
Universidade lança campanha 
sobre pesquisa
A PUCRS está lançando uma campanha inovadora 

de divulgação dos projetos de pesquisa da Uni-
versidade. Com o conceito A qualquer momento, 

você pode encontrar a Pesquisa da PUCRS na sua 
vida, serão desenvolvidas peças em diversos locais da 
Capital, mostrando que o que é feito na Instituição por 
seus cientistas e pesquisadores impacta diretamente 
na sociedade e na vida individual. O trabalho foi rea-
lizado pela Assessoria de Planejamento e Marketing 
(Asplam). Os coordenadores dos projetos também se 
envolveram na elaboração do conteúdo da campanha. 
A primeira ação ocorreu no dia 25/8. Uma lona repre-
sentando uma placa solar fotovoltaica foi colocada 
na fachada de um prédio da Av. Carlos Gomes. Quem 
passou pelo local viu representado o trabalho do Núcleo 
de Energia Solar, da Faculdade de Física. Também 
foram instalados frontlights (painéis iluminados fron-
talmente) semelhantes em algumas ruas da cidade. 
A campanha, que segue até dezembro, englobará 
temas como armazenamento de carbono, pesquisa 

aeroespacial e arque-
ologia, e atingirá ainda 
os principais shoppings 
e parques da cidade. A 
ideia é fixar a imagem 
da PUCRS como uma 
Instituição que produz 
pesquisa científica de 
qualidade e socialmente 
relevante, seja ela apli-
cável imediatamente ou 
no futuro. Ações em outras áreas de excelência como 
acervo cultural, células-tronco, democracia, genoma e 
evolução, inteligência artificial, meio ambiente, memó-
ria, televisão digital e tuberculose estão em desenvol-
vimento. Distribuição de flyers, anúncios e encarte em 
jornal também estão previstos. No site www.pucrs.br/
pesquisa podem ser encontradas informações e mais 
detalhes sobre os projetos e as pesquisas realizadas 
na Universidade.
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A PUCRS recebeu, dia 
25/8, o acervo do jor-
nalista e bacharel em 

Direito Luiz Pilla Vares. Livros, 
originais, rascunhos, diplo-
mas, condecorações, troféus, 
cartas e alguns objetos de uso 
pessoal estão à disposição 
de estudantes e pesquisa-
dores no Delfos – Espaço de 
Documentação e Memória 
Cultural da Universidade. 
Parte do material guardado, 
entre artigos de jornais sobre 
política e história, além de 
crônicas, era colecionado 
por sua esposa, Maria Lucia 
Carneiro Pinto. No site www.
pilla.vares.nom.br também 
podem ser  encontrados 
artigos e cópias de livros do 
jornalista no formato PDF. 

Morto em 2008, aos 68 
anos, Pilla Vares foi filiado ao 
Partido Comunista Brasileiro, 
Partido Operário Revolucioná-
rio, Política Operária, Partido 
Operário Comunista e Partido 
dos Trabalhadores, e era 
lembrado por sua atuação 
na área cultural. Neste mês o 
Delfos também recebeu mais 
de dois mil livros que perten-
ceram à biblioteca do crítico 
literário Moysés Vellinho. As 
obras foram doadas pela 
família, por intermédio de sua 
filha, Heloisa Vellinho Corso. 
O acervo de Vellinho está na 
PUCRS desde 2007 e conta 
com materiais como originais 
de livros, medalhas e conde-
corações do intelectual, morto 
em 1980.

