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CAlouros dA Faculdade de Odontologia farão, agora em março, trabalhos comunitários 
sobre a importância da higiene bucal na Vila Fátima. Foram permitidas brincadeiras para 
integrar os alunos desde que preservem a sua integridade física e moral. No dia 11, à noite, 
os calouros de Ciências Sociais fizeram um passeio pelo Campus para interagir com outros 
estudantes e arrecadar 1 kg de alimento não perecível. Outro trote solidário será realizado no 
dia 17/3 pelo Serviço Social. Às 7h50min, voluntários do curso embarcam no Ônibus Solidário 
da Carris para doarem sangue no Grupo Hospitalar Conceição. Desde 14/3, a Faculdade de 

Comunicação Social tem um posto, no saguão do prédio 7, arrecadando água po
tável para os desabrigados da enchente de São Lourenço do Sul. To

das as iniciativas são acompanhadas de um professor responsável.

reComeçA No dia 22/3 o Projeto Fé e 
Cultura, um espaço de reflexão para a comu
nidade acadêmica. Os professores Ana Maria 
Marques da Silva, da Faculdade de Física, e 
Emilio Jeckel Neto, da Faculdade de Biociên
cias, falam sobre A teoria de tudo. Estará em 
debate o livro The grand design, de Stephen 
Hawking e Leonard Mlodinow, que descreve 
teorias sobre a criação do universo e ques
tiona a intervenção divina. O evento será às 
18h15min, no auditório do prédio 9.

Alunos realizam trote solidário

Os mistérios do universo 
no Fé e Cultura
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NestA quArtA e quinta
feira, dias 16 e 17/3, a PUCRS 
promove o Stand Calouros para 
receber os novos estudantes. 
Diversos setores da Universida
de apresentam os seus serviços 
em estandes espalhados pelo 
Centro de Eventos (prédio 41). 
O Museu de Ciências e Tecno

logia, o Parque Esportivo, a Far
mácia Universitária e o DCE, 
entre outras unidades, estão 
presentes. Além das atividades 
propostas, há jogos e espaços 
para pintura. Estão programa
dos talk shows com profissio
nais diplomados pela PUCRS 
e professores em áreas como 

Promoção da Saúde e Socieda
de, Produção Audiovisual, His
tória Social e Edificações Urba
nas, Ética e Direito na Aviação 
Civil, Tecnologia, Inovações 
e Aplicabilidade Social, Edu
cação e Compromisso Social, 
Espiritualidade, Indivíduo e 
Sociedade, Empreendedorismo 

em Empresas de Engenharia e 
Comunicação e Gestão Merca
dológica. O evento conta com a 
participação da Administração 
Superior da PUCRS, incluindo 
o Reitor Joaquim Clotet. No 
dia 16, os encontros ocorrerão 
às 14h30min e às 20h e, no dia 
17, às 8h30min e às 20h.

Bemvindos, calouros!

Obras são entregues à comunidade
No dIA 21/3, às 10h30min, 
a PUcRs e a Prefeitura de Porto 
Alegre entregam à comunidade 
as obras realizadas pela Univer-
sidade para melhorar o fluxo 
de trânsito na Av. Ipiranga, em 
frente à Instituição. A pista da 
Ipiranga foi alargada em até 1,5 
metro, junto ao Arroio Dilúvio, 
no sentido centro-bairro, num 
trecho de 900 metros, entre as 
ruas nelson Brochado (50 me-
tros antes) e Cristiano Fischer. 
o objetivo da obra é melhorar o 
acesso de veículos. Também foi 
construído um refúgio de 160 
metros de extensão, entre os dois pórticos 
de entrada do campus, para embarque e 
desembarque de carros, ponto de táxi e 
parada de ônibus. o pórtico do estacio-
namento de funcionários foi reposicio-
nado e criado um espaço de aceleração 
para os motoristas que saem da PUcRs 
ingressarem com mais segurança na via. 
A solenidade contará com a presença do 
Reitor Joaquim clotet, prefeito José fortu-
nati, Pró-reitores e secretários municipais, 
entre outras autoridades.
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Diversão e reflexão
Até o dia 1.º/4 podem ser feitas as inscrições para 
o Encontro de Convivência, promovido pelo Centro 
de Pastoral e Solidariedade. Realizado nos dias 9 
e 10/4 no Centro de Eventos PV Sul, em Gravataí, 
proporcionará aos alunos da PUCRS momentos 
para superar desafios, individualmente e em gru
po, por meio de atividades em meio à natureza e 
esportes radicais. Haverá também ocasiões de espi
ritualidade e de reflexão. Informações e inscrições: 
33203576 ou www.pucrs.br/pastoral.

