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Construindo comunidades para as cidades do futuro será o tema do 
54th IFHP World Congress 2010 Porto Alegre, organizado pela Federação 
Internacional de Habitação e Planejamento e Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo, de 14 a 17/11. O evento destaca assuntos que têm despertado 
a atenção de vários países, como habitação de interesse social, participação 
popular na gestão dos assuntos urbanos, desenvolvimento sustentável e 
globalização. Participam, entre outros, o arquiteto e urbanista Jaime Lerner; 
a arquiteta australiana e diretora da Federação Escocesa de Associações de 

Habitação, Jane Stanley; o consultor da Agência Hábitat das Nações Unidas 
para Gestão e Planejamento de Projetos de Regularização de Assentamentos 
Informais, Claudio Acioly Junior; e o arquiteto inglês John Thompson, que 
trabalha com urbanismo participativo. Vinte e dois trabalhos foram inscritos 
no Concurso Internacional de Estudantes, com sugestões de soluções para a 
área da Fundação de Atendimento Socioeducativo, em Porto Alegre. Um júri 
internacional definiu três finalistas que serão apresentados pelos autores em 
15/11. Informações: www.ifhp2010portoalegre.com.br.

F oram conhecidos os campeões, segundos e terceiros 
colocados das Olimpíadas da PUCRS em 6/11, no Está-
dio Universitário. Eles ganharam medalhas e troféus. O 

evento, na terceira edição, ocorreu a partir de 25/9, sempre 
aos sábados, com a participação de estudantes, diplomados, 
professores e técnicos administrativos de diferentes unidades 
acadêmicas. Uma das novidades foi a modalidade Minirrústica 
(masculina e feminina), com 4.500 metros. Os atletas utiliza-
ram chips para controle de tempo. Ao todo, houve 1.156 inscri-
tos, que entregaram 1.278 kg de alimentos e 1.138 litros de lei-
te, destinados à Spaan, Ilha dos Marinheiros e Creche Tia Lolô.

Olimpíadas
têm vencedores

Promoção da Educação Continuada no Twitter

Como parte da campanha de inauguração do seu novo espaço, no prédio 15, a 
Educação Continuada lança uma promoção no Twitter, que dará como prêmio 
aos participantes sorteados bolsas integrais em cursos de extensão oferecidos 

pela PUCRS. Para participar, os interessados devem seguir o Twitter da Educação 
Continuada (@aprender_sempre) e encaminhar a seguinte mensagem quando for 
postada: “Quer ganhar uma bolsa para curso de extensão da PUCRS?”. Mais infor-
mações: http://bit.ly/agYgpP.

Evento debate superação de desigualdades

A 3.ª Conferência Latino-Americana e Caribenha sobre Abordagem das Capaci-
tações e Desenvolvimento Humano, dias 11 e 12/11, nos auditórios do prédio 
50 (térreo e 9.º andar), promove um debate sobre os problemas do continente 

e as estratégias de superação das desigualdades, do atraso e das injustiças sociais. 
Especialistas no tema, representantes de 14 países da América Latina, Europa, EUA 
e Cuba, debatem os avanços metodológicos para mensurar a pobreza e o bem-estar 
e as alternativas de desenvolvimento capazes de ir além da sobrevivência. Pela pri-
meira vez o Brasil sedia a conferência, organizada pelo Programa de Pós-Graduação 
em Economia da PUCRS, UFRGS e Univates, com apoio das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento. Informações: www.pucrs.br/eventos/alcadeca.

Inaugurado Centro de Convivência para Professores

No 62.º aniversário da PUCRS, dia 9/11, foi inaugurado o Centro de Convivência 
para Professores, no prédio 22. Prevê espaço para descanso e convivência 
entre os professores da Universidade. Possui também local para pequenas 

mostras e reuniões ou eventos. A reforma previu adaptação a portadores de neces-
sidades especiais. Em breve abrigará a Associação de Docentes e Pesquisadores da 
PUCRS. Um espaço semelhante de convivência para técnicos administrativos começa 
a ser projetado pela Instituição.

COMO ESTÁ ORGANIZADO O ESPAÇO
Pavimento térreo: área administrativa, espaço de estar, três salas para eventos 
e churrasqueira, conjugadas com áreas de apoio como a cozinha, depósitos e 
sanitários. As três salas foram concebidas com o critério de multifuncionalidade. 
Em grandes eventos a sua principal área de estar pode ser utilizada, dobrando a 
capacidade dos salões.
2.º pavimento: sala multiuso e outra de reuniões e um espaço para computadores. 
3.º pavimento: locais para repouso e vestiários, que incluem chuveiros com boxes 
individuais.

