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N o dia 7/10 será realizada 
mais uma ação da Campanha 
Doe Esperança. Desta vez o 

enfoque será o incentivo à doação 
de órgãos e tecidos. Nessa data, mo-
nitores da Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários (Prac) distribuirão 10 

mil folders no Campus informando 
sobre a importância de avisar aos 
familiares o desejo de se tornar um 
doador, além de outros dados sobre 
quem pode ser doador e como são 
feitos os transplantes, entre outros. 
Também serão distribuídas cartei-

rinhas de doador para quem tiver 
interesse. Vale ressaltar que não é 
um documento, mas uma forma de 
expressar a vontade do doador. As 
carteirinhas poderão ser retiradas 
pelos alunos na Prac (térreo do 
prédio 1) e pelos técnicos adminis-

trativos e professores no Serviço 
Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho. 
A ação ocorre do início da manhã até 
o começo da noite. Promoção: Prac, 
Gerência de Recursos Humanos e 
Hospital São Lucas.

O Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar 
Mendes virá à Universidade para ministrar uma 
aula da Faculdade de Direito, no dia 22/10. Du-

rante esta semana a Faculdade começa a receber inscri-
ções para a aula. Informações pelo telefone 3320-3634. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação em Direito.

A Faculdade de Letras promove, de 6 a 
9/10, o 9.º Encontro de Linguística de 
Corpus e a 4.ª Escola Brasileira de Lin-

guística Computacional. Os eventos, no auditó-
rio do prédio 9, contam com a participação de 
palestrantes nacionais e estrangeiros, dentre 
estes, Douglas Biber, da Universidade Northern 

Arizona (EUA), Sylviane Granger, da Universi-
dade Católica de Louvain (Bélgica), Antoinette 
Renouf, da Universidade Birmingham City 
(Inglaterra) e Anne O’Keeffe, da Universidade 
de Limerick, entre outros. A programação com-
pleta está no site http://corpuslg.org/gelc/
elc2010.php.

A Pró-Reitoria de Graduação realizou no dia 30/9 mais uma edição do Diálogos com o 
Reitor. O tema do evento foi As ações que as unidades acadêmicas têm desenvolvido 
com alunos e professores na perspectiva do Enade 2010. Estiveram reunidos com o 

Reitor Joaquim Clotet, na arena do Logos – Aprendizagem sem Fronteiras, a Pró-Reitora de 
Graduação, Solange Ketzer, integrantes da Coordenadoria de Avaliação e diretores e coorde-
nadores dos cursos da Saúde – os que integram o Exame Nacional de Desempenho do Ensino 
Superior (Enade) neste ano. Eles tiveram a oportunidade de responder a questionamentos 
do Reitor e relatar o trabalho de sensibilização com os alunos para a participação no Enade, 
principalmente destacando a importância que essa avaliação tem na trajetória acadêmica e 
profissional, como também para os cursos.

Ministro Gilmar Mendes 
vem à PUCRS

Q uem caminha pelo Campus 
nos últimos dias tem per-
cebido que algumas obras 

estão sendo feitas na parte sub-
terrânea. Trata-se da ampliação e 
renovação da rede de distribuição 
elétrica da PUCRS. Nessa primeira 
fase, a rede vai da subestação de 
energia da Universidade, localizada 
no Hospital São Lucas, até o prédio 
15, onde está a principal subesta-
ção de distribuição de energia para 
os outros prédios. A previsão é que 
essa etapa seja concluída até o 
dia 15/10. Mais adiante, o mesmo 
procedimento ocorrerá onde está o Parque Esportivo e a área da saúde. As obras têm como objetivo 
suprir as necessidades de energia no Campus, em constante expansão, para os próximos anos.

A Editora Universitária da PUCRS (Edipucrs) 
firmou duas parcerias importantes. Uma de-
las é voltada para a produção de um kit es-

pecial sobre a história e questões sociais do negro 
no Rio Grande do Sul. O kit faz parte do acordo de 
publicações de obras do Arquivo Histórico do Esta-
do com a Edipucrs e terá o patrocínio da Fundação 
de Educação e Cultura do Sport Club Internacional. 
O material será distribuído para as escolas de 
Ensino Fundamental e tem como objetivo servir de 
apoio para o professor em seu planejamento peda-
gógico. O kit será composto pelo livro RS Negro – 
Cartografias sobre a produção do conhecimento, 
CD de áudio, CD com aulas, revista, folder, link 
na internet e poster book. Também foi assinado 
um convênio com a Universidade de Cambridge 
(Inglaterra), visando a que as obras editadas pela 
Edipucrs auxiliem no ensino da língua portuguesa. 
Os livros serão encaminhados para a biblioteca 
da universidade. A instituição inglesa solicitou 
exemplares das áreas humanas e sociais além de 
materiais bibliográficos e resultantes de eventos, 
com o objetivo de possibilitar aos estudantes um 
maior contato com a cultura brasileira.

