
Ópera Aída encanta há mais de cem anos

NOTÍCIAS
Órgão de Divulgação Interna da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul • Assessoria de Comunicação Social • Ano X • Nº 353

w w w . p u c r s . b r / b o l e t i m
27 28 29 30 31 1 2

Q Q S S D S T

OUTUBRO-NOVEMBRO/2010

Uma das mais importantes óperas de todos 
os tempos, a obra Aída será apresentada 
pelo Instituto de Cultura Musical (ICM) 

dentro da série Concertos Comunitários Zaffari em 
30 e 31/10 e 6 e 7/11, às 16h, no Salão de Atos 
da PUCRS. Conta a história trágica da princesa 
negra retirada de seu país para viver como escrava 
no Egito. Foi montada pela primeira vez em 1871, 

no Cairo, com música de Giuseppe Verdi e libreto 
de Antonio Ghislazon. Com o maestro argentino 
Mario Perusso na regência do Coral e Orquestra 
Filarmônica da PUCRS e direção cênica de Victória 
Milanez, o espetáculo tem produção 100% gaúcha, 
conta com mais de 300 artistas e 50 responsáveis 
pelos bastidores. Cerca de mil figurinos serão 
usados para contar a história, que terá nos papéis 

principais solistas argentinos e brasileiros se reve-
zando nas quatro noites devido ao desgaste causa-
do por três horas de canto lírico. O ICM apresentou 
essa ópera em 1977 e 1991 (foto). Professores, 
técnicos administrativos e alunos da PUCRS têm 
desconto de 20%. Ingressos na bilheteria do Teatro 
Bourbon Country ou tele-entrega: 8401-0555. 
Informações: 3320-3582.

A 56.ª Feira do Livro de Porto Alegre se realiza de 29/10 a 15/11. 
A Edipucrs, com a banca 31, está na Rua dos Andradas. 
Haverá descontos de 30% em todas as suas obras, além de 

descontos especiais em alguns livros. O mesmo valor será oferecido 
na Livraria Edipucrs (prédio 41). Confira na seção Superdicas alguns dos lançamentos.A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes) informou que a PUCRS ob-
teve mais 21 bolsas no edital do Plano Nacional de 

Pós-Doutorandos (PNPG). A partir de novembro, serão 45 
pesquisadores nessa modalidade (somando as bolsas de 
2009). A Universidade repetiu o melhor índice de aprovação 
das comunitárias e foi a segunda instituição de ensino su-
perior na Região Sul. A bolsa tem a duração de cinco anos, 
com valor mensal de R$ 5 mil, mais a taxa de custeio para o 
coordenador do projeto aprovado.

PUCRS tem novas bolsas 
para pós-doutorandos

O Programa Qualidade na Gestão da Aula de Gradua-
ção, promovido pela Pró-Reitoria de Graduação, tem 
agora um novo evento denominado Ciclos de Encon-

tros na Arena. Com foco na temática interdisciplinaridade e 
práticas integradas, o ciclo Relatos de Experiências: Utiliza-
ção do ano temático como ferramenta de articulação entre 
as disciplinas conta com o depoimento dos professores 
André Arigony Souto, Marcus Seferin e Rosane Ligabue sobre 
experiência na Faculdade de Química. O encontro ocorre no 
dia 27/10, na Arena, sala 102 do prédio 15 (Logos), e sua 
transmissão será oferecida pelo link mms://stream.pucrs.
br/experiencias_interdisciplinares.

Professores relatam 
articulação entre disciplinas

Edipucrs oferece descontos na Feira do Livro

LANÇAMENTOS ATÉ 9/11 (AS SESSÕES VÃO ATÉ 14/11)
1.º/11, 17h30min Como e por que (des)ler os clássicos da Biografia, de André Mitidieri
4/11, 18h30min Che Guevara: mito, mídia e imaginário, de Juan Domingues
5/11, 16h30min Idoso asilado: Um estudo gerontológico, de Ivonne Corteletti, Miriam Casara e Vania 

Herédia
5/11, 17h30min Doenças geriátricas e exercícios físicos, de Newton Terra, Rosemary Oppermann e 

Pedro Terra
5/11, 18h30min (Auto)biografia e formação humana, de Maria Helena Abrahão (org.)
6/11, 16h30min Mistérios no caminho, de Berenice Koerig
6/11, 18h30min Encontros entre Direito e Literatura: ética, estética e política, de Clarice Söhngen e 

Alexandre Pandolfo (orgs.)
7/11, 18h* Páginas da história da Medicina, de Luiz Guilhermano, Leonor Schwartsmann, Juliane 