OS CAMPEÕES
Futebol de campo (masculino): Iswe (foto)
Futsal masculino: Boca Futebol Clube
Futsal feminino: Diplomadas
Vôlei de areia 4X4 misto: Quarteto Supimpa II
Tênis masculino: Miguel Mallet
Minirrústica masculina: Anderson Oliveira (18 a 25 anos), 
Rodrigo Carvalho (26 a 41) e Carlos Vicente Souza (42 a 55)
Minirrústica feminina: Paola Juber (18 a 25 anos), Cláudia 
Schavinski (26 a 41) e Susana de Carvalho e Silva (42 a 55)
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Ar-condicionado 
é o vilão do consumo

Agora que as tem-
peraturas come-
çam a subir, muita 

atenção para o uso do 
ar-condicionado. É o res-
ponsável pela maior par-
cela de energia consumi-
da na PUCRS, segundo o 
Manual de Economia de 
Energia, elaborado pelo 
Grupo de Eficiência Ener-
gética da Faculdade de 
Engenharia e pela Pre-
feitura Universitária. Aumentar um grau na temperatura 
proporciona economia em torno de 7% em energia elétrica 
nesse sistema. Quando o ar-condicionado estiver ligado, 
é importante deixar janelas e portas fechadas. O aparelho 
deve funcionar apenas em locais ocupados. Em dias mais 
frios, o ideal é manter apenas a ventilação.

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

Crédito Educativo

Estão abertas as inscrições para o Programa de Crédito Educativo PUCRS (Proed), 
que consiste no financiamento de todas as disciplinas curriculares dos cursos de 
graduação, em até o dobro do tempo estabelecido para a conclusão. São ofere-

cidas 158 vagas para os alunos ingressantes no Vestibular 2011/1. O crédito pode ser 
prorrogado por no máximo dois semestres. Inscrições pelo site www.pucrs.br/proed 
até 6/1/2011. Informações no Setor Financeiro Acadêmico pelo fone 3320-3588 ou na 
Central de Atendimento ao Aluno, no térreo do prédio 15.

Doação de sangue
Como parte da Campanha Doe Esperança, promovida pela 

PUCRS, em 11/11, será realizada uma ação especial vol-
tada para a doação de sangue. O ônibus do Hemocentro 

estará nesse dia na Universidade, entre os prédios 7 (Famecos) 
e 8 (Letras). Ao participar, a pessoa receberá uma agenda de 
doações. A ação ocorrerá das 9h às 12h e das 13h30min às 16h.

Fotos sobre Natal

Professores e técnicos administrativos da Universidade podem ajudar a preparar um 
momento especial na Confraternização de Natal deste ano. Para isso, basta enviar, 
até o dia 25/11, uma foto que simbolize o seu Natal em Família. A foto deve ser 

enviada para o e-mail grh@pucrs.br ou entregue na Gerência de Recursos Humanos 
(de segunda a sexta-feira, das 7h50min às 19h15min). É importante informar o nome 
completo e o número de matrícula. Informações: 3320-3570.

Segurança em Sistemas 
Tecnológicos Complexos

A Faculdade de Ciências Aeronáuticas 
e o Centro de Microgravidade da 
Faculdade de Engenharia promo-

vem, nos dias 19 e 20/11, o 1.º Seminário 
Internacional de Segurança em Sistemas 
Tecnológicos Complexos, com o objetivo 
de discutir aspectos que interferem na 
prevenção de acidentes, aproximando in-
dústria, universidade e sociedade. Dentre 
os temas abordados estão Acidentes e 

pressão industrial catastrófica, Erro hu-
mano em sistemas tecnológicos comple-
xos, Segurança no projeto de aeronaves e 
A investigação de acidentes como ferra-
menta de prevenção. Além de represen-
tantes de companhias aéreas brasileiras, 
o Seminário contará com a participação 
de especialistas nessas áreas do Brasil 
e do exterior. Informações e inscrições: 
http://j.mp/seminarioseguranca.

