
A pArtir do dia 8/8 alunos de gradua
ção e pósgraduação da PUCRS poderão 
se inscrever no 5º Torneio Empreende
dor, uma disputa de planos de negócios. 
Os principais objetivos do Torneio são 
despertar e estimular o espírito empre
endedor dos estudantes e proporcionar 
aprendizagens de trabalho em equipe e 
liderança na elaboração de um plano de 
negócios. Nesse mesmo dia, haverá uma 
palestra de lançamento, às 19h30min, no 
auditório térreo do prédio 50, com a par
ticipação do diretor do Instituto Vonpar, 
Léo Voigt, e de Gustavo Schifino, diretor 
da Trópico. As novidades desta edição são 
a premiação para professor orientador, a 
apresentação de projetos individuais e a 
categoria Projetos Sociais. Informações e 
inscrições: www.pucrs.br/nucleoempreen
dedor. Promoção: Núcleo Empreendedor 
da Faculdade de Administração, Contabi
lidade e Economia, Rede Inovapuc e Fijo.

Torneio Empreendedor 
começa dia 8/8

Grupo apoia quem 
quer deixar de fumar
O ServiçO de Atendimento e Pesquisa em Psicologia (SAPP), 
da Faculdade de Psicologia, está montando o Grupo de Apoio 
Livre do Tabaco para membros da comunidade universitária 
interessados em deixar de fumar. Ao todo serão dez encontros, 
que ocorrerão sempre às quartasfeiras, das 18h às 18h45min. 
Os interessados devem entrar em contato com o SAPP, até 8/8, 
pelo telefone 33203561. Como as vagas são limitadas, eles pas
sarão inicialmente por uma entrevista. A atividade é gratuita.

Salão de Iniciação tem inscrições prorrogadas
AS inScriçõeS para o 12º Salão de Iniciação Científica da PUCRS foram pror
rogadas até o dia 5/8. O evento, que ocorre de 3 a 7/10, este ano tem como tema 
Qual é o caminho da sustentabilidade energética? O Salão é um espaço de socia
lização de atividades de pesquisa, envolvendo alunos de graduação e professores/
pesquisadores de diferentes instituições de ensino superior. Inscrições e informa
ções: www.pucrs.br/salao. Promoção: PróReitoria de Pesquisa e PósGraduação.

PUCRS e Feevale firmam parceria
Um cOnvêniO de cooperação entre a PUCRS e a Univer
sidade Feevale possibilitará a realização de cursos lato sen-
su nas diversas áreas do conhecimento. As duas instituições 
oferecerão formação profissional e acadêmica em parceria. A 
primeira atividade será a realização do curso de especialização 
em Direito Processual Civil, cujas inscrições estão abertas. As 
aulas serão realizadas no Campus 2 da Feevale (em Novo Ham
burgo), com início em setembro. O certificado terá registro em 
ambas as instituições.
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Projeto do tecnA, Centro 
Tecnológico Audiovisual, é lançado

nO diA 3/8 a PUcRS, o Governo do Estado e a fundação cinema RS (fun-
dacine) lançam o Projeto do centro Tecnológico Audiovisual do RS (Tecna). A 
solenidade ocorre às 15h, no auditório da Faculdade de Comunicação Social, 
com a apresentação dos conceitos e planos para a instalação do centro. Tam-
bém será aberto um edital para incubação de empresas de cinema e vídeo na 
Raiar da PUcRS. O Tecna estará integrado ao Tecnopuc, em Viamão, ocupando 
as instalações do antigo Seminário Maior (foto). dentre os objetivos, além de 
consolidar o Rio Grande do Sul como polo audiovisual, capaz de atrair produ-
ções nacionais e internacionais, está o de oferecer soluções integradas para 
as necessidades dos agentes e empresas do setor. O local contará com labora-
tórios de pesquisa aplicada aos setores de produção, distribuição e exibição e 
infraestrutura completa para a realização de produtos audiovisuais, contando 
com estúdios diferenciados, como os dedicados à produção e animação e aos 
cenários virtuais, área de open-stage, entre outras facilidades. As primeiras 
ações estão previstas para iniciar no final de 2011.
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A FAcUldAde de Di-
reito recebe inscrições, até 
9/8, para a primeira edi-
ção do curso Intensivo de 
Revisão para o Exame da 
Ordem de Advogados do 
Brasil (OAB). A excelência 
da PUCRS, 13ª universida-
de em números absolutos 
de aprovação no exame 

em 2010, é o grande des-
taque com corpo docente 
formado por professores da 
Faculdade. Com 40 encon-
tros por turma, nos turnos 
da manhã e noite, o curso 
de extensão conta com a 
realização de um simula-
do com questões inéditas, 
desenvolvidas pela equipe, 

infraestrutura da Universi-
dade, acesso ao acervo da 
Biblioteca e desconto no 
estacionamento. com carga 
horária de 160h, superior 
aos demais cursos do mer-
cado, as aulas ocorrem de 
15/8 a 3/10. informações: 
3320-3727 ou www.pucrs.
br/educacaocontinuada.

