacitação de recursos na área de alto desem-
penho, mais rápido e ágil. Além de serem treinados 
com cursos regulares, os usuários também poderão 
promover atividades para o público interno e externo 
da PUCRS. As máquinas, especialmente construí-
das para lidar com aplicações que demandem 
grande poder computacional, possuem centenas 
de processadores e uma grande capacidade de 
armazenamento de dados. Elas vão ficar à dispo-

sição dos pesquisadores que podem solicitar essa 
utilização como serviço ao Ideia. O laboratório 
está localizado na sala 120 do prédio 32 e sua 
composição tem aportes econômicos da Petrobras, 
Dell, Microsoft, HP e outros, bem como recursos de 
agências de fomento como Fapergs, CNPq e Finep.

A comunidade acadêmica está satisfeita com a 
PUCRS como um todo. O grau varia de 4,40 a 
4,06 (numa escala de 1 – muito insatisfeito – 

a 5 – muito satisfeito). Esse foi um dos resultados 
da Autoavaliação Institucional, realizada no final do 
ano passado. O instrumento, respondido pela inter-
net, enfocou cinco itens: Infraestrutura: Espaço Fí-
sico/Recursos, Infraestrutura: Serviços, Biblioteca, 
Comunicação/Imagem e Atendimento. O processo 
teve a participação de 8.505 alunos, professores 
e técnicos administrativos. O Relatório de Autoavaliação Institucional foi encaminhado para o Ministério da 
Educação em cumprimento aos requisitos legais do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Agora 
a Administração Superior e os setores correspondentes realizarão uma análise mais detalhada dos resulta-
dos para que os dados sirvam como instrumentos de gestão. Outra avaliação desse tipo ocorreu em 2005.

Divulgados resultados da Autoavaliação
SaTiSfação gEral



  A N O T E

Evento debate habitação 
de interesse social

O setor da cons-
t rução c iv i l  é 
um dos maiores 

causadores de impac-
tos ambientais. A mi-
nimização do consumo 
de recursos naturais e 
de geração de resíduos 
deve fazer parte desde 
a concepção inicial dos 
projetos. Esse será um 
dos temas do 1.º Congresso Internacional: Sustenta-
bilidade e Habitação de Interesse Social, de 4 a 7/5, 
no teatro do prédio 40. Inscrições até 27/4. O evento 
é organizado pelo Núcleo de Pesquisa em Habitação 
de Interesse Social e Sustentabilidade, da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo. Outro tema serão as 
habitações de interesse social, com foco no combate 
ao déficit habitacional, que atinge 90% das famílias 
com renda entre zero e três salários mínimos. Infor-
mações: www.pucrs.br/eventos/chis2010.

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

Estão abertas as inscrições para o 1.º Congresso Gaú-
cho de Universitários Cristãos, promovido pelo Centro 
de Pastoral e Solidariedade nos dias 15 e 16/5. O 

objetivo é refletir sobre o protagonismo do jovem universi-
tário cristão na sociedade atual como agente evangelizador 
e transformador. Haverá conferências, mesa-redonda e 
grupos de trabalho abordando temas como cidadania, ética, 
ecologia e espiritualidade, entre outros. Inscrições: www.
pucrs.br/pastoral ou na Proex (sala 201 do prédio 40). 
Informações pelo telefone: 3320-3576. O Congresso conta 
com o apoio da Associação Nacional de Educação Católica.

Pucprev

Professores e técnicos administrativos da PUCRS que 
ainda não aderiram ao Plano de Previdência Com-
plementar – PGBL da Universidade (Pucprev), e têm 

interesse em fazê-lo, poderão participar de palestra sobre o 
assunto no dia 22 ou 23/4. A atividade ocorre das 17h30min 
às 19h, no auditório do 9.º andar do prédio 50 e será uma 
oportunidade para tomar conhecimento das características 
do Plano, que é um contrato da PUCRS com a Bradesco Vida 
e Previdência S.A. Não há restrição de tempo de vínculo 
empregatício e de idade. Informações: 3320-3519.

Transtorno de Pânico
O Serviço de Atendimento e Pesquisa 

em Psicologia, da Faculdade de Psi-
cologia, recebe inscrições de alunos 

e funcionários da Universidade interessados 
em integrar o grupo de Terapia para o Trans-
torno de Pânico. Podem participar pessoas 
que já sofreram ataque de Pânico no qual 
houve sensação de temor ou desconforto 

intenso; batimentos cardíacos acelerados; 
sudorese, tremor; sensação de sufoca-
mento ou falta de ar; sensação de tontura 
ou desmaio; sensação de formigamento 
e medo de morrer, de perder o controle ou 
enlouquecer. As inscrições podem ser feitas 
até o dia 3/5 pelo e-mail sapp@pucrs.br. 
Informações pelo telefone: 3320-3561.