Inter e Cambridge são 
parceiros da Edipucrs

Distribuição elétrica no Campus é ampliada

Linguística computacional e de corpus são debatidas

Cursos se preparam para o Enade
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Mudança de atitude 
no prédio 12
U m pequeno ges-

to traduz com-
prometimento e 

consciência ambiental. 
É a Sexta-Feira Sem 
Plástico, para sensi-
bilizar professores e 
técnicos administrati-
vos do prédio 12 a não 
utilizarem mais copos 
descartáveis. Boa par-
te dos alunos do curso 
de Ciências Biológicas 
é grande aliada na 
luta pela mudança de atitude do restante da comunidade 
acadêmica. A ação deverá ser permanente. Mais adiante 
começará a Quinta-Feira Sem Plástico. A iniciativa é do 
professor Júlio César Bicca Marques, coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Zoologia, com apoio dos 
diretores das Faculdades situadas no prédio 12 e do Ins-
tituto do Meio Ambiente. A arte dos cartazes foi feita por 
David Santos de Freitas, aluno do Mestrado em Zoologia.

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

Semana da Criança – doações
O Dia da Criança será marcado por uma série de 

atividades voltadas às crianças internadas no 
Hospital São Lucas (HSL). A programação, divi-

dida em dois dias (8 e 15/10), incluirá festa à fantasia, 
apresentações de música, mágica e ventriloquia, hora do 
conto e brincadeiras. O Setor de Recreação da Pe-
diatria está recebendo doações de presentes 
que serão distribuídos às crianças (jogos 
educativos, jogos de tabuleiro, fantasias e 
brinquedos em geral, na faixa etária 
de zero a 13 anos). Os interessa-
dos em ajudar podem entrar em 
contato com a pedagoga Juliana, 
pelo telefone 3320-3000 , 
ramal 2507. As doa ções serão 
recebidas até 8/10.

Voluntários
O grupo de pesquisa em Modificação do Estilo de Vida e Ris-

co Cardiovascular, vinculado à Faculdade de Enfermagem, 
Nutrição e Fisioterapia, seleciona voluntários para estudo 

que busca avaliar a modificação do estilo de vida e o risco de 
doenças cardiovasculares. Podem se candidatar pessoas entre 
30 e 59 anos, sem dificuldades para caminhar, e que tenham 
algumas das seguintes alterações: excesso de peso, aumento da 
circunferência do abdômen, pressão alta, alteração da glicose, 
do colesterol e triglicerídeos. Contatos pelo telefone 3320-3938, 
de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 11h.

Paróquia Universitária
A Arquidiocese de Porto Alegre conta com a Paróquia Uni-

versitária São Lucas Evangelista. Dela podem participar 
alunos, diplomados, professores e técnicos administrati-

vos de instituições de Ensino Superior, seus familiares e amigos. 
A missa é sempre aos domingos, às 10h, na Igreja São José (Av. 
Alberto Bins, Centro). Para saber mais sobre a Paróquia, suas 
atividades e ler artigos relacionados, basta acessar o site www.
paroquiauniversitaria.com.br.

CowParade na PUCRS
A Universidade vai fazer parte do 

Cow Parade, um dos maiores even-
tos de arte urbana do mundo, que 

este ano será realizado pela primeira vez 
no Rio Grande do Sul. A partir do dia 8/10, 
80 vacas em tamanho natural, feitas em 
fibra de vidro, serão espalhadas por Porto 

Alegre em ruas, shoppings e praças, entre 
outros locais. Uma das obras estará na 
PUCRS, no Largo da Solidariedade (entre 
os prédios 6 e 15), e ali vai permanecer 
até o dia 20/11. As esculturas, criadas 
por artistas gaúchos, são únicas. Infor-
mações: www.cowparade.com.br/poa.