Revolução Francesa
nOS diAS 11 e 12/8 ocorre o Seminário de 
Ciência Política, a partir do filme Danton, o 
processo da revolução, que retrata aspectos 
da Revolução Francesa. A exibição da obra 
será no dia 11/8, às 11h30min e às 17h30min. 
No dia seguinte, das 8h30min às 11h30min, 
será realizado o seminário. O evento ocorre 
no auditório do prédio 11. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas na secretaria da 
Faculdade de Direito (prédio 11, 8º andar). 
Informações: 33203634.

Física para terceira idade
O prOGrAmA Geron, vinculado à Pró
Reitoria de Assuntos Comunitários, e a Fa
culdade de Física, recebem inscrições para os 
Encontros de Física para o Cotidiano, volta
dos a pessoas com 60 anos ou mais. A ideia 
das aulas é incentivar o grupo a conhecer os 
fenômenos físicos que os cercam em suas 
tarefas básicas. Os encontros ocorrem sem
pre nas quintasfeiras, das 10h às 11h30min, 
de 11/8 a 22/12. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas na secretaria da Faculdade 
(sala 227 do prédio 10). Informações pelo te
lefone 33203535.

Notícias da Raiar
A incUbAdOrA Raiar 
lança um novo espaço de 
notícias em seu site (www.
pucrs.br/raiar). O objetivo 
é criar um canal de comu
nicação com as empresas 
incubadas e com pessoas 
focadas em empreender 
por meio da incubação. O 
espaço é destinado a no
tícias da Incubadora, do 
Parque Científico e Tec
nológico da Universidade 
(Tecnopuc) e das empresas e instituições nele instaladas, das demais unidades da 
Rede de Inovação e Empreendedorismo da PUCRS e de toda a Universidade, que 
tenham relação com os interesses dos públicos do site. Sugestões de pauta podem 
ser enviadas para raiar.comunicacao@pucrs.br e raiar@pucrs.br.
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De olho no elixo

Direito lança intensivo 
para exame da OAB

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

A inOvAçãO tecnológica 
produz novos e mais potentes 
aparelhos eletrônicos de forma 
constante, o que reduz sua mé-
dia de vida ao ano e aumenta a 
quantidade de lixo eletrônico. 
No primeiro relatório do Progra-

ma da ONU para o meio Am-
biente (Pnuma) sobre o tema, 
de 2010, o Brasil é o mercado 
emergente que gera maior vo-
lume de e-lixo per capita por 
ano. São 96,8 mil toneladas de 
computadores, 115 mil t de ge- Fo
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Credpuc
AS inScriçõeS para o Programa de Cré
dito Educativo da PUCRS (Credpuc) vão de 
8 a 31/8. O Credpuc é voltado a alunos de 
graduação, mestrado e doutorado. Poderão 
concorrer estudantes carentes de recursos 
financeiros, próprios ou familiares, mesmo 
com matrícula trancada. Os selecionados po
dem obter 50% de crédito sobre as mensali
dades, exceto a primeira. Informações: www.
pucrs.br/beneficios ou 3320-3936.

putadores e periféricos antigos 
e encaminha para projetos so-
ciais do centro Social marista. 
informações pelo 3320-3576 e 
pastoral@pucrs.br.

ladeiras, 17,2 mil t de impressoras 
e 2,2 mil t de celulares. A reutiliza-
ção e reciclagem desses materiais 
diminuem a exploração de recur-
sos naturais e a quantidade de 
e-lixo. O centro de Pastoral e So-
lidariedade da PUcRS recebe com-
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OFertAS em restaurantes, centros 
de beleza, lojas de roupas, produtos ele
trônicos e até viagens tornam os sites de 
compras coletivas atraentes e, para mui
tos, uma prática quase diária. Antes de 
investir o dinheiro no que promete ser 
uma grande oportunidade de economi
zar, é importante avaliar alguns pontos 
para não sair no prejuízo.