Capacitação para os alunos
No dia 26/4 ocorre mais uma edição do Projeto Capacitação Discente, realizado sempre 

na última segunda-feira de cada mês. O convidado será o professor André Palmini, da 
Faculdade de Medicina, que falará sobre Cérebro, tomada de decisões e a atividade 

do estudante. O evento será das 18h às 19h, no auditório do prédio 11. A entrada é franca e 
vale como atividade complementar, conforme o Projeto Pedagógico de cada curso.

Fisioterapia
No dia 22/4 inicia o Ciclo de Palestras da Fisioterapia, comemorando os dez anos de 

criação do curso. Na ocasião o palestrante será o fisioterapeuta brasileiro João Paulo 
Castañero, que trabalha com fisioterapia desportiva e é um expoente no exterior. 

Castañero falará sobre CFT – Uma nova abordagem ao paciente com dor lombar O’Sullivan 
Classification System. O evento ocorre das 19h às 20h30min, no auditório do prédio 81 
(Prédio Poliesportivo). A entrada é franca e vale como atividade complementar aos alunos do 
curso de Fisioterapia. Informações pelo telefone: 3320-3646.

Semana do  
Livro PUCRS

Continua até o dia 24/4 a 4.ª Semana 
do Livro PUCRS, com descontos de 
até 50% em livros de editoras univer-

sitárias na Livraria Edipucrs (prédio 41). No 
dia 22/4 o destaque é a Feira da 
Arquitetura, no saguão do prédio 
9, das 9h às 20h. Às 19h, no local, 
Günter Weimer e Beatriz Dorfman 
autografam, respectivamente, os 
livros Theo Wiederspahn – Ar-
quiteto e Beaubourg e Bilbao: O 
poder da Imagem na Sociedade do 
Espetáculo. No dia 23/4 a sessão 
de autógrafos (às 19h, na Sala de 
Recepção do prédio 41) será com 
Susana Termignoni, autora do livro 
Mil expressões idiomáticas e coloquialismos Italiano-Português. A programação 
completa pode ser vista no site www.pucrs.br/edipucrs.



A Incubadora Raiar da PUCRS promoveu a primeira edição do 
Raiar in Drops, evento no qual são apresentados os diferenciais 
em produtos ou serviços das empresas incubadas. Na estreia as 
exposições foram das empresas Netwall Tecnologia da Informa-
ção, Pardorga Tecnologia e Sthima Soluções Tecnológicas. O Raiar 
in Drops surgiu para ampliar a interação das empresas incubadas 
com a comunidade acadêmica. Além de possibilitar o intercâmbio 
de informações, a expectativa é despertar o interesse da academia 
pelos serviços das empresas incubadas e pela Raiar. A programa-
ção se estenderá ao longo do ano, com datas a serem definidas. A 
2ª edição do evento está programada para 12/5.

O diretor do Instituto de Pesquisas Biomédicas, PaUlo 
PiTrEZ, participou do lançamento do Programa Inverno Gaú-
cho – 2010, promovido pela Secretaria Estadual da Saúde. 
No evento palestrou sobre doenças respiratórias em pediatria, 

O que o consumidor precisa saber
O Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor 
regula a relação entre os 

clientes e fornecedores. Esta-
belece os direitos, deveres e as 
obrigações de cada parte, além 
das penalidades de quem não 
respeitar as regras. 

oS DirEiToS
 Adquirir produtos e utilizar 

serviços que sejam seguros
 Saber o custo e a quantida-

de de cada produto
 Verificar se o peso confere 

com o informado na embalagem
 Conhecer a composição e a 

data de validade do produto
 Receber nota fiscal e cupom 

de garantia
 Trocar produtos defeituosos

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

  S U P E R D I C A S

para um público formado por 
gestores e técnicos da área da 
saúde, abordando temas como 
o enfrentamento das doenças de 
inverno, com ênfase na aborda-
gem de medidas de prevenção e 
tratamento nas diferentes faixas 
etárias da infância.

Na terceira edição do Progra-
ma de Presença nas Bibliotecas 
Públicas Municipais do Rio Grande 
do Sul, encerrado em março, a 
Edipucrs conseguiu atingir mais 
de 150 bibliotecas públicas de 
Ensino Médio e de ONGs do 
Estado. O programa fez parte do 
Plano Nacional do Livro e Leitura 
e teve como objetivo marcar a 
presença da Universidade em 
instituições que não haviam sido 
contempladas anteriormente. 
Despertar o interesse da popu-
lação desses municípios para a 
produção científica da PUCRS e, 
consequentemente, o respeito e 
o interesse para os seus cursos, 
ajuda a divulgar o conhecimento 
nessas comunidades.

oS DEvErES Do fornECEDor
 Prestar toda a informação necessária de forma clara e precisa
 Assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, 

inclusive após o término de produção, devendo ser mantida por 
período razoável de tempo

 Fixar o valor à vista e a prazo, com cada prestação e juros 
aplicados, informando o preço final do produto

o QUE faZEr QUanDo o ProDUTo aPrESEnTar DEfEiTo
Reclamar ao fornecedor, que tem o prazo máximo de 30 dias 

para resolver o problema. Depois desse período, o consumidor 
pode substituir o produto por outro igual e novo, obter a restituição 
imediata do valor pago, corrigido monetariamente, ou o abatimen-
to proporcional do preço.