Serres e Maria Helena Lopes (orgs.)
9/11, 17h30min Ensino Médio: mudanças e perspectivas, de Márcia Cavalcante e Rui de Souza (orgs.)
9/11, 19h30min Crack, uma pedra no caminho e série Quando o médico do SUS é levado aos tribunais, 

Prontuário médico e responsabilidade civil e Trabalho médico e o dano moral, de 
César Weber

PALESTRAS*
2/11, 15h30min O perfil das editoras gaúchas e seus catálogos (Edipucrs, Martins Livreiro e Dulcinéia)
4/11, 18h30min Doenças Geriátricas e Exercícios Físicos (Newton Terra)
10/11, 16h30min Mulheres na Guerra do Paraguai (Hilda Flores)

* Esse lançamento é no Memorial. Os demais ocorrem na Praça de Autógrafos.

* As duas primeiras palestras são na Sala Leste do Santander e a terceira, na Sala Oeste
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Colabore na criação 
de exposição

Em 2011 o Museu de Ciências e Tecnologia promo-
verá a exposição Energia – Aprender hoje para 
sustentar o amanhã. Alunos regularmente matri-

culados em qualquer curso de graduação podem partici-
par da criação da mostra apresentando suas ideias para 
produção de conteúdo e elaboração de ações educativas. 
Os temas serão: universo e energia, energia solar, com-
bustíveis, energia eólica, energia potencial gravitacional 
da água, energia nuclear, do sol às mitocôndrias, eletri-
cidade e energia e ambiente. Inscrições até 5/11, com o 
envio do nome completo e do número de matrícula, para 
agendar reunião com a coordenação do projeto. Informa-
ções: coordeducacional.mct@pucrs.br.

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

Palestras no Labmec

Em comemoração aos seus quatro anos de existência, o Laboratório de Mercado 
de Capitais da PUCRS (Labmec) promove palestras gratuitas ao público em geral. 
No dia 27/10 a economista Tércia Rocha, da BM&Bovespa, fala sobre os títulos 

públicos, quais são, tributação e como acessar o Tesouro Direto. O evento ocorre às 18h 
no Labmec (prédio 50, 7.º andar). No dia 29/10 Dalton Schmitt Jr., da CRP Companhia de 
Participações, ministra a palestra Private Equity: conceitos e casos. A palestra, também 
às 18h, ocorre no auditório do 9.º andar do prédio 50. Inscrições: contato@labmec.
com.br.

Segurança alimentar e gastronomia

Estão abertas as inscrições para o 3.º 
Encontro de Atualização em Segu-
rança Alimentar e Gastronomia do 

Hospital São Lucas. No evento, que ocorre 
no dia 6/11, serão abordados temas como 
Segurança alimentar em restaurante 
comercial, O nutricionista como educa-

dor na área gastronômica, Gastronomia 
hospitalar com Nestlé e Os Desafios da 
Aplicação da Gastronomia: A Experiência 
de um Hospital Universitário. Informações 
e inscrições: 3320-3032 ou hsl-snd@
pucrs.br. Estudantes de Nutrição têm 
direito a desconto.

América em foco

A PUCRS sedia, nos dias 11 e 12/11, a 3.ª Conferência Latino-Americana e Cari-
benha sobre Abordagem das Capacitações e Desenvolvimento Humano. O evento 
reunirá pesquisadores brasileiros e de países como Uruguai, México, Argentina e 

Peru. Os participantes debaterão e socializarão seus resultados de pesquisas sobre o 
tema,  alternativas de desenvolvimento que sejam capazes de ir além da sobrevivência e 
avanços metodológicos em termos de mensuração do desenvolvimento, pobreza e bem-
-estar. Informações e inscrições: www.pucrs.br/eventos/alcadeca.

Congresso discute 
cidades do futuro

Entre os dias 14 e 17/11 ocorre na PUCRS o 54th IFHP 
World Congress 2010 Porto Alegre – Construindo co-
munidades para as cidades do futuro, organizado pela 

Federação Internacional de Habitação e Planejamento e pela 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O evento dará enfoque 
para temas como habitação de interesse social, participação 
popular na gestão dos assuntos urbanos, desenvolvimento 
sustentável e globalização. Dentre os participantes estará o 
arquiteto e urbanista Jaime Lerner, Claudio Acioly Junior, con-
sultor da Agência Habitat das Nações Unidas para Gestão e 
Planejamento de Projetos de Regularização de Assentamentos 
Informais, e o arquiteto inglês John Thompson, que trabalha 
com urbanismo participativo. Estão programados também dois 
laboratórios para a discussão de questões relativas à orla em 
Porto Alegre e a ações governamentais e projetos previstos para 
antes da Copa do Mundo de 2014 e após. Além da apresenta-
ção de projetos, artigos e pôsteres, haverá visitas de estudo 
orientadas a pontos da Capital. Informações e inscrições: www.
ifhp2010portoalegre.com.br.