Estudos criminais
E stão abertas as inscrições para o 14.º Congresso Transdisciplinar de Estudos 

Criminais, que ocorre nos dias 18 e 19/10. Dentre os temas em debate estarão O 
projeto de reforma do Código de Processo Penal, Delitos econômicos e estrutu-

ras criminosas e Sistema penal, punição, memória e violência. O professor Fernando 
Machado Pelloni, da Universidade de Buenos Aires, será um dos palestrantes convi-
dados e falará sobre Questões materiais atuais ao Tratado de Roma – Tribunal Penal 
Internacional. No último dia também será feita uma homenagem póstuma ao professor 
Alberto Rufino Rosa Rodrigues de Sousa. Inscrições: Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 
do prédio 40).

Genética forense
Nos dias 20 e 21/10 ocorre o 1.º 

Encontro Internacional do Instituto 
de Bioética, com o tema A genética 

forense: perspectivas e controvérsias. O 
objetivo principal do evento é proporcionar 
o aprimoramento dos conhecimentos es-
pecíficos da biologia, nas suas diferentes 
áreas, da ciência jurídica e da genética 
molecular para aplicação na prática fo-
rense. Serão debatidos assuntos como Da 
ética da profanação do corpo à bioética; 

Banco de DNA para fins criminais: pers-
pectivas no âmbito nacional, Aplicação 
da genética no Direito e A tutela jurídica 
dos dados genéticos. Informações e ins-
crições: www.pucrs.br/eventos/bioetica 
ou na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 
do prédio 40). Promoção: Instituto de Bio-
ética, Divisão de Genética Forense do La-
boratório de Genética Humana e Molecular 
(Faculdade de Biociências) e Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Criminais.

Foto: Aduhai.L/stock.XCHNG
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Redes sociais: você vai ficar fora?
No Brasil, a rede social que mais faz 

sucesso é o Orkut. Twitter e Facebook 
também crescem rapidamente. Integrar-

-se traz vantagens pessoais e profissionais. 
Não estar nesse mundo é deixar de lado outra 
esfera pública de diálogo e conexão social. Ter 
uma rede de contatos profissionais sempre foi 
importante, mas Orkut, Twitter e Facebook co-
locam essa prática em outra perspectiva, com 
muito mais abrangência.

A exposição de intimidades e questões 
sigilosas da empresa onde trabalha ou de 
pessoas próximas pode ser perigosa. É impor-
tante imaginar que qualquer um tem acesso às 
informações disponibilizadas nesse ambiente. 
É um espaço público e como tal se deve adotar 
a mesma postura das ações no mundo pre-
sencial.

Há aqueles que não se desligam das redes 
sociais nem em ambientes que exigem concen-

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

  S U P E R D I C A S

A direção da Faculdade de Direito e os coorde-
nadores de departamento do curso realizaram uma 
recepção especial aos calouros e seus pais. O grupo 
assistiu a uma apresentação do Quarteto de Cordas da 
Orquesta Filarmônica da PUCRS, ao vídeo institucional, 
participou de um coffee break  e visitou  as dependên-
cias da Faculdade e da Biblioteca Central.

Elaborar um plano de negócios vinculado a uma 
iniciativa inovadora e sustentável. O desafio será 
seguido por 55 equipes compostas de 150 alunos da 
Universidade que se inscreveram para o 4.º Torneio 
Empreendedor da PUCRS. Serão premiados os três 
melhores projetos e a equipe vencedora receberá R$ 
16 mil em bolsas de estudo (abatimento nas mensa-
lidades dos seus respectivos cursos), participação no 
programa de pré-incubação da Incubadora Raiar e 
bolsa do Seminário Empretec. A promoção é do Núcleo 
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Empreendedor da Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia. O 
crescimento nas inscrições de equipes 
em relação a 2009 foi de 43%.

A diretora da Faculdade de Letras, 
MArIA EuNICE MorEIrA, foi escolhi-
da  patrona da 26.ª Feira do Livro de 
Cachoeira do Sul, que tem como tema 
Incentivando a leitura, construindo 
cidadania. O evento se encerra no 
dia 6/10, na Praça José Bonifácio do 
município. Maria Eunice é natural de 
Santa Maria, mas foi em Cachoeira que 
começou a sua vida profissional. Atuou 
durante 20 anos em atividades do-
centes e culturais em escolas da rede 
estadual, na Delegacia de Educação e 
na Faculdade de Letras do município.

