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O Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) 
inaugura em 26/10 a exposição Ciência 
e Cuidado com a proposta de abordar de 

forma diferente a história da enfermagem. Locali-
zada no segundo pavimento, terá ambientes sobre 
a trajetória da enfermagem no Brasil e no mundo, 
além de apresentar personalidades e teorias 
científicas que fundamentaram a área da saúde. 
Uma boneca em tamanho real da autora da Teoria 
Ambientalista e um dos pilares da enfermagem 
científica – Florence Nightingale – compõe o es-
paço. O visitante, além de ser instigado a praticar 
ações de cuidado com os idosos e as crianças, 
poderá interagir com o experimento Hóspedes 
Invisíveis, uma casa repleta de habitantes inde-
sejáveis e impossíveis de se identificar a olho nu. 
O evento, comemorativo ao Ano Internacional da Enfermeira, celebra o centenário de falecimento de 
Florence Nightingale e os 150 anos de fundação da Escola Florence Nightingale (primeira academia de 
enfermagem moderna). A exposição poderá ser visitada até maio de 2011 e é uma parceria entre o MCT 
e a Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. Informações: www.pucrs.br/mct.

Para informar e motivar os alunos que 
farão o Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade) em 2010 a Pró-

-Reitoria de Graduação lança uma novidade no 
site www.pucrs.br/enade. No link Prepare-se 
para o Enade – material de apoio, estão sendo 
colocados podcasts de professores tratando 
de questões relativas ao exame, seus con-
ceitos, implicações para o aluno que realiza a 
prova, como o resultado é computado no curso 
avaliado e o compromisso dos docentes com o 
processo. O site conta também com simulado 
on-line, orientações para a prova, material 
de apoio, respostas a perguntas frequentes e 
outros conteúdos. Os cursos da PUCRS previs-
tos para participar do Enade são Agronomia, 
Educação Física (bacharelado), Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina 
Veterinária, Nutrição, Odontologia e Serviço 
Social. A prova será em 21/11.

N o ano em que o Brasil oficializa um convênio 
visando à criação do primeiro banco nacio-
nal de perfis genéticos para fins criminais, 

a PUCRS reúne nos dias 20 e 21/10 pesquisadores 
nacionais e internacionais para debater no 1.º 
Encontro Internacional do Instituto de Bioética A 
genética forense: perspectivas e controvérsias. 
No auditório do prédio 11 participam representan-
tes do Ministério Público Federal, Instituto Nacional 
de Criminalística, Instituto-Geral de Perícias do 
Estado, professores e profissionais das áreas do 
Direito, Biologia, Genética, Medicina e Filosofia. 
Entre os destaques estão Cristian Aranela, do 
Ministério Público do Chile, Salvador Dário Bergel, 
da Universidade de Buenos Aires, e Maria Casado, 
da Universidade de Barcelona. Inscrições: Pró-
-Reitoria de Extensão, sala 201 do prédio 40. 
Informações: www.pucrs.br/eventos/bioetica. 
A promoção é do Instituto de Bioética com apoio 
da Divisão de Genética Forense do Laboratório de 
Genética Humana e Molecular e Mestrado e Douto-
rado em Ciências Criminais.

A UNITV – TV Universidade 
comemora, em 21/10, 12 
anos com um jantar de 

confraternização. Será a partir 
das 20h no Restaurante Pano-
rama. Também haverá a entrega 
do Prêmio Destaque UNITV 2010, 
evidenciando pessoas e orga-
nizações por ações realizadas, 
além de projetos científicos, 
sociais e culturais. Pela PUCRS 
são agraciados o coordenador 
do Centro de Excelência em Pes-
quisa sobre Armazenamento de 
Carbono, professor João Marcelo 
Ketzer; o Centro de Pesquisa em 
Tecnologia Wireless e o Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia 
em Tuberculose. Os ingressos 
podem ser adquiridos na sala 
810 do prédio 40. Informações: 
3320-3720.