Participe da Sipat

De 8 a 12/11 ocorre a Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes de Trabalho (Sipat Integrada 
2010), voltada para funcionários da PUCRS, 

Gráfica Epecê e Colégio Marista Champagnat. 
Nesse período serão realizadas palestras, 
no auditório do prédio 40, abordando temas 
como Reeducação Alimentar, Biossegurança, 
Trabalho em Alturas, Postura Corporal/Ergonomia 
e Envelhecimento Saudável do Corpo, Mente e Cé-
rebro no Século 21. No dia 11/11, às 18h, haverá uma 
palestra aberta a toda a comunidade acadêmica, falando 
sobre segurança pessoal preventiva. No mesmo dia, em 
frente ao prédio 15, ocorre a Feira da Saúde (das 11h às 
14h30min). Serão realizadas atividades voltadas à 
saúde bucal, assistência farmacêutica e avaliação de 
pontos musculares dolorosos, entre outras. Ins-
crições e programação completa nas secretarias 
das unidades. Informações: 3353-4285.
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Lançamentos da Edipucrs

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

 

  

Três alunos da Fa-
culdade de Letras foram 
selecionados para par-
ticipar do Programa de 
bolsas de Mobilidade 
Acadêmica com o patro-
cínio do Banco Santander. 
NINA BUENO MASCOLO 
e WILLIAM BITENCOURT 
NOAL estudarão por um 
semestre na Pontifícia 
Universidade Católica da 
Argentina. RAFAEL PADI-
LHA FERREIRA irá para 
a Universidade do Porto, 

Portugal. O objetivo do Programa é incentivar a mobilidade in-
ternacional de universitários e oportunizar intercâmbio cultural 
entre alunos de instituições conveniadas com o Santander e 
com a PUCRS. Os jovens receberão também bolsa auxílio.

A diretora do Instituto de Toxicologia, MARIA MARTHA 
CAMPOS, foi eleita membro afiliada da Academia Brasileira 
de Ciências. Com graduação em Odontologia e pesquisas na 
área de Farmacologia, ela assume pelo período de janeiro de 
2011 até dezembro de 2015. A Academia foi fundada em 1916 
e congrega cientistas das Ciências Matemáticas, Físicas, Quí-
micas, da Terra, Biológicas, Biomédicas, da Saúde, Agrárias, da 
Engenharia e Sociais.

Entre os lançamentos da Edipucrs na 56.ª Feira do Livro, com 33 
sessões de autógrafos, a seção Superdicas dá uma mostra de 
algumas obras. Para acompanhar a programação completa, é só 

seguir o Twitter da Edipucrs: www.twitter.com/edipucrs e acessar www.
pucrs.br/edipucrs.

Foto: Divulgação

A série Enade Comentado foi am-
pliada com dois novos volumes: um 
elaborado por professores da Faculdade 
de Serviço Social (prova de 2007) e ou-
tro de Formação Geral (provas de 2006, 
2007 e 2008), feito por um grupo de 
docentes de várias Faculdades. O acrés-
cimo à coleção proporcionará a alunos 
e professores mais possibilidades de 
aproximação a essa forma de avaliação 
externa dos cursos. Os e-books estão 
disponíveis em www.pucrs.br/edipucrs 
ou no material de apoio no site do Enade 
(www.pucrs.br/enade). A coleção é 
uma iniciativa da Pró-Reitoria de Gradu-
ação em parceria com a Edipucrs.

O V ice -Rei tor,  IR .  EVILÁZIO 
TEIXEIRA, realizou a conferência de 
abertura do 3.º Seminário de Filosofia 
na Amazônia, realizado em Manaus 
pela Faculdade Salesiana Dom Bosco. O 
tema abordado foi Pós-Modernidade e 
a influência da técnica no mundo con-
temporâneo. Teixeira também proferiu 
palestra para os professores da institui-
ção sobre Universidade, tendências e 
desafios para o século 21.

AS POLÍTICAS SOCIAIS BRASILEIRAS E AS ORGANI-
ZAÇÕES FINANCEIRAS INTERNACIONAIS, de Gleny 
Terezinha Duro Guimarães e Karen Eidelwein (org.)