Consciência Negra
As Faculdades de Educação e de Serviço Social promovem, 

no dia 19/11, o 1.º Colóquio Internacional da Consciência 
Negra: diálogos na diversidade cultural. Dentre os temas 

abordados estão Arte afro-brasileira, Mulheres negras fazen-
do a diferença (com Maria Deloi Cardoso – líder comunitária 
do bairro Rubem Berta/Cesmar e conselheira do Orçamento 
Participativo Região Nordeste de Porto Alegre – e Lúcia Brito 
Pereira – presidente da ONG Maria Mulher) e África: da opres-
são à emancipação, com a participação de alunos africanos, 
como Dalila Lagrossi (Moçambique), Leonel Muanda (Congo) e 
Domingos Armando (Angola). O evento ocorre no auditório do 
prédio 15, sala 240. As inscrições podem ser feitas no local. 
Paralelamente ocorrem oficinas de tranças afro. O ingresso para 
as oficinas é a doação de material higiênico que será entregue 
para a Associação dos Bebês Apressados, do Hospital São Lucas 
(fraldas P, sabonetes e Hipoglós, etc). De 16 a 23/11, no saguão 
do 3.º andar do prédio 15, ocorre também a Mostra da Cultura 
Africana e Afro-Brasileira.

Foto: Csaranko Gabor/stock.XCHNG

Mostra do Vida Urgente

Para mar-
car o Dia 
Mundial 

em Memória 
das  V í t imas 
d e  Tr â n s i t o 
(21/11) a Fun-
dação Th ia-
go de Moraes 
Gonzaga e a 
Universidade, 
por  meio  do 
V ida  Urgen-
t e  P U C R S , 
promovem a 
mostra As estatísticas têm rosto. A exposição pode ser vista de 16 a 22/11 no hall 
da Biblioteca Central. O objetivo é dar rostos aos números do trânsito e sensibilizar a 
comunidade acadêmica para a importância da valorização e preservação da vida. Infor-
mações: 3320-3716.

Foto: Divulgação
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Visite o Laboratório de Astronomia

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

 

  

A Faculdade de Odontologia participou das comemorações 
ao Dia do Cirurgião-Dentista, em 25/10, e da Semana Estadual 
de Saúde Bucal. A unidade integrou as ações do Comitê das 
Entidades de Classe da Odontologia, no Brique da Redenção, 
por meio do ônibus Sorrisão Marista e do trabalho dos estu-
dantes de graduação e da Residência Multiprofissional em 
Saúde da Família e Comunidade. O Sorrisão Marista também 
esteve no Campus, quando o Reitor JOAQUIM CLOTET e o dire-
tor da Faculdade, MARCOS TÚLIO CARVALHO, prestigiaram as 
atividades. Os graduandos da disciplina de Estágio em Saúde 
Coletiva I realizaram ações de promoção de saúde, escovação 
e exames clínicos para detecção precoce de lesões e câncer e 
abordagens em vários setores da Universidade.

O Laboratório de Astronomia 
da Faculdade de Física está 
aberto à visitação de segun-

da a sexta-feira, das 17h às 23h. A 
melhor época de observação do céu 
é o inverno. Devido às baixas tem-
peraturas há uma atmosfera mais 
estável, o que possibilita melhores 
imagens dos astros. Entretanto, 
toda noite possui um detalhe no 
céu e os fenômenos não escolhem 
datas. Confira o que será possível 
apreciar:

 Alfa do Centauro – A estrela 
mais brilhante, vista a olho nu, 
da constelação de Centauro (Alfa 
Centauri). Quando se aponta o 
telescópio se percebe que não se 
trata de uma única estrela e sim de 
um sistema com três estrelas. De-
pois do Sol, Alfa Centauri é o mais 
próximo da Terra.

Fotos: Divulgação
A diretora da Faculdade de 

Letras, MARIA EUNICE MOREIRA, 
está até 19/11 na Espanha e em 
Portugal cumprindo um programa 
de intercâmbio e participando de 
eventos. Em Madri, realiza estudos 
na Biblioteca Nacional, em função 
de bolsa de pesquisa do CNPq. Em 
Lisboa, no evento Em torno de duas 
Repúblicas: 15 de novembro de 
1889 e 5 de outubro de 1910, faz pa-
lestra sobre Literatura e República 
no RS e participa de reunião do grupo 
de pesquisa do Centro de Literaturas 
e Culturas Lusófonas e Europeias, da 
Universidade de Lisboa, com o qual 
o Pós em Letras da PUCRS mantém 
projetos comuns. Maria Eunice ainda 
faz conferência na Chancelaria da 
Embaixada do Brasil para lançamen-
to do livro Gonçalves Dias e a crítica 
portuguesa no século XIX, por ela 
organizado, e com prefácio de Carlos 
Reis, Doutor Honoris Causa pela 
PUCRS e orientador de seu estágio 
pós-doutoral em Lisboa.