Como USar o DirEiTo DE arrEPEnDimEnTo
Só pode ser aplicado para aquelas compras feitas fora do es-

tabelecimento comercial (por catálogo, telefone, internet e corres-
pondência). Até sete dias, o consumidor pode desistir e devolver o 
produto, recebendo o dinheiro de volta, corrigido, inclusive com as 
despesas de postagem.

O presidente da Atlantica Hotels, o norte-ame-
ricano Paul Sistare, ministrou a aula inaugural do 
Curso Superior de Tecnologia em Hotelaria e Gestão 
do Turismo da Faculdade de Administração, Conta-
bilidade e Economia. A Atlantica Hotels International 
é a maior administradora hoteleira independente 
multimarcas da América do Sul. Com sede em São 
Paulo e empreendimentos em 40 cidades brasilei-
ras, possui cerca de 11 mil apartamentos em mais 
de 70 hotéis, em diferentes categorias.

A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
(FFCH) está promovendo o projeto Aula Aberta. A 
atividade, com entrada franca, constitui uma aula 
das disciplinas da graduação dos cursos da FFCH 
e tem como objetivo ampliar as oportunidades de 
acesso a informações na área de Humanidades. 
Além dos professores, alunos e funcionários da 
PUCRS, o evento tem como público-alvo professores 
da rede pública e privada, do Ensino Fundamental e 
Médio, e o público geral. No dia 27/4, às 19h30min, 
a professora ana SoSTEr falará sobre Origem de 
Porto Alegre e Reorganização Espacial da Zona Sul. 
Os encontros são no auditório do prédio 5.

aTEnção
 Verifi-

que sempre o prazo. Os produtos em oferta 
podem estar com os preços mais em conta 
porque sua validade termina em breve.

 “Venda casada” é proibida. A loja não 
pode condicionar a venda de um produto ou 
serviço ao oferecimento de outra mercadoria.

 Não compre produtos pirateados ou 
contrabandeados. Além de não apresentarem 
garantia legal, não pagam tributos que seriam 
usados para a prestação de serviços públicos. 

 Não adquira produtos que prometem solu-
ções rápidas, como remédios para emagrecer 
ou aparelhos de ginástica, sem antes verificar 
a licença do Ministério da Saúde ou o selo do 
Inmetro.

 A troca só é obrigatória quando o produto 
apresentar defeito. Cor ou tamanho não são 
motivos para exigir a atitude do fornecedor 
ou lojista.

Foto: Maciek Pelc/stock.XCHNG



4     |     PUCRS NOTÍCIAS Nº 330 • 21 A 27 DE ABRIL DE 2010

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comunicação Social da Universidade. Coordenadora da Assessoria: Ana Luisa Baseggio • Editora Executiva: Magda Achutti • Edição: Ana Paula 
Acauan, Magda Achutti e Mariana Vicili • Redação: Ana Paula Acauan, Bianca Garrido, Magda Achutti, Mariana Vicili e Sandra Modena • Webmaster: Rodrigo Ojeda • Estagiários: Jeniffer Caetano, Leandro Pizoni 
e Márcia Schuler • Revisão: José Renato Schmaedecke • Projeto gráfico: PenseDesign • Impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

Capacitação para o mundo do Trabalho. Dia 29/4. 
Mesa-redonda: Processos de seleção. Ministran-
tes: psicólogas diplomadas da PUCRS. Horário: das 
18h30min às 19h30min. Local: anfiteatro do pré-
dio 40. Evento gratuito. Inscrições e informações:  
3205-3126 ou estágios@fijo.org.br. Promoção: 
Fundação Irmão José Otão.

2.º Congresso internacional de leitura e li-
teratura infantil e Juvenil – 1.º fórum latino-
americano de Pesquisadores de leitura. De 12 
a 14/5. Inscrições até 5/5 no site www.pucrs.br/
eventos/iicillij. Local: prédio 8 e teatro do prédio 40. 
Promoção: Fale. *
Curso Células Solares: Conceitos básicos e 
Caracterização. Ministrante: Profª Aline Cristiane 
Pan. De 14 a 29/5. Voltado para interessados em 
energias renováveis. Promoção: Faculdade de Fí-
sica. *
12.º fórum de Estudos: leituras de Paulo frei-
re. De 20 a 22/5. Inscrições de trabalho até 3/5 
pelo site www.pucrs.br/eventos/paulofreire. Local: 
auditório do prédio 50. Horário: 20h. Promoção: 
Faced.