N o dia 21/10, 
às 15h30min, 
é ass inado 

o termo de cedên-
cia do acervo Cyro 
Martins, no Salão 
Nobre da Reitoria. 
Constituído por bi-
blioteca pessoal do 
autor, originais de 
obras literárias e 
científicas, peças de 
interesse referentes à memória do escritor, mobiliário do seu con-
sultório de psicanálise e obras de arte, o material está no Delfos 
– Espaço de Documentação e Memória Cultural desde 2007 para 
ser conservado e ficar disponível a pesquisadores e estudantes. 
O conjunto ajuda a desvendar a figura de Cyro e deixa para a 
posteridade a sua contribuição, por exemplo, como pioneiro da 
psicanálise do Rio Grande do Sul, introdutor da terapia em grupo 
e romancista do “gaúcho a pé”. Presentes na solenidade com 
o Reitor Joaquim Clotet, os filhos do escritor, Cláudio Martins e 
Maria Helena Martins.

Novidades no 
site do Enade

Encontro internacional 
debate genética forense

UNITV festeja 
12.º aniversário

Doação do acervo de  
Cyro Martins é formalizada
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Doações de 
equipamentos eletrônicos

A F u n d a -
ção Pen-
s a m e n t o 

Digital recolhe 
p e ç a s  p a r a 
promover a in-
clusão digital e 
colaborar para 
a preservação 
ambiental, como CPUs, monitores, teclados, mouses e 
notebooks (peças diversas). Organização da sociedade 
civil de interesse público com sede no Tecnopuc, a Pen-
samento Digital promove projetos educacionais por meio 
do uso de novas tecnologias. Os interessados precisam 
cadastrar-se no site www.pensamentodigital.org.br, 
no link doar. A entrega é no Centro Infanto-Juvenil Zona 
Sul (Av. Capivari, 2020, Cruzeiro). Os equipamentos são 
destinados para o Curso de Manutenção e Configurações 
de Computadores e Redes, oferecido para adolescentes 
da Vila Cruzeiro. Os que estão em condições de uso se 
destinam a outros cursos. Informações: 3433-7617.

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

Capacitações gratuitas para alunos

N o dia 25/10 a convidada do projeto Capacitação Discente será a professora Nara 
Basso, da Faculdade de Engenharia. Na ocasião, ela falará sobre Nanotecnologia: 
manipulando o invisível. O evento ocorre das 18h às 19h no auditório térreo do 

prédio 11. A entrada é franca e vale como atividade complementar. A Capacitação é pro-
movida pela Pró-Reitoria de Graduação e tem como objetivo proporcionar aos alunos de 
graduação oportunidades para aprimorar sua formação geral. No dia 28/10 será a vez do 
Encontro de Capacitação para o Mundo do Trabalho, promovido pela Central de Estágios 
Fijo. A psicóloga Lígia Nery falará com os alunos sobre como planejar a carreira. O evento 
ocorre às 18h15min no auditório térreo do prédio 11. Inscrições gratuitas e informações: 
estagios@fijo.org.br.

Jornada Lia Pires
O Centro Acadêmico Maurício Cardoso (Direito) e o Instituto 

Lia Pires realizam, de 25 a 27/10, a sétima edição da Jor-
nada Lia Pires. Participará da conferência de abertura a 

ministra Ellen Gracie, do Supremo Tribunal Federal. Fazem parte 
da programação, além de júris simulados, debates sobre temas 
como Denúncia anônima e delação premiada no processo 
penal, A Espetacularização dos Crimes na Mídia e Morte no 
trânsito – Culpa ou dolo eventual, tema cada vez mais atual. O 
advogado Oswaldo de Lia Pires, homenageado do evento, par-
ticipará do encerramento. A Jornada ocorre no teatro do prédio 
40. Informações e inscrições: http://j.mp/liapires.

Arquitetura em Terra

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo traz o arquiteto e 
professor alemão Gernot Minke para ministrar o curso de 
extensão Arquitetura em Terra, realizado de 25 a 29/10. 

Além de atividades teóricas, abordando temas como telhado 
vivo, arquitetura vernácula, sustentabilidade na arquitetura e 
conforto ambiental na edificação, haverá uma atividade prática 
em canteiro experimental. Inscrições na Educação Continuada 
(prédio 15, sala 112). Informações: 3320-3727 ou www.pucrs.
br/educacaocontinuada. Paralelamente ao curso ocorre a 
exposição Arquitetura em Terra (de 27 a 29/10), na praça de 
eventos do prédio 9. De autoria do pofessor Minke, mostra 
exemplos dessa arquitetura no mundo.