Um encontro entre colegas em clima fraterno e 
com distribuição de “presentes secretos”. Assim foi 
o almoço que marcou o 2.º Encontro de Fundadores 
e Ex-Dirigentes da Associação dos Funcionários da 
PUCRS (AFPUCRS). O evento anual reuniu 29 antigos 
e atuais técnicos administrativos da Universidade 
no Restaurante Panorama. A organização foi da 
técnica aposentada Sirlei Souza. O almoço de 2011 
está agendado para o dia 3/9, com o título Encontro 
marcado no ano passado.

A professora LEDA LÍSIA PORTAL, coordenadora 
do Grupo de Pesquisa Educação para a Inteireza: um 
(re) descobrir-se, da Faculdade de Educação, parti-
cipou do 5.º Seminário de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Educação, realizado na Universidade Estadual do 
Pará, em Belém do Pará. Falou sobre A pesquisa na 
pós-graduação em Educação: avanços e consoli-
dação no Brasil abordando as pesquisas realizadas 
pelo grupo da PUCRS em seus dois eixos de investi-
gação: inteireza do ser e espiritualidade.
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 Lua – Devido ao ho-
rário de funcionamento 
do Laboratório de As-
tronomia, nem sempre 
é possível observar a 
Lua. De 9 a 23/11, há 
um período favorável à 
visualização. Após essa 
data, a Lua nascerá depois 
do encerramento das atividades do Observatório.

 Caixa de Joias – No início da noite, quase 
no horizonte Sudoeste há um conjunto de estrelas 
chamado de Kapa Crucis ou Caixa de Joias (foto). 
São muitas estrelas que pos-
suem uma afinidade gra-
vitacional e nesse caso 
com uma variedade 
de cores lembrando 
rubis, esmeraldas e 
diamantes.

 Marte e Júpiter 
– É possível observar os 
planetas e seus satélites.

SAIBA MAIS

Local do Laboratório: prédio 8, 6.º andar

Informações: 3353-4436 e www.pucrs.br/fisica/
astronomia/servicos.php

Feira do Livro
O Laboratório de Astronomia da PUCRS pro-

porciona, no dia 12/11, a partir das 19h30min, 
uma observação da Lua por meio de telescópios 
para todo o público da 56.ª Feira do Livro de Porto 
Alegre. A entrada é franca e não há restrição de 
idade. A instalação será na área infantil da Feira 
(Cais do Porto) por causa das melhores condições 
de observação.

ho-
to 

à 
sa 
epois 

que pos
gra-

so 
e 

os 
es.

 Constelações – 
Os visitantes podem con-
ferir as Constelações do 
Escorpião, da Águia, da 
Lira, do Cisne e do Corvo.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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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.

“Que o Deus da esperança vos encha plenamente de alegria 
e de paz na vossa crença, para que abundeis na esperança 

pela virtude do Espírito Santo.”   (Romanos 15, 13)

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

Conferência História do Tempo Presente: um de-
bate teórico. Ministrante: Carlos Fico da Silva Júnior 
(UFRJ). Horário: 9h30min. Local: sala 307 do prédio 
3. Entrada franca. Informações: 3320-3534. Pro-
moção: Programa de Pós-Graduação em História.

Sobremesa Musical. Com a Orquestra Filarmônica 
da PUCRS. Às 13h, saguão do prédio 9. Entrada fran-
ca. Informações: 3320-3582 ou cultura-musical@
pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

Democracia deliberativa: entre Rawls e Haber-
mas. Ministrante: Luiz Paulo Rouanet (PUC-Cam-
pinas). Às 14h, auditório térreo do prédio 5. Entrada 
franca. Após, lançamento do livro Paz, justiça e 
tolerância no mundo contemporâneo, de autoria do 
palestrante. Informações: 3320-3554. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

Palestra Enade 2010 – FFARM. Local: auditório 
do prédio 11. Horário: 17h30min. Entrada franca. 
Promoção: Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e 
Faculdade de Farmácia.

Relatos de experiências interdisciplinares e de 
práticas integradas. Tema: Trabalho de Conclu-
são de Curso: uma prática de integração e síntese 
de conhecimento. Aberto aos docentes. O even-
to é transmitido pelo link mms://stream.pucrs.br/
experiencias_interdisciplinares. Horário: 18h. Local: 
Arena do Logos, prédio 15. Inscrições e informações: 
3353-4558 ou logos@pucrs.br. Promoção: Prograd.

Pensando em Contabilidade. Tema: A empresa e 
sua sustentabilidade. Ministrante: Telmo Aparício 
Grillo. Horário: 18h15min. Local: auditório do 9.º 
andar do prédio 50. Promoção: Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia.