O curso de licenciatura em Educação Física realiza sua aula inaugural no dia 2/9. Na 
ocasião, a psicóloga Regina Onófrio e a professora Sani Cardon, da Faculdade de 
Educação Física e Ciências do Desporto (Fefid), falarão sobre violência escolar. O 

evento é voltado para alunos e diplomados da Faculdade. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas na secretaria da Fefid (6.º andar do Prédio Poliesportivo). A aula ocorre às 
20h, no auditório do prédio. Informações: 3320-3683. No dia 10/9 será a vez da Faculdade 
de Ciências Aeronáuticas. A aula inaugural será ministrada pelo coronel-aviador Carlos 
Alberto Conceição, chefe da Primeira Seção do Estado-Maior da Aeronáutica, que falará 
sobre Aspectos militares, políticos, econômicos e culturais na China, Coreia e Vietnã e A 
identificação da filosofia Sipaer. O evento ocorre às 9h, no auditório do prédio 9.

No dia 1.º/9 a Faculdade de Letras realiza sua aula inaugural 2010/2, celebrando 
os 25 anos da Oficina de Criação Literária da PUCRS, coordenada pelo professor Luiz 
Antonio de Assis Brasil. Na ocasião será realizado um painel com os ex-oficineiros 
Daniel Galera e Cintia Moscovich, ambos de destaque no cenário nacional das letras. O 
evento, válido como atividade complementar, ocorre das 19h30min às 21h no auditório 
do prédio 7 (Famecos).

PUCRS recebe novos acervos

Cursos promovem aulas inaugurais

Oficina literária completa 25 anos

Fotos: Divulgação
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Plantação em  
garrafas PET
Co m o  c o m -

p e n s a ç ã o 
referente ao 

dano  ambien ta l 
causado pela reti-
rada de espécies 
exóticas (pínus) do 
Centro de Pesqui-
sas e Conservação 
da Natureza Pró-
-Mata, em São Francisco de Paula, o Instituto do Meio Ambiente da 
PUCRS plantará aproximadamente 2 mil mudas de árvores nativas. 
Os alunos de Ciências Biológicas Ivana Regina Silveira e Francisco 
Kuwer, em atividade voluntária, sob orientação do professor Cláudio 
Mondin, cultivam as sementes na Casa de Vegetação da Faculdade 
de Biociências. O projeto reutiliza garrafas PET para plantar, evitando 
a aquisição de sacos plásticos e a produção de resíduos. A ação é 
ecologicamente correta e de baixo custo. Contatos para doação de 
garrafas PET: silveira.iva@gmail.com e xco@hotmail.com.

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

Participe do Encontro 
de Convivência
Com a proposta de proporcionar um final de semana com aventura, 

desafios, interação e reflexão, o Centro de Pastoral e Solidariedade 
realiza o Encontro de Convivência, dias 11 e 12/9. Durante esses 

dois dias, num local especial em Gravataí, universitários de todos os cursos 
participarão de atividades envolvendo esportes radicais e cinema, tendo a 
oportunidade de conhecer pessoas novas e superar desafios. Informações e 
inscrições: www.pucrs.br/pastoral ou 3320-3576.

Canadá
No dia 3/9 o Consulado Geral do Canadá em São Paulo e o Escritório 

Comercial do Canadá em Porto Alegre promovem a palestra Estudar 
no Canadá: imagine um mundo de possibilidades. Na ocasião, 

serão apresentadas oportunidades de educação naquele país, informações 
sobre o visto canadense, além de oportunidades de bolsas de estudo e tra-
balho. O evento ocorre das 11h às 12h na sala 202 do prédio 40. A entrada é 
franca. A palestra conta com o apoio da Assessoria para Assuntos Interna-
cionais e Interinstitucionais da PUCRS. No dia 2/9 a Embaixada do Canadá 
e a PUCRS realizam o Fórum de Ciência e Tecnologia: internacionalização e 
Parcerias Brasil-Canadá, evento fechado para professores da Universidade 
que confirmaram a presença. Participarão do Fórum, que ocorrerá pela 
manhã na sala 905 do prédio 50, o embaixador do Canadá no Brasil, Paul 
Hunt, entre outras autoridades.