O diretor do Parque Científico e Tecnológico (Tecno-
puc), robErTo MoSCHETTA, voltou da Coreia do Sul em 
setembro onde participou, a convite do governo daquele 
país, de um programa para difundir a bem-sucedida 
experiência coreana em administração de parques e incu-
badoras tecnológicas. O curso foi realizado na cidade de 
Daejeon e o Tecnopuc foi o único representante brasileiro 
entre os 15 gestores participantes de todo o mundo. Além 
das atividades de aperfeiçoamento, os integrantes visita-
ram laboratórios e empresas e desenvolveram um projeto 
de parque tecnológico baseado no aprendizado e na troca 
de suas experiências.

A 3.ª edição das Olimpíadas da PUCRS conta com a 
participação de 111 funcionários, 878 alunos de gradua-
ção, 31 de pós-graduação e 93 diplomados. O evento, 
que foi prorrogado até 6/11, tem entre as modalidades 
disputadas futebol de campo masculino, futsal masculino 
e feminino, vôlei de areia 4x4 misto e tênis masculino e 
feminino. A novidade deste ano é a modalidade minirrús-
tica, masculina e feminina.

Pelo Facebook, os 
usuários criam perfis 
com fotos e listas de 
interesses pessoais. A 
visualização de dados 
detalhados dos partici-
pantes é restrita para 
membros de uma mes-
ma rede. É possível en-
viar mensagens privadas 
visíveis apenas ao reme-
tente e ao destinatário.

A pessoa que segue e quer ser seguida no 
Twitter pode colaborar, passando mensagens 
pertinentes para seu grupo, e assim criar 
novos contatos. Em casos de interrupções no 
trânsito ou outros serviços ou simplesmente 
para saber opiniões sobre alguma atração 
cultural, verifica-se a grande utilidade do 
microblog.

tração. Como sempre, o limite é o bom senso. Es-
ses meios podem ajudar muito em atividades do 
trabalho e na sala de aula se forem usados para 
trocas de informações e experiências e fomento 
ao diálogo. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma 
fuga. Por esse motivo, a pessoa precisa tentar 
entender como as plataformas podem se integrar 
ao seu cotidiano de maneira sinérgica.

Prestar atenção na correção gramatical, 
pensar nas repercussões do que é postado e 
evitar integrar comunidades que pregam atitudes 
preconceituosas e violentas são alguns dos cui-
dados essenciais.

AS DIFErENçAS
Especialmente voltado à inclusão de dados 

pessoais, o Orkut permite que o usuário inclua 
fotos e depoimentos. Ele pode ainda integrar 
algumas comunidades com as quais se iden-
tifica. 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Mostra itinerante Pesquisas e Boas Práticas em De-
senvolvimento Social e Sustentabilidade. Até 7/10. 
Horário: das 9h às 22h. Local: prédio 15. Promoção: 
Coordenadoria do Desenvolvimento Social.

Sobremesa Musical. Talentos do Coral da PUCRS can-
tam musicais da Broadway. Horário: 13h. Local: saguão 
do prédio 9. Entrada franca. Informações: 3320-3582 
ou cultura-musical@pucrs.br. Promoção: Instituto de 
Cultura Musical.

Conferência Ditadura, democracia e mudança polí-
tica: a “transição” como problema historiográfico. 
Ministrante: Rui Vide da Cunha Martins (Universidade 
de Coimbra, Portugal). Horário: 17h30min. Local: sala 
307 do prédio 3. Entrada franca. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em História e em Ciências Criminais. 

Palestra Como Administrar suas Finanças Pesso-
ais. Horário: 18h. Válida como atividade complemen-
tar. Inscrições gratuitas enviando nome e telefone 
para o e-mail contato@labmec.com.br ou pelo te-
lefone 3384-4449. Local: Laboratório de Mercado de 
Capitais, 7.º andar do prédio 50. Promoção: Labmec.

raiar in Drops. Com apresentações das empresas 
Egalitê e Vitalitá. Temas: Inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho e Promoção da 
saúde do idoso. Horário: 14h. Local: sala 105 do prédio 
93, Tecnopuc. Confirmar presença pelo e-mail raiar@
pucrs.br, informando nome e telefone, ou pelo telefone  
3320-3673. Promoção: Incubadora Raiar.

Fórum de Gestão do Conhecimento da Face. Palestra 
Ferramentas de colaboração e redes sociais. Minis-
trante: Bayardo Morales (SBGC-RS). Horário: 18h30min. 
Local: auditório do 9.º andar do prédio 50. Inscrições 
gratuitas no local. Válido como atividade complementar. 
Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e 
Economia e SBGC.