Projeto Rondon Nacional
o Projeto Rondon Nacional/Operação Norte
-Nordeste 2011-2 recebe inscrições até 24/3 pelo 
site www.pucrs.br/projetorondon/inscricoes. 
Universitários podem atuar como voluntários em 
projetos sociais nessas regiões do País. Promovido 
pelo governo federal, é realizado pelo Núcleo de 
Extensão Comunitária da PUCRS e vinculado à 
Coordenadoria de Desenvolvimento Social da Pró
-Reitoria de Extensão. As atividades ocorrerão na 
primeira e na segunda semana de julho. Quem se 
inscrever deverá participar de uma reunião, no dia 
24/3, às 20h, no auditório do prédio 50, que apre
sentará o projeto e esclarecerá sobre o cronograma 
e as cidades incluídas. Informações: 3353-8383 ou 
edgaree@pucrs.br.

Bolsas da Fundação Estudar
No dIA 16/3, às 17h, haverá uma palestra in
formativa sobre o processo seletivo da Fundação 
Estudar. A Fundação é uma instituição sem fins 
lucrativos que incentiva a educação e a formação 
de futuros líderes concedendo bolsas de estudos e 
oferecendo oportunidades para desenvolvimento 
de carreiras e networking. Saiba mais sobre a Fun
dação Estudar em: www.estudar.org.br. O evento 
ocorre na sala 202 do prédio 40 e tem entrada fran
ca. Apoio: Assessoria para Assuntos Internacionais 
e Interinstitucionais.

Aula inaugural da área da saúde
No dIA 23/3,  às 
14h30min, no Centro 
de Eventos, estará na 
PUCRS a diretora de 
Programas e secretária 
adjunta de Gestão do 
Trabalho e da Educação 
na Saúde do Ministério 
da Saúde, Ana Estela 

Haddad. Ela falará sobre 
Formação do Profissio-
nal de Saúde em Aten-
ção Primária na aula 
inaugural dos cursos da 
área da saúde. A entrada 
é franca. Às 11h, no mes
mo local, será lançado o 
livro Atenção primária 

em saúde: vivências 
interdisciplinares na 
formação profissional 
PUCRS, elaborado por 
autores variados, in
cluindo diretores, pro
fessores e bolsistas da 
Universidade, além da 
professora Ana Haddad.
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Conforto e economia
o Ar condicionado é um 
grande aliado na hora de 
amenizar o calor do verão 
portoalegrense. Mas aten
ção: nem sempre o frio má
ximo é a melhor solução de 
conforto. A norma técnica 
prevê que a temperatura de 

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.
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Hóquei  
sobre grama

A FACuldAde de Educação Física e 
Ciências do Desporto oferece um curso 
de extensão diferen
te: Iniciação à moda
lidade olímpica: Hó
quei sobre grama. O 
objetivo é pro
porcionar um 
contato ini
cial com uma 
modalidade 
esportiva em 
crescimento 
no País. As 
aulas serão 
entre  26/3 
e 23/4, das 
15h às 17h. 
Inscrições até 
21/3. Não há 
prérequisito 
para partici
par. O curso conta com apoio da Confederação Brasileira de Hóquei sobre 
Grama e Federação de Hóquei sobre Grama do Estado do Rio Grande do Sul. 
Informações: www.pucrs.br/educacaocontinuada ou 3320-3727.