Justiça criminal
Nos dias 8 e 9/9 a Faculdade de Direito realiza a Jornada de Justiça Cri-

minal, com a participação de profissionais de destaque no meio jurídico. 
Serão abordados temas como O advogado e sua atuação nas etapas 

investigatórias e no processo crime, A investigação, a força-tarefa, o suspeito 
e suas garantias e O juiz, o processo, a sentença e a execução. A programação 
completa está no site www.pucrs.br/direito. O evento ocorre das 19h30min às 
22h40min no auditório do prédio 11. As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas na secretaria do Direito (prédio 11, 8.º andar). Informações: 3320-3634. 
Promoção: Departamento de Direito Penal e Processual Penal.

Capacitação gratuita
Estão abertas as inscrições para a 9.ª edição do Students to Business, 

programa gratuito de capacitação de estudantes realizado em Porto 
Alegre pelo Centro de Inovação Microsoft-PUCRS e Microsoft. O objetivo é 

formar profissionais em nível júnior nas áreas de bancos de dados, desenvol-
vimento de sistemas e ferramentas de TI para gestão e infraestrutura de redes. 
Para se inscrever é preciso estar matriculado em curso de nível médio, técnico 
ou superior. O aluno precisa ter conhecimentos prévios da área que pretende 
cursar. Inscrições até 19/9 pelo site www.programas2b.com.br.

Paisagismo em debate
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo promove, de 15 a 17/9, o 10.º 

Encontro Nacional de Ensino de Paisagismo em Escolas de Arquitetura e 
Urbanismo no Brasil (Enepea). O objetivo do evento é aprofundar a refle-

xão sobre a relação entre o ensino de paisagismo e o avanço de entendimentos 
sobre a sustentabilidade, qualidade dos ambientes urbanos, conservação dos 
ecossistemas naturais e a humanização dos espaços livres das cidades. As 
inscrições para ouvinte podem ser feitas até o dia 6/9 pelo site www.pucrs.
br/fau/enepea.

Foto: Divulgação

Piquete Querência Pastoral
Para comemo-

rar a Semana 
Farroupi lha, 

o Centro de Pasto-
ral e Solidariedade 
montou o tradicional 
Piquete Querência 
Pastoral, ao lado do 
prédio 17. A ideia é 
promover a integra-
ção da comunidade 
acadêmica. Sendo 
assim, alunos, professores e técnicos administrativos podem reservar o local, 
entre os dias 8 e 30/9, para realizar um almoço ou jantar com seus colegas. 
Durante esse período também serão realizadas atividades especiais alusivas à 
cultura gaúcha, como missa crioula (17/9) e palestras sobre cultura política e 
identidade cultural gaúchas. A programação completa está no site www.pucrs.
br/pastoral. Informações: 3320-3576. As reservas devem ser feitas no Centro 
de Pastoral e Solidariedade (prédio 17, sala 101).

Foto: Arquivo PUCRS



Obesidade é uma pandemia
Quase metade da população brasileira 

(49%) com 20 anos ou mais está com 
excesso de peso, 14,8% apresentam 

obesidade e apenas 2,7% têm déficit de peso, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Os dados fazem parte do 
estudo Antropometria e Estado Nutricional de 
Crianças, Adolescentes e Adultos no Brasil, 
divulgado no dia 27/8. Dos 20 aos 24 anos, 
o sobrepeso dos homens saltou de 18,5% 
em 1974/1975 para 50,1% em 2008/2009. 
No sexo feminino, o aumento foi menor: de 
28,7% para 48%. Foram entrevistadas 188 
mil pessoas de todas as idades, entre maio 
de 2008 e maio de 2009. Como atinge todo o 
mundo, tem sido considerada uma pandemia.  

São consideradas com sobrepeso pes-
soas com índice de massa corporal (IMC) 

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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igual ou superior a 25 kg/m² e menor que 30 
kg/m²; e obesas pessoas com IMC igual ou 
superior a 30 kg/m².