Foto: Ecopartners.org

Avaliação de disciplinas

A partir do dia 25/10 alunos e profes-
sores podem participar da Avaliação 
de Disciplinas de Graduação. A 

atividade, realizada a cada semestre pela 
Pró-Reitoria de Graduação, é considerada 
uma das modalidades de Autoavaliação 
Institucional. Os alunos respondem ao 

questionário geral, com 14 questões. No 
espaço reservado para comentários, a 
avaliação é individualizada por professor, 
além da possibilidade de acrescentar 
comentários gerais sobre a disciplina. A 
avaliação pode ser preenchida até o dia 
3/12. Saiba como acessar:

Como parTiCipar

alunos: Central de Alunos, no site www.pucrs.br, em Informações acadêmico-
-financeiras ou em www.pucrs.br/autoavaliacao

professores: No site www.pucrs.br/autoavaliacao

uruguaiana: Acesso por meio de um banner na capa do site www.pucrs.campus2.br

Ópera Aída

Estão à venda os ingressos 
para a Ópera Aída, de Giu-
seppe Verdi, uma realização 

do Instituto de Cultura Musical da 
PUCRS que integra os Concertos 
Comunitários Zaffari. As apre-
sentações ocorrem nos dias 30 e 
31/10 e 6 e 7/11, sempre às 16h, 
no Salão de Atos da Universidade. 
Aída, uma das mais importantes 
óperas de todos os tempos, conta 
a trágica história da princesa 
negra retirada de seu país para 
viver como escrava no Egito. A 
ópera será apresentada pelo Coral 
e pela Orquestra Filarmônica da 
PUCRS, sob a regência do maestro 
convidado Mario Perusso, de Bue-
nos Aires. Mais de 300 artistas 
estarão no palco, entre músicos, 
bailarinos, coralistas e solistas, estes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo 
e da Argentina. A direção cênica é de Victória Milanez. Ingressos na bilheteria do Teatro 
Bourbon Country ou tele-entrega: 8401-0555. Informações: 3320-3582.

Ilustração: Divulgação
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Semana Nacional da Ciência  
e Tecnologia no Museu

Sobre o muSeu 

Está aberto à visitação de terças-
-feiras a domingos, das 9h às 17h. 
Informações pelo telefone 3320-3521 
ou pelos sites www.pucrs.br/mct e 
www.pucrs.br/mct/eventos.

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 Faculdade de Direito 
traz à PUCRS, no dia 22/10, 
o  ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Gil-
mar Mendes. O jurista, 
ex-presidente do STF e ex-
-advogado-geral da União 
realiza a conferência O STF 
como tribunal constitucio-
nal: tendências e desafios, 
às 19h30min, no auditório 
do prédio 11. Inscrições 

gratuitas no 8.º andar do prédio 11. Público: alunos de 
graduação e pós da Faculdade de Direito.

O diretor do Instituto de Pesquisas Biomédicas, pau-
Lo piTreZ, retornou de missão a Barcelona (Espanha), 
onde visitou dois centros de referência em pesquisa. Com 
os professores da Faculdade de Medicina reNaTo STeiN 
e LeoNarDo piNTo iniciou tratativas para trabalhar em 
estudos transversais na área de saúde infantil com o 
Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental – referên-
cia mundial em estudos epidemiológicos sobre doenças 
humanas e fatores ambientais. Na Universidade de Bar-
celona conheceu a Unidade de Bioquímica acompanhado 
dos professores marCuS JoNeS e Leonardo Pinto para 
analisar os modernos modelos de gestão em pesquisa.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, rea-
lizada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia 
(MCT) desde o dia 18/10, aborda neste ano o 

tema Ciência para o Desenvolvimento Sustentável. 
Como centro de divulgação do conhecimento cientí-
fico, o Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS se 
integra à iniciativa. Até 22/10, os visitantes poderão 

aprofundar seus conhecimentos sobre os mais va-
riados assuntos das coleções do Museu. Curadores 
e professores atuantes nos Laboratórios circularão 
pela área de exposições a fim de esclarecer, em 
palestras interativas, dúvidas e curiosidades dos 
visitantes a respeito de vários assuntos. Confira a 
programação:

eveNTo DaTa LoCaL Horário reSpoNSáveL 
Exemplos de nossa flora 20/10

ár
ea
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e E

xp
os

içõ
es

10h às 10h30min Selva Mariza Nunes
O que são liquens? 20/10 15h às 15h30min Carmen Suzana A. Martins
O molusco mexilhão- 
-dourado e seus impactos 
ambientais