condicionadores de ar fique 
entre 23 e 25ºC no verão e 
20 e 22ºC no inverno. Para 
aproveitar todo o conforto, 
é preciso limpar periodica
mente o filtro e fechar por
tas e janelas do ambiente. 
Essas atitudes economizam 

energia, diminuem o valor 
da conta de luz e ajudam a 
conservar o planeta. Outras 
dicas: deixar a entrada de 
ar do aparelho livre e fazer 
com que a incidência solar 
no ambiente seja a menor 
possível. Os funcionários 

da PUCRS podem solicitar termô
metros para controle de tempera
tura com a Prefeitura Universitária 
pelo ramal 4334.
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Para esclarecer alguma dúvida ou sugerir um 
tema para o Superdicas, entre em contato pelo 
ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

o VIdA Urgente, da Fundação Thiago 
Gonzaga, desenvolve programas e proje
tos permanentes para ajudar a mudar a 
realidade: a principal causa de morte en
tre jovens de 18 a 24 anos é a violência no 
trânsito, na maioria das vezes provocada 
pela mistura álcool e direção. Depois de 
atividades em praias, bares e festas do lito
ral gaúcho, conscientizando os veranistas 
sobre a importância de cuidar da vida no 
trânsito e no dia a dia em geral, os voluntá
rios se dedicam à campanha Pra rolar tem 
que ter responsa. O objetivo é estimular os 
jovens a aproveitarem, mas sempre com 
responsabilidade.

O Núcleo Vida Urgente PUCRS terá 
atividades dentro do conceito Mão Única 
pela Vida – Na vida você assume vários 

Vida Urgente contra 
violência no trânsito

papéis. No trânsito também. Criada pelo Es
paço Experiência da Famecos, a campanha 
prevê ações e peças publicitárias para cada 
período do ano dentro da Universidade. No 
Stand Calouros, dias 16 (14h30min e 20h) 
e 17/3 (8h30min e 20h), no prédio 41, o 
Vida Urgente motivará os novos alunos a se 
engajarem no trabalho voluntário da Fun
dação. É possível aproveitar como atividade 
complementar, conforme o regulamento de 
cada curso. 

reComeNdAções
4Se for dirigir, não beba.
4Carona, só com alguém de cara limpa.
4Use o cinto de segurança, inclusive no 

banco de trás.
4Não ultrapasse em locais proibidos.

4Atravesse na faixa de segurança.
4Em dias de chuva, reduza a velocida

de e redobre a atenção.

INFormAções
4O cadastro de voluntários pode ser 

feito pelo www.vidaurgente.org.br, na 
seção “Seja um voluntário”. 
4O espaço Vida Urgente PUCRS fica 

no térreo do prédio 8. O telefone para 
contato é 33203716.
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A 3ª edição do Prêmio Revista Sabores do Sul 
destacou o Restaurante Panorama Gastronô
mico, localizado no prédio 40, como o Me
lhor Bufê Livre de Porto Alegre. O chef lorI  
PAulo CArdoso recebeu, pela segunda 
vez, o prêmio de Melhor Chef da cidade. O 
serviço de bufê oferece pratos da culinária ja
ponesa, italiana e gaúcha além de grelhados, 
peixes, sopas e sobremesas. Funciona de se
gunda a sábado, das 11h20min às 14h.

O Pró-reitOr de Pesquisa e Pós-Graduação, jorGe AudY, passou a integrar 
uma das cinco diretorias da Associação nacional de Entidades Promotoras de Em-
preendimentos inovadores (Anprotec), completando o mandato de Paulo roberto 
Gonzalez. Audy fica responsável pelo relacionamento institucional da entidade com 
agentes governamentais na área de inovação e pesquisa.

NestA quiNtA-feirA, 17/3, às 15h, ocorre a 
primeira edição do ano do Diálogos com o Reitor. No 
encontro, o Reitor joAquIm Clotet conversa com 
os diretores dos cursos que realizaram o Enade 2009 
sobre os resultados obtidos no exame. Será na arena 
do Logos: Aprendizagem sem fronteiras, no prédio 15.