QuArTA-FEIrA

QuINTA-FEIrA

DIA 6
Ciclo de palestras Clássicos da 
Ética. Tema: Tomás de Aquino – 
Sobre a lei. Ministrante: Cléber 
Eduardo dos Santos Dias (IDC). Ho-
rário: 14h. Local: auditório térreo do 
prédio 5. Entrada franca. Promoção: 
Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas.

SExTA-FEIrADIA 8

Encontro Estadual de Estudan-
tes de Ciências Contábeis do rS. 
Tema: A vida de contador como ela 
é. Ministrantes: Márcio Nobre e Nel-
son Carvalho. Horário: 12h. Local: 
Salão de Atos. Informações e ins-
crições: www.crcrs.org.br/enceccrs. 
Promoção: Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul 
com apoio da Face.

SábADoDIA 9

Feriado antecipado do Dia do Pro-
fessor e do Auxiliar de Administra-
ção Escolar.

SEGuNDA-FEIrADIA 11

Feriado de Nossa Senhora Apare-
cida, Padroeira do brasil.
Curso de extensão Gestão Estraté-
gica de Custos e Resultado – últi-
mo dia de inscrições. Modalidade 
de Educação a Distância. De 26/10 a 
2/12. Inscrições e informações: www.
ead.pucrs.br. Promoção: PUCRS Vir-
tual em parceria com a Face.

TErçA-FEIrADIA 12

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.

“Na viagem da vida, antes da estação final, há uma parada importante que é a velhice. As forças decaem, 
os cabelos se tornam brancos e as energias vitais parecem definhar. Mas é somente do alto de uma 

montanha que se pode contemplar o espetáculo das paisagens belas que foram percorridas. Ganhando-se 
distância das coisas, adquirindo a experiência sábia que somente os anos podem dar, os anciãos podem 
contemplar amores e dissabores, tristezas e alegrias, ressentimentos e arroubos sob a luz terna e suave 

do entardecer da vida. Há muita paz no crepúsculo da existência.”   Almir Guimarães Ribeiro

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral
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Curso de extensão Análise de Sistemas de Produção 
através da Simulação Computacional. De 16 a 23/10. 
Ministrante: Prof. Peter Bent Hansen. Horário: das 8h às 
11h35min e das 13h30min às 17h05min, aos sábados. 
Promoção: Faculdade de Engenharia.  

Curso de extensão em Ações de despejo frente às 
alterações da Lei do Inquilinato: acessos materiais 
e processuais. De 20/10 a 10/11. Ministrantes: Prof.ª 
Elisabeth Schreiber e Isabel Cristina Borges. Horário: 
das 19h às 22h, às quartas-feiras. Promoção: Faculda-
de de Direito.  

Exame Toefl. Dia 22/10. Modalidade Internet-based test. 
Horário: 10h. Local: Laboratório de Línguas da Faculdade 
de Letras, 5.º andar do prédio 8. Inscrições: www.ets.org. 
É necessário levar documento com foto e comprovante 
de inscrição. Informações: 3320-3528. Promoção: Fale.

3.º Encontro Científico de Fisioterapia do HSL e da 
Faenfi. Dias 22 e 23/10. Horário: às 19h na sexta-feira 
e sábado às 8h. Local: Centro de Reabilitação, prédio 
84, atrás do Parque Esportivo. Informações e inscrições: 
3320-3680 ou na sala 201 do prédio 40 – Proex. Promo-
ção: Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição.

Encontro regional de Pastoral na e da universidade 
região Sul. De 22 a 24/10. Horário: às 18h na sexta-
-feira, 7h45min no sábado e às 8h no domingo. Local: 
Casa Marista da Juventude, bairro Vila Nova. Informa-
ções e inscrições: 3320-3680 ou na sala 201 do prédio 
40, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h – Proex. 
Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade. 

Curso de extensão Arquitetura em Terra. De 25 a 
29/10. Horário: das 8h às 11h30min e das 14h às 
17h30min, de segunda a sexta-feira. Promoção: Facul-
dade de Arquitetura.  

Momento Formandos 2010/2. Dia 27/10. Horário: 
20h. Local: Centro de Eventos, prédio 41. Promoção: 
Programa Diplomados.

 P R O G R A M E - S E

 Informações e inscrições na Educação 
Continuada: prédio 15, sala 112, 3320-3727  

e educacao.continuada@pucrs.br.