DiabeSiDaDe
O termo da moda na Medicina contem-

porânea é a diabesidade, pois a obesidade 
com o diabetes são duas condições que 
atingem 20 milhões de pessoas. A taxa de 
mortalidade é de 5% ao ano. em torno de um 
milhão de brasileiros podem estar morrendo 
anualmente de uma doença que, muitas 
vezes, não é reconhecida como tal. Outras 
complicações da obesidade são esteatose 
hepática (alteração das células do fígado), 
resistência insulínica, dislipidemia (aumento 
de níveis de gordura no sangue), apneia do 
sono e perda de qualidade de vida.

No dia 26/8 o Reitor JoaQUim CLoTeT deu as boas-vindas 
aos novos alunos da PUCRS recepcionados no Stand Calouros. 
Também estiveram presentes o Vice-Reitor, eViLÁZio TeiXeira, 
e Pró-Reitores. Os calouros assistiram a um vídeo institucional 
e a uma apresentação da Orquestra Filarmônica da Instituição. 
Foram convidados a participar de talk-shows com profissionais 
diplomados na PUCRS, entre os quais Luciano Potter, apresen-
tador da Rádio Atlântida, e o desembargador Ângelo Giannakos. 
Depois do bate-papo, os novos estudantes visitaram ambientes 
temáticos.

Dia 1.º/9, às 11h, ocorre a transmissão de cargo do diretor 
do Labelo – Laboratórios Especializados em Eletro-Eletrônica, 
Calibração e Ensaios, que passa do engenheiro eGoN SeiTZ 
para o engenheiro DomiNGoS maLaGUeZ aLVeS. A cerimônia, 
com a presença de todos os funcionários do Labelo, é realizada 

Foto: Dora mitsonia/stock.XCHNG

TraTameNTo
O obeso requer múltiplas abordagens, uma 

equipe multidisciplinar completa, capacitada e expe-
riente. O tratamento se dá à base de dieta alimentar, 
prática de exercícios físicos e controle de problemas 
clínicos e vitamínicos. O uso de medicamentos, com 
orientação médica, pode constituir-se numa etapa do 
tratamento. Em caso de insucesso, dependendo do 
caso, haverá indicação de cirurgia. Normalmente é 
adequada a pessoas que apresentam índice de mas-
sa corporal (IMC, peso dividido pela altura ao quadra-
do) acima de 35, com doenças graves associadas. A 
cirurgia da obesidade também pode ser feita nos 
diabéticos que têm ImC entre 25 e 35. Também são 
avaliados outros aspectos como idade, cronicidade, 
refratariedade (que resiste a tratamento), distúrbios 
psiquiátricos e qualidade de vida. Todas essas situa-
ções têm que ser analisadas.

no prédio 30, bloco b, sala 302. 
Na ocasião também acontece 
um agradecimento ao traba-
lho de 30 anos de Seitz na  
PUCRS. Egon Seitz permanecerá 
assessorando a direção dos 
laboratórios.

A Incubadora Raiar e a 
Fundação Irmão José Otão (Fijo) 
promoveram o Seminário Inte-
grador Prime – The day after, 
destinado aos empresários par-
ticipantes do Programa Primeira 
Empresa Inovadora (Prime) 
da Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), administrados 
pela Raiar. A atividade procura 
estimular parcerias, promover a 
formação de redes de relaciona-
mento empresarial, gerar novos 
negócios e prospectar projetos 
em comum. Entre os palestran-
tes, o coordenador nacional do 
Prime/Finep, Marcelo Camargo 
e o gerente da Raiar, Edemar 
de Paula. O final do evento foi 
marcado por uma rodada de 
negócios entre os empresários, 
estimulando a aproximação e a 
geração de negócios.