Traz uma reflexão sobre a influência dos órgãos fi-
nanceiros internacionais no cotidiano dos brasileiros, 
mais especificamente na área das políticas sociais.

SÉRIE ENTRE A CRUZ E A ESPADA – QUAN-
DO O MÉDICO DO SUS É LEVADO AOS TRI-
BUNAIS, PRONTUÁRIO MÉDICO E RESPON-
SABILIDADE CIVIL e TRABALHO MÉDICO E O 
DANO MORAL, de César Augusto Trinta Weber

Mais de 70% dos médicos em atividade 
no Rio Grande do Sul mantêm, direta ou 
indiretamente, algum tipo de vínculo com 
o sistema público de saúde. A série aborda a ne-
cessidade de um prontuário médico completo, com as motivações pela 
procura por atendimento, os exames complementares de diagnóstico, a 
evolução e o prognóstico, entre outras informações. A saúde é um direito 
constitucional, que o Estado tem o dever de prover mediante garantias de 
acesso universal, integral e gratuito. As iniciativas de reparação por dano 
moral acabam recaindo contra o médico do SUS. Ao profissional se atribui 
a responsabilidade pelas mazelas da assistência à população.

DOENÇAS GERIÁTRICAS E EXERCÍCIOS FÍSICOS, 
de Newton Terra, Rosemary Oppermann e Pedro Terra

Exercícios físicos possuem efeitos benéficos 
para a maior parte de doenças crônicas que aco-
metem o idoso. As atividades aeróbicas reduzem a 
morbidade e a mortalidade por doenças cardiovas-
culares. Um estilo de vida ativo e independente 
pode ser preservado com treinamento aeróbico e 
de força muscular.

LIÇÕES DE HISTÓRIA: O CAMINHO DA CIÊNCIA NO LONGO 
SÉCULO XIX, de Jurandir Malerba (org.), com a FGV Editora

A obra resgata concepções que, no quadro da constituição 
das especialidades disciplinares, caminharam no sentido de 
fazer da história uma ciência. Reúne textos sobre historiadores 
que deixaram um legado para o pensamento moderno, como 
Voltaire, Pierre Daunou, Chateaubriand, Gabriel Monod, Karl 
Marx, Paul Lacombe, Henri Berr e Ernst Troeltsch.

Os professores CARLA BONAN (Coordena-
doria de Pesquisa), CRISTINA PERNA (Assesso-
ria de Assuntos Internacionais e Interinstitucio-
nais) e DRAITON SOUZA (Faculdade de Filosofia 
e Ciências Humanas) participaram de uma mis-
são de trabalho na Alemanha, realizando uma 
série de reuniões em agências de fomento, como 
Fundação Alexander von Humboldt, KAAD, DFG e 
DAAD. Os encontros tiveram como objetivo bus-
car oportunidades para o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa e bolsas de pós-doutorado 
para professores e alunos, além da identificação 
de possibilidades de cooperação internacional 
entre os grupos de pesquisa do Brasil e Alema-
nha. Também foram realizadas visitas ao Minis-
tério da Ciência, Pesquisa e Cultura do Estado de 
Baden-Württemberg, a setores da Universidade 
de Tübingen e ao Max Planck Institute for Deve-
lopmental Biology, onde a comitiva foi recebida 
pela professora Christiane Nüsslein-Volhard, 
Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina em 
1995, que visitou a PUCRS em 2009.
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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 família é a melhor escola na qual se aprende a viver aqueles valores que 
dignificam a pessoa e tornam grandes os povos. Nela também se partilham 
os sofrimentos e as alegrias, sentindo-se todos protegidos pelo carinho que 

reina em casa pelo simples fato de serem membros da mesma família.”
Papa Bento XVI

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

Sobremesa Musical. Sexteto de MPB da Orquestra 
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.

Seminários Técnicos (Thermo Scientific – Datamed 
– IPB/PUCRS). Horário: 14h. Local: IPB (2.º andar do 
Hospital São Lucas, sala 1). Inscrições pelo e-mail dma-
rinowic@gmail.com, com Daniel Marinowic. Informa-
ções: 3320-3353. Promoção: Laboratório de Biologia Ce-
lular e Molecular do Instituto de Pesquisas Biomédicas.

Analisando a Gestão de TI. Tema: Gestão de Proces-
sos. Ministrante: Ricardo Canani (Intranetworks). Horá-
rio: 18h15min. Local: auditório do 9.º andar do prédio 
50. Válido como atividade complementar. Entrada fran-
ca. Promoção: Faculdade de Administração, Contabili-
dade e Economia (Face).