21/10 15h às 15h30min Lúcia M. Zani Richinitti

Os peixes: variedades  
e formas 22/10 10h às 10h30min Diana Bertoglio, Zilda Margarete  

de Lucena e Carlos Lucena
Paleontologia: o que  
são fósseis? 22/10 15h às 15h30min Maria Cláudia Malabarba  

e Luisa Goellner 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A professora 
da Faculdade de 
Odontologia ro-
SemarY SaDami 
arai SHiNKai foi 
agrac iada com 
o  d i p l oma  e  a 
medalha Dr. Luís 
César  Panna in 
pe lo  S ind ica to 
dos Odontologis-
tas do Estado de 
São Paulo na es-
pec ia l idade de 
Odontogeriatria. 
Anualmente a en-
tidade premia os 
profissionais que 
mais se desta-
caram nas es-
pecialidades da 
Odontologia no 
Brasil. A solenida-
de ocorreu no dia 
15/10 na Câmara 
Municipal de São 
Paulo.

A Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia realizou 
de 9 a 18/10 o 2.º Tour Acadêmico-Empresarial que, neste ano, visitou 
Madri (Espanha). O grupo formado por 23 alunos e três professores foi 
observar in loco como a Espanha está organizada econômica e acade-
micamente para enfrentar os desafios da globalização. A coordenadora 
do tour foi a professora LeTÍCia braGa De aNDraDe, coordenadora do 
Departamento de Ciências Econômicas. Na foto, os integrantes depois de 
visita ao Banco Santander.

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Zoologia da 
Faculdade de Biociências, professor JÚLio CÉSar biCCa-marQueS, 
participou, em setembro, do 23rd Congress of the International Primato-
logical Society realizado em Kyoto (Japão). O evento é o mais importante 
da área de primatologia (estudo dos primatas) em nível mundial. Bicca-
-Marques apresentou na forma de comunicação oral o trabalho Does 
food aggregation affect finder’s share and individual foraging strategies 
in a free-ranging capuchin monkey group?
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Entre em contato com a Redação pelo fone 

3320-3500, r. 4338 e 4446,  

fax 3320-3603 ou e-mail  

pucrsnoticias@pucrs.br.

“a vida é como uns deveres que se traz da escola pra fazer em casa... e, quando se vê, já são seis 
horas!... mas, ainda há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira!... mas, ainda há tempo! Quando se vê, 
já se tem oitenta anos! Não há mais tempo!... Daí imploramos pra que nos deem nova chance, pois 

não temos mais tempo pra sermos reprovados na escola da vida! mas, não há mais tempo!”
Mario Quintana

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

Sobremesa musical. Quarteto de trombones da Orques-
tra Filarmônica da PUCRS. Horário: 13h. Local: auditório 
do prédio 9. Entrada franca. Informações: 3320-3582 ou 
cultura-musical@pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura 
Musical.

videoconferência a Ciência do mundo e o mundo da 
Ciên cia. Ministrante: Marcelo Gleiser (Dartmouth College, 
EUA). Horário: 16h. Local: auditório do prédio 10. Entrada 
franca. O evento é parte da programação da Semana Aca-
dêmica da Faculdade de Física, que ocorre até 21/10. A 
programação completa está em http://saff2010.blogspot.
com. Promoção: Diretório Acadêmico da Fafis.

Curso de extensão em ações de Despejo frente às alte-
rações da Lei do inquilinato: acessos materiais e pro-
cessuais. Até 10/11. Ministrantes: Profª Elisabeth Schrei-
ber e Isabel Cristina Borges. Horário: das 19h às 22h, 
quartas-feiras. Promoção: Faculdade de Direito. 

pensando em Contabilidade. Tema: Limites do Exercí-
cio Profissional do Contador. Ministrante: Eliseu Pereira 
Marenco (Marenco Contabilidade). Horário 18h15min. Lo-
cal: auditório do 9.º andar do prédio 50. Entrada franca. 
Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e 
Economia.