Em agosto a Edipucrs esteve presente na 21.ª Bie-
nal Internacional do Livro de São Paulo. O evento ocorre 
há 40 anos e é realizado pela Câmara brasileira do 
Livro. A participação da Edipucrs foi por meio da Asso-
ciação Brasileira das Editoras Universitárias. As obras 
mais vendidas da editora foram Debates pertinentes, O 
rastro da bruxa, Democracia e inclusão social e Varig. 
De 6 a 10/10, a Edipucrs participará da Feira do Livro 
de Frankfurt, considerado o maior encontro mundial do 
setor editorial.

O professor JoÃo baTiSTa HarreS, coordenador 
do curso de Licenciatura em Física, da Faculdade de 
Física, participou da primeira reunião do projeto de 
pesquisa Transformative Research Activities – Cultural 
Diversities and Education in Science, financiado pelo 
programa FP7 (Edital Science in Society) da Comuni-
dade Europeia. A reunião foi em Nápoles (Itália) com 
os pesquisadores das universidades participantes da 
Itália, Espanha, Israel, Colômbia, Argentina e Brasil.

Foto: Divulgação
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Sobremesa musical. Camerata da Orquestra Filarmônica da  
PUCRS homenageia Tom Jobim. Horário: 13h. Local: saguão do prédio 
9. entrada franca. Informações: 3320-3582 ou cultura-musical@
pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

Palestra sobre o programa de trainee da empresa Vivo. Volta-
da para diplomados com até dois anos de conclusão e formandos 
de todas as áreas. Horário: 18h30min. Local: auditório do prédio 
11. Confirmar presença pelo e-mail diplomadospucrs@pucrs.
br. entrada franca. Informações: 3353-4701 e www.pucrs.br/ 
diplomados. Promoção: Programa Diplomados.

2.º Fórum das Famílias maristas. Tema: Aprender a ser feliz: um 
jeito de educar crianças e adolescentes no nosso tempo. Minis-
trante: Gabriel Chalita. Horário: das 18h30min às 22h. Local: teatro 
do prédio 40. Informações: www.maristas.org.br. Promoção: Colégios 
Maristas do Rio Grande do Sul em parceria com a PUCRS.

aula com Pipoca. Exibição do filme O que você faria e discussão 
do tema Relações Públicas e Psicologia Empresarial. Horário: das 
19h30min às 21h. Local: auditório térreo do prédio 5. entrada gratui-
ta. Válida como atividade complementar. Informações: 3353-7752 e  
3353-7754 à tarde. Promoção: Núcleo empreendedor da PUCRS e 
grupo de pesquisa Linguagem, Comunicação e Cognição, com patro-
cínio da locadora Espaço Vídeo.

Palestra sobre o programa de trainee da empresa ambev. Vol-
tada para diplomados com até dois anos de conclusão e formandos 
das áreas de Administração, Economia, Contabilidade, Matemática, 
Engenharia, Direito, Ciência da Computação, Sistemas de Informa-
ção, Publicidade e Propaganda, Biologia, Física, Química e Farmácia. 
Horário: 18h30min. Local: auditório do prédio 11. Confirmar presença 
pelo e-mail diplomadospucrs@pucrs.br. entrada franca. Informa-
ções: 3353-4701 e www.pucrs.br/diplomados. Promoção: Programa 
Diplomados.

Último dia do Seminário brasileiro-espanhol. Ivan Rodrigues e 
Miguel Presno Linera (Universidade de Oviedo, Espanha) falam sobre 
os temas El tratamiento del turismo sanitario e La prohibición de 
discriminación en el derecho europeo. Horário: das 9h às 12h. Local: 
sala 1035 do prédio 11. entrada franca. Promoção: Programa de Pós-
-Graduação em Direito. Feriado nacional – independência do brasil.