CArdIoloGIstAs do 
Hospital São Lucas (HSL) foram 
reconhecidos nacionalmente 
pela revista Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia (ABC), principal 
publicação da área no País e 
promotora do 6.º Prêmio ABC 
de Publicação Científica. O arti
go Proposta de escore de risco 
pré-operatório para pacientes 
candidatos à cirurgia cardía-
ca valvar, dos pesquisadores 
joÃo CArlos GuArAGNA, 
luIZ CArlos BodANese, 
FABIANA BueNo e mArCo 
ANtoNIo GoldANI, conquis
tou o terceiro lugar.

A edIPuCrs teve cinco obras classifica-
das pelo ministério da Educação (mEC) para 
participar do Programa nacional Biblioteca 
na Escola. Os livros passarão pela avaliação 
de profissionais do mEC, representantes do 
Conselho nacional de Secretários da Educa-
ção, da União Nacional dos Dirigentes muni-
cipais de Educação e do Programa Nacional 
de incentivo à Leitura. os títulos seleciona-
dos foram Expressão Corporal: Aspectos Ge-
rais, de Ângela Garcia e Aline Haas; Futebol: 
história, técnica e treino de goleiro, de mar-
cos Guimarães, Everton Ribeiro e Rogério 
Voser; Mundo Greco-Romano: arte, mito e 
sociedade e Dicionário de História do Brasil, 
ambos de moacyr flores; e Fatos e Mitos do 
Antigo Egito, de margaret Bakos.

O bufê apresenta 
dezenas de pratos 

das culinárias 
brasileira, campeira 

e internacional
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O sol nasceu, é um 
novo dia, Bendito seja 
Deus, quanta alegria!
Mantra

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

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  
email pucrsnoticias@pucrs.br.

4Voluntariado PuCrs. Inscrições 
abertas até o dia 25/3 no site www.pucrs.
br/voluntariado. Oportunidade a alunos, 
diplomados e funcionários em experiên
cias sociais e comunitárias. Válido como 
atividade complementar. 

4Credpuc. Inscrições até o dia 31/3. 
Voltado a alunos de graduação em todos os 
níveis, mestrado e doutorado. Os seleciona
dos podem obter 50% de crédito sobre as 
mensalidades, exceto a primeira. Informa
ções: www.pucrs.br/beneficios.

4inscrições abertas para 9th In-
ternational Conference on infor-
mation science technology and 

Management (CistM 2011). O even
to, em parceria com a UFRGS, ocorre entre 
13/5 e 14/5 na PUCRS. Tema: Information 
Science and Technology in a virtualized 
world. As submissões de artigos em inglês 
estão abertas até o dia 1.º/4.  Informações: 
www.cistm.org.

4Palestra Laicidade e seculariza-
ção. Ministrante: Prof. Fernando Catroga, 
da Universidade de Coimbra (Portugal), no 
dia 4/4. Local: auditório térreo do prédio 5. 
Horário: 19h. Promoção: Programa de Pós
-Graduação em Filosofia. Entrada franca. 

4Palestra Justicia y reconocimien-
to: las dos voces de La igualidad. 
Ministrante: Prof. Gustavo Rodriguez, da 
Universidad de la Republica (Uruguai), no 
dia 11/4. Local: auditório térreo do prédio 5. 
Horário: 19h. Promoção: Programa de Pós
-Graduação em Filosofia. Entrada franca. 

4Curso de extensão futebol e Jor-
nalismo na área de Jornalismo es-
portivo. Inscrições até 29/3. Promoção: 
Faculdade de Comunicação Social. De 4/4 a 
13/6. Os encontros serão ministrados pelos 
jornalistas Eduardo Gabardo, Vagner Mar
tins e Christiane Mattos.   

4Ciclo de Palestras XX GeDA – te-
mas Atuais de Direito Ambiental. 
Início dia 29/4 com a palestra O Papel da 
Comissão de Direito Ambiental da OAB/
RS. Ministrante: Ricardo Alfonsin. Inscri
ções: Pró-Reitoria de Extensão, prédio 40, 
sala 201. Válido como atividade comple
mentar aos alunos de Direito da PUCRS.