2.ª mostra de Tecnologias Sociais. Dia 21/10. Pai-
nel de abertura sobre Tecnologias Sociais na linha 
do tempo: o debate sócio-histórico e as tendências 
no cenário atual com Renato Dagnino (Unicamp) e 
Jefferson D’Avila de Oliveira (Fundação Banco do Bra-
sil). Inscrições gratuitas e informações no site www.
fijo.org.br. Cada participante deve entregar 1kg de ali-
mento não perecível no credenciamento. Local: teatro 
do prédio 40. Promoção: Fundação Irmão José Otão.

QuarTa-Feira

QuiNTa-Feira

Dia 20
aula aberta. Tema: Soberania e 
Vontade Geral Segundo Rousseau. 
Ministrante: Prof. Rafael Madeira. 
Horário: 19h30min. Local: auditório 
do prédio 5. Entrada franca. Promo-
ção: Faculdade de Filosofia e Ciên-
cias Humanas.

SexTa-FeiraDia 22

Seminário economia às 5:30. 
Tema: A produção de CO2 em pro-
cessos de crescimento econômico. 
Ministrante: Prof. Adalmir Marquetti 
(PPGE/PUCRS). Horário: 17h30min. 
Local: Laboratório de Mercados 
e Capitais, 7.º andar do prédio 
50. Entrada franca. Informações:  
3353-4769 ou ramal 4101 com 
professor Osmar de Souza. Promo-
ção: Face.

Conferência as imagens do DopS/
mG: usos, apropriações e Dispu-
tas. Ministrante: Rodrigo Patto Sá 
Motta (UFMG). Horário: 17h30min. 
Local: sala 307 do prédio 3. Entra-
da franca. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em História.

SeGuNDa-FeiraDia 25

Conferência embates caricaturais nos anos 1960: “Gorilas” versus “Comunistas”. Ministrante: 
Rodrigo Patto Sá Motta (UFMG). Horário: 9h. Local: sala 307 do prédio 3. Entrada franca. Promoção: 
PPG-História.

Conferência buenos aires en el Centenario. edificación de la Nación y la Nación edificada. 
Ministrante: Patrícia Susana Méndez (Universidad de Belgrano). Horário: 17h30min. Local: sala 307 
do prédio 3. Entrada franca. Promoção: PPG-História.

Terça-FeiraDia 26

Dia 21
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relatos de experiências interdisciplinares e de prá-
ticas integradas. Dia 27/10. Tema: Utilização do ano 
temático como ferramenta de articulação entre as dis-
ciplinas. O evento é aberto para todos os docentes da 
Universidade. Horário: 18h. Local: Arena do Logos, prédio 
15. Inscrições pelo telefone 3353-4558. Promoção: Pró-
-Reitoria de Graduação.

momento Formandos. Dia 27/10. Horário: 20h. Local: 
Centro de Eventos, prédio 41. A presença deve ser confir-
mada pelo e-mail diplomadospucrs@pucrs.br, indicando 
nome e curso. Informações: 3353-4701 ou no site www.
pucrs.br/diplomados. Promoção: Programa Diplomados.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do rS 
– 4.ª Câmara Cível. Dia 27/10. Voltado para alunos de 
Direito. Inscrições gratuitas na secretaria da Faculdade 
de Direito. Horário: 14h. Local: auditório do prédio 11. 
Promoção: Fadir.

30.º encontro de Debates sobre o ensino de Química. 
Dias 28 e 29/10. Local: prédio 40. Informações e inscri-
ções: Proex e www.pucrs.br/eventos/edeq. Promoção: 
Faculdade de Química.

Curso de extensão etapas de uma incorporação 
imobiliária. De 6 a 27/11. Ministrante: Newton Chwar-
tz mann. Horário: das 9h às 12h35min e das 14h às 
17h35min, aos sábados. Promoção: Faculdade de En-
genharia. 

Semana interna de prevenção de acidentes do Traba-
lho integrada. De 8 a 12/11. Local: auditório do prédio 
40. Inscrições gratuitas nas secretarias das unidades. 
Promoção: Gerência de Recursos Humanos.

 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.