QUarTa-Feira

QUiNTa-Feira

Terça-Feira

Dia 1.º

Dia 2

Simulado da Feira das Profissões 
– último dia de inscrições. O simu-
lado será realizado no dia 16/9, das 
18h30min às 21h30min. As inscrições 
devem ser feitas pelo site www.pucrs.br/ 
feiradasprofissoes. A Feira acontece nos 
dias 16 e 17/9, das 9h às 22h. Entrada 
franca. Local: Centro de Eventos, prédio 
41. Informações: 3320-3708. Promo-
ção: Pró-Reitoria de Assuntos Comuni-
tários.

SeXTa-FeiraDia 3

Workshop aberto para conhecimento 
das áreas de atuação do assistente 
social. Tema: Campo sócio-jurídico: 
defesa de direitos. Ministrante: Profes-
soras Beatriz Aguinsky e Maria Palma 
Wolf. Horário: das 9h às 10h30min. Lo-
cal: arena do prédio 15, térreo. Entrada 
franca. Promoção: Faculdade de Serviço 
Social.

SÁbaDoDia 4

Competição ThoughtWorks – último 
dia de inscrições. A ThoughtWorks 
convida os alunos da PUCRS a, em 
pares, desenvolver ideias de espaço 
para a recepção da empresa no Tec-
nopuc. Os projetos devem ser envia-
dos para info-br@thoughtworks.com. 
Informações: www.thoughtworks.com/ 
PUCRSDesignContest.

DomiNGoDia 5

Suspensão das aulas para atividades 
de planejamento.

SeGUNDa-FeiraDia 6 Dia 7

 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.

“Diante da Sabedoria infinita, mais vale um breve desejo de humildade 
com algum ato da mesma, do que toda a ciência do mundo.”

Santa Teresa D’Avila

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

Fórum de gestão do conhecimento da Face e SbGC-rS. Dia 
9/9. Palestra: Resultados da pesquisa sobre práticas de gestão 
do conhecimento no varejo gaúcho. Ministrante: Lourdes Ritt 
(SbGC-RS). Horário: das 18h30min às 19h30min. Local: auditó-
rio do 9.º andar do prédio 50. Inscrições gratuitas no local. Pro-
moção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.

Curso de extensão Áudio Profissional. De 11/9 a 30/10. mi-
nistrantes: Prof. Alberto Freire Raguenet e Marcos Alexandre 
Abreu. Horário: sábados das 9h às 12h. Promoção: Faculdade 
de Comunicação Social. *
Testing Day 3. Dia 14/9. Colaboradores Dell, HP, Stefanini, 
Zero-Defect devem procurar o organizador de sua empresa 
para efetuar a inscrição isenta até 2/9. Alunos, professores 
e funcionários da PUCRS podem se inscrever gratuitamente 
na secretaria da Faculdade de Informática, na sala 505 do 
prédio 32. Inscrições até 13/9. Horário: das 13h às 21h30min. 
Local: auditório térreo do prédio 32. Informações: www.pucrs.
br/eventos/testingday. Promoção: PUCRS, Dell, HP, Stefanini e 
Zero-Defect.

inscrições para o Credpuc. Até 14/9. Programa de Crédito 
Educativo da PUCRS, voltado para alunos de graduação de qual-
quer semestre, carentes de recursos financeiros. Inscrições: 
www.pucrs.br/beneficios. Estudantes com a matrícula trancada 
devem ir à Central de Atendimento ao Aluno, no térreo do prédio 
15. Informações: 3320-3500, ramais 4627 ou 8340.

Curso de extensão Um desafio à Filosofia: Filosofia com 
Crianças?!. De 18/9 a 27/11. Ministrantes: Luciana Kalil, Maria 
Isabel Marks e Rosana Fernandes. Horário: das 8h10min às 
12h30min. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-
manas. *
4.º Torneio empreendedor. Atividade é direcionada aos 
alunos de graduação e pós-graduação da Universidade, que 
devem elaborar um plano de negócios em equipes de dois a 
quatro integrantes. Informações: www.pucrs.br/eventos/ 
torneioempreendedor. Promoção: Núcleo Empreendedor da  
PUCRS. *
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