 Informações e inscrições na Educação Continuada: prédio 15, sala 112, 3320-3727 e www.pucrs.br/educacaocontinuada.

dIA 16 4 quArtA-feirA
4Curso de extensão regular 
de Língua espanhola Básico 
ii. Último dia de inscrições. Aulas de 
22/3 a 28/6.  

4Curso de especialização em 
Diagnóstico Laboratorial. Últi
mo dia de inscrições. Aulas de 8/4 a 
30/9.  

4Desafios Atuais do Direi-
to Ambiental. Palestra com os 
professores Carlos Molinaro e Re
nata da Cunha Rieger. Local: au
ditório do prédio 11. Horário: 20h. 
Inscrições gratuitas pelo e-mail  
diplomadospucrs@pucrs.br.

4entrega de bolsas aos es-
tudantes vencedores do 4º 
torneio empreendedor da  
PuCrs na categoria empresa-
rial com o patrocínio da Cai-
xa/rs. Local: auditório do 9.º andar 
do prédio 50. Horário: 18h30min.

dIA 17 4 quiNtA-feirA
4Gestão de Carreira e em-
preendedorismo: como se 
qualificar? – Palestra com André 
Duhá e Luis Humberto Villwock. 
Local: auditório do prédio 50, 9.º an
dar, às 20h. Inscrições gratuitas pelo  
e-mail diplomadospucrs@pucrs.br. 
Vagas limitadas.

4Curso de extensão Conver-
sação em Língua espanhola. 
Último dia de inscrições. Aulas de 
23/3 a 29/6.  

4Avaliação da extensão. Úl
timo dia para responder ao ques
tionário on-line. Funcionários de
vem acessar o site www.pucrs.br/ 
autoavaliacao e os alunos, www. 
pucrs.br, na Central de Alunos.

dIA 18 4 seXtA-feirA
4Curso de extensão em Processo de execu-
ção: revisão e Atualização. Último dia de inscri
ções. Aulas de 24/3 a 25/3.  

4Cursos de especialização em Direito. Área de 
Direito Ambiental, Família e Sucessões, Mercado e Eco
nomia e Processual Cível. Último dia de inscrições.  

DiA 20 4 domINGo
4Curso de especialização em Cinema expan-
dido. Último dia de inscrições. Aulas de 11/4 a 7/6.  

dIA 21 4 seGuNDA-feirA
4encontro de Capacitação para o Mundo do 
trabalho. Palestra com a jornalista e deputada federal 
Manuela D’Ávila. Tema: Uma trajetória de sucesso: da 
PUCRS para o Planalto. Local: auditório do prédio 9. 
Horário: 18h. Inscrições gratuitas pelo e-mail estagios@
fijo.org.br.

4Palestra Campanha da fraternidade/2011 
– fraternidade e a Vida no Planeta. Palestrante: 
Prof. Frei Luiz Carlos Susin. Local: auditório do prédio 
5. Horário: 19h30min. Promoção: Departamento de 
Cultura Religiosa. Válido como atividade complementar.

4seminário economia às 5 ½. Tema: Política 
monetária em um regime de metas de inflação: uma 
avaliação do caso brasileiro. Ministrante: Prof. Marcelo 
Portugal (UFRGS). Palestra começa às 17h30min com a 
aula inaugural do mestrado em Economia do Desenvolvi
mento. Local: auditório do 9.º andar do prédio 50. Válido 
como atividade complementar.

dIA 22 4 terçA-feirA
4Curso de extensão scrum em equipes Dis-
tribuídas. Último dia de inscrições. Aulas de 28/3 a 
29/3.  

4Curso de extensão identificação e Manejo 
com Pacientes em situação de Crise. Último dia 
de inscrições. Aulas de 28/3 a 31/3.  

4Curso de extensão em Língua Japonesa. Ní
veis Básico I, II e III. Último dia de inscrições. Promoção: 
Instituto de Cultura Japonesa.  