Palestra Gestão 2.0. Ministrante: Flávio Steffens de 
Castro (W3Haus). Horário: 19h. Local: sala 517 do pré-
dio 32. Inscrições gratuitas pelo e-mail secretaria@
pmirs.org.br, enviando nome completo. Promoção: Pro-
ject Management Institute – RS e Faculdade de Infor-
mática.

Seminário Tendências do Debate em Economia. Até 
28/10. Horário: 19h30min. Local: auditório térreo do 
prédio 50. Temas: Aspectos econômicos do sequestro 
e armazenamento de carbono, no dia 27, com Antonio 
Lombardi (Banco Santander, SP) e prof. João Marcelo 
Ketzer (Cepac/PUCRS); e Sistema Financeiro e Estado 
Regulador, no dia 28, com prof. André Scherer (FEE e 
Face) e Cláudio Camozzato (Banco Central do Brasil). 
Entrada franca. Promoção: Face.

Momento Formandos. Horário: 20h. Local: Centro 
de Eventos, prédio 41. A presença pode ser con-
firmada pelo e-mail diplomadospucrs@pucrs.br, 
indicando nome e curso. Informações: 3353-4701 
ou no site www.pucrs.br/diplomados. Promoção: 
Programa Diplomados.

Aula Aberta. Tema: Os Juízos da Ra-
zão conforme Introdução da Crítica da 
Razão Pura em Kant. Ministrante: prof. 
Nereu Haag. Horário: 8h. Local: auditório 
do prédio 5. Entrada franca. Promoção: 
Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-
manas.

Palestra Como planejar a carreira?. 
Ministrante: Lígia Nery (psicóloga). 
Horário: 18h15min. Local: auditório 
do prédio 11. Inscrições gratuitas pelo 
e-mail estagios@fijo.org.br. Informa-
ções: 3205-3125. Promoção: Central de 
Estágios Fijo.

Aula com pipoca. Exibição do filme Pi-
ratas do Silicon Valley e discussão do 
tema Cibercultura & Informática, com os 
professores Eduardo Pellanda e Eduardo 
Arruda. Horário: 19h30min. Local: audi-
tório térreo do prédio 5. Entrada franca. 
Válida como atividade complementar. 
Informações: 3353-7752 e ramal 7754 à 
tarde. Promoção: Núcleo Empreendedor 
da PUCRS e Grupo de Pesquisa Lingua-
gem, Comunicação e Cognição com pa-
trocínio da locadora Espaço Vídeo.

1.ª defesa de doutorado da Pós-
-Graduação em Engenharia e Tecno-
logia de Materiais. Tema: Influência da 
presença de CaCO3 na corrosão do aço 
baixo carbono em soluções ricas de CO2 
supercrítico e NaCl. Ministrante: Lisia-
ne Morfeo Andrade. Horário: 14h. Local: 
sala 11, bloco D, prédio 30. O trabalho 
foi orientado pela profª Eliane Maria da 
Costa e co-orientado pelo prof. Jairo An-
drade.

QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

SEXTA-FEIRA

DIA 27 DIA 28

DIA 29
29.º Concurso de Oratória em Língua Japonesa. 
Apresentação de relatos e histórias no idioma. Horário: 
15h15min. Local: auditório do prédio 9. Entrada franca. 
Promoção: Instituto de Cultura Japonesa e Fundação Ja-
pão.

SÁBADODIA 30

Suspensão das aulas para atividades de planejamento.

SEGUNDA-FEIRADIA 1.º

Finados – feriado nacional.

TERÇA-FEIRADIA 2

Reg
Fac
Ent
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Curso de extensão Arquitetura em Terra. De 3 a 8/11. 
Ministrantes: Gernot Minke (Universidade de Kassel, 
Alemanha) e professores Márcio Rosa D’Avila, Paulo 
Renato dos Santos e Raquel Rodrigues Lima. Horário: 
das 8h às 12h25min e das 14h às 18h25min. Promo-
ção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 

Relatos de experiências interdisciplinares e de 
práticas integradas. Dia 3/11. Tema: Atividade in-
tegradora para o curso de Odontologia: estudo de 
conteúdos básicos na prática clínica. O evento é aber-
to para todos os docentes da Universidade. Horário: 
18h. Local: Arena do Logos. Inscrições pelo telefone 
3353-4558. Promoção: Prograd.

Curso de extensão Fundamentos de Estimativas 
e Métricas de Software. De 16 a 25/11. Ministran-
tes: prof. Marco Mangan e Michael Móra. Horário: das 
19h30min às 21h, terças e quintas-feiras. Promoção: 
Faculdade de Informática. 

 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.