56.ª Feira do Livro – lançamentos Edipucrs. Mu-
lheres na Guerra do Paraguai, de Hilda Flores, e 
Adolescência e Psicanálise: intersecções possíveis 
– 2.ª ed., de Mônica Macedo (org.), às 18h30min, 
Praça de Autógrafos. Representações sociais em 
movimento: Psicologia do ativismo político, de Pe-
drinho Guareschi, Aline Hernandez e Manuel Cárde-
nas (org.), às 20h, Memorial do Rio Grande do Sul.

QUARTA-FEIRADIA 10

O Gênero Biográfico: da antiguidade 
aos nossos dias. Ministrante: Maria 
Aparecida de Oliveira Silva (Unesp). 
Horário: 17h30min. Local: auditório 
do prédio 5. Entrada franca. Promo-
ção: Departamento de História e Pro-
grama de Pós-Graduação em História.

56.ª Feira do Livro – lançamentos 
Edipucrs. Sistemas Operacionais, 
de Celso da Costa, às 15h30min. 
Discursos da nação, de Carlos Hen-
rique Armani, às 18h30min. Local: 
Praça de Autógrafos.

Feira de Saúde. Horário: das 
11h às 14h30min. Local: Largo 
da Solidariedade, em frente ao 
prédio 15. Entrada franca. Infor-
mações: 3353-4285. Integra a 
Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho.

56.ª Feira do Livro – lançamentos 
Edipucrs. Gênero e saúde: diálogos 
ibero-brasileiros, de Marlene Strey, 
às 14h30min. Física dos raios e en-
genharia de proteção, de Guido Po-
tier, às 15h30min. Programa de Di-
reito Administrativo II, de Luiz Paulo 
Germano, às 18h30min. Desafiando 
rio mar, de Hiram Reis, às 19h30min. 
Local: Praça de Autógrafos.

Gestão e Negócios – o Olhar do 
Cinema. Debate sobre o filme Mino-
rity Report. Ministrante: prof. Sedinei 
Beber. Horário: 17h. Local: auditório 
do 9.º andar do prédio 50. Entrada 
franca. Válido como atividade com-
plementar. Promoção: Face.

SEXTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

DIA 12

DIA 11
: umum ddde-e-e--e
va Júnior F
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56.ª Feira do Livro – lançamento Edipucrs. As políticas sociais brasileiras 
e as organizações financeiras internacionais, vários autores. Horário: 18h. 
Local: Memorial do Rio Grande do Sul.

SÁBADODIA 13

Proclamação da República – feriado nacional.

SEGUNDA-FEIRADIA 15

56.ª Feira do Livro – lançamentos Edipucrs. Lições de História, de Jurandir 
Malerba. Território primitivo, de Lúcio Ferreira. Não pensa muito que dói – 
Um palimpsesto sobre teoria na arqueologia brasileira, de José Alberione dos 
Reis. Deixe estar, patrimônio e arqueologia, de Gislene Monticelli. Considera-
ções sobre as causas da grandeza dos romanos, de Renato Moscateli. Tupi or 
not tupi, de Éder Silveira. Para compreender o século XXI, de Carlos Antônio 
Aguirre Rojas e Jurandir Malerba. Idades da História, de Marco Antônio Lopes. 
E-book Egito Antigo, de Arnoldo Doberstein. E-book Espanha: Política e 
Cultura, de Janete Abrão. Horário: 18h. Local: Memorial do Rio Grande do Sul.

DOMINGODIA 14

Relatos de experiência sobre o uso de tecnologias da informação e da 
comunicação. Dia 17/11. Tema: Ferramentas colaborativas no ensino de 
graduação. Aberto aos docentes. Local: Arena do Logos, prédio 15. Inscri-
ções e informações: 3353-4558 ou logos@pucrs.br. Promoção: Prograd.

10.º Congresso Internacional da APCG: Materialidade e Virtualidade. 
De 22 a 24/11. Informações e inscrições no site www.pucrs.br/eventos/
apcg e na Pró-Reitoria de Extensão, sala 201 do prédio 40, 3220-3680. 
Promoção: Faculdade de Letras.

Curso de extensão Autocad Básico. Inscrições abertas. Início em 19/11. 
Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 

Curso de especialização Treinamento Físico Personalizado. Inscri-
ções de 1.º/12 a 28/2/2011. Promoção: Faculdade de Educação Física e 
Ciências do Desporto. 

Curso de especialização Direito Previdenciário. Inscrições de 1.º/12 a 
11/3/2011. Promoção: Faculdade de Direito. 

 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.