Curso Processo de Execução: Teoria e Prática 
– 2.ª edição. De 6 a 20/5. Ministrantes: álvaro 
Severo e José Bernardo Boeira. Local: prédio 11. 
Promoção: Faculdade de Direito. *
Palestras do Programa de Pós-graduação em 
filosofia. Ministrante: Prof. Dr. Dick Howard (State 
University of New York). Horário: 16h30min. Lo-
cal: sala 202 do prédio 40. Entrada franca. Dia 
10/5. Tema: The Actuality of the History of Political 
Thought. A palestra será proferida em inglês, sem 
tradução. Dia 11/5. Tema: Qu’est-ce qu’une révolu-
tion? A palestra será proferida em francês, sem tra-
dução. Informações: 3320-3554 ou filosofia-pg@
pucrs.br. Promoção: FFCH.

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

Ciclo de Palestras – o discurso em pers-
pectiva. Tema: Os aspectos da Enunciação 
em Émile Benveniste. Ministrante: Valdir 
do Nascimento Flores (UFRGS). Local: sala 
305 do prédio 8. Horário: das 17h45min às 
19h15min. Entrada mediante 1kg de ali-
mento. Válido como atividade complementar. 
Informações: 3320-3676 com professoras 
Leci Barbisan ou Maria da Glória Di Fanti. 
Promoção: Faculdade de Letras.
Programa Conversando com Diplomados 
da faculdade de farmácia. Tema: O dife-
rencial do farmacêutico generalista nas di-
ferentes áreas de atuação profissional. Mi-
nistrante: Anelise Knob (Pesquisa Clínica do 
Hospital São Lucas). Local: sala 604, blo-
co A, prédio 12. Horário: 19h30min. Lista 
de presença no local. Informações: farmacia 
@pucrs.br. Promoção: Faculdade de Far-
mácia em parceria com Diplomados PUCRS.

Seminário Economia às 5 e ½. Tema: Teoria da 
Justiça. Ministrante: Prof. Sabino Silva Porto Jr. 
(UFRGS). 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.

Cine Comentado. Exibição do filme Fatal, seguido 
de debate. Aberto ao público a partir dos 50 anos. 
Local: auditório do prédio 50. Horário: 14h15min. 
Informações: 3353-4114. Promoção: Faculdade de 
Serviço Social.

Curso de Excel aplicado a gestão Empresarial. Até 
29/4. Ministrante: Prof. Rogério Villela (Face). Horário: 
das 14h às 18h. Local: Prédio 50. Promoção: Face. *

aula aberta. Tema: Origem de Porto Alegre e 
Reorganização Espacial da Zona Sul. Ministran-
te: Profª Ana Soster (Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas). Horário: das 19h30min às 
22h30min. Local: auditório do prédio 5. Válido 
como atividade complementar. Entrada franca. 
Informações: 3320-3555. Promoção: FFCH.

início do curso de extensão a Elaboração de 
Questões na avaliação da aprendizagem. Até 
15/6. Exclusivo para professores da PUCRS. Mi-
nistrante: Ana Lúcia Souza de Freitas. Inscrições 
gratuitas. Promoção: Pró-Reitoria de Graduação. *
Palestra Entendendo a análise gráfica. Minis-
trante: Heitor Assmann (XP Investimentos). Even-
to gratuito e válido como horas complementares. 
Horário: 18h. Local: Labmec, sala 705 do prédio 
50. Informações: 3384-4449. Inscrições no e-mail 
contato@labmec.com.br. Promoção: Face.

2.º Curso finanças Comportamentais: a 
Psicologia do investidor. Ministrante: Prof. 
Bernardo Fonseca Nunes (Face). Horário: das 
9h às 19h. Local: Labmec, sala 705 do pré-
dio 50. Informações: 3384-4449. Promoção: 
Faculdade de Administração, Contabilidade e 
Economia (Face). *
oficina identidade e Subjetividades: Do 
que se trata mesmo?. Ministrante: Profª Su-
sana Huerga. Horário: das 9h às 12h. Local: 
sala 217, prédio 15. Evento gratuito. Válido 
como atividade complementar. Inscrições 
e informações pelo fone 3320-3500, ramal 
4768. Promoção: Faculdade de Educação.

QUinTa-fEira SEgUnDa-fEira

TErça-fEira

SábaDo

Dia 22 Dia 26

Dia 27

Dia 24

 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.

“Deus vem a nós nas coisas que mais 
conhecemos e que mais facilmente podemos 

identificar: as coisas da nossa vida cotidiana.”
João Paulo II

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.