O fato de o produto ou serviço ser 
vendido por um preço inferior ao de 
mercado não altera os direitos do con
sumidor quanto à qualidade e forma 
de atendimento. Ao receber um produ
to inferior, o cliente tem sete dias para 
desistir da compra e deve comunicar 

Direito do consumidor 
nas compras coletivas
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A prOFeSSOrA berenice rOJAS cOUtO, da Fa
culdade de Serviço Social, foi eleita membro do Conselho 
Técnico Científico (CTC) da Educação Superior da Coor
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) para o triênio 2011-2013. É a primeira vez que um 
representante da área do Serviço Social é eleito como titu
lar no CTC. Berenice integra o Colégio de Humanidades.

A cOmUnidAde indígena Terena, da aldeia Limão Verde, no mato Grosso 
do Sul, ganhou um doutor em História pela PUCRS. depois de três anos de pes-
quisa, em julho, WAnderleY diAS cArdOSO defendeu a tese A história 
da educação escolar para o Terena: origem e desenvolvimento do ensino médio 

na aldeia Limão Verde no Programa da Pós-
-Graduação em história. Atualmente ele é 
professor de Licenciatura Intercultural na 
Universidade federal de Aquidauana (mS) e 
dá aulas de história na Escola de Ensino mé-
dio Indígena Reginaldo miguel, na mesma 
cidade. A escolha pela PUCRS para realizar 
o doutorado se deu por influência do seu 
orientador do mestrado, o professor Antô-
nio Brand, que também estudou na Univer-
sidade. A orientadora na PUcRS foi a profes-
sora mAriA criStinA dOS SAntOS.
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Um GrUpO de professores e pesquisadores, 
reconhecido no campo da neurociência, visitou o 
instituto do Cérebro (insCer), em fase final de cons-
trução. giacomo Rizzolatti, da Universidade de Parma 
(Itália), candidato ao Prêmio Nobel pelo descobri-
mento dos neurônios em espelho, manifestou inte-
resse em desenvolver projetos colaborativos com a 
PUCRS. também participaram da visita Adrian Raine, 
da Universidade da Pennsylvania (EUA), um dos prin-
cipais cientistas no estudo das alterações fisiológicas 
e cerebrais em pessoas que cometem atos violentos 
e antissociais; Joseph Murray, criminologista da Uni-
versidade de cambridge (Inglaterra), especialista na 
discussão dos aspectos psicossociais e criminológicos 
que tendem a ocasionar esses comportamentos; 
e Peter kalivas, da Universidade da carolina do Sul 
(EUA), estudioso dos conceitos sobre os mecanismos 
cerebrais relacionados à adição a drogas de abuso. 
Os pesquisadores foram recebidos pelo diretor do 
Inscer, JAderSOn cOStA dA cOStA.

o site e a loja sobre a decisão. O ideal é 
reclamar via site, para ter um registro do 
contato e guardar o recibo de entrega para 
comprovar o prazo legal. A mercadoria deve 
ser enviada ao remetente e o comprovante 
dos Correios também deve ser guardado. A 
compra coletiva não prejudica o direito de 
arrependimento do consumidor.

Realizada sob condições que podem não 
se concretizar, como o número mínimo de 
clientes, a oferta pode não ser validada. Po
rém, no momento em que o produto é pago, 
mesmo que haja devolução de um cliente, 
a compra deve ser garantida aos demais.

O prazo para atendimento ou recebi
mento do produto conta a partir da efeti

vação da compra. Se a pessoa encontra 
dificuldades em agendar um horário, 
ela pode notificar a empresa, segundo 
o Código Civil, via e-mail e estipular 
um prazo para resolução do problema 
e suspensão do prazo final para uso do 
serviço adquirido. 

Alguns cuidados são importantes 
para se proteger na hora de comprar 
pela internet, como verificar a idonei
dade do site, do fornecedor do produto 
ou serviço, além de estar consciente 
dos riscos da compra sob condição, que 
pode não se concretizar. Também é pos
sível verificar junto ao Procon se o for
necedor tem histórico de reclamações.
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Senhor da messe e Pastor do rebanho, 
faze ressoar em nossos ouvidos teu 
forte convite: vem e segue-me!

Calendário Religioso Marista, 2007

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

diA 3 4  

quARtA-FEIRA
4Curso de extensão 
Teologia para Leigos 
(Bloco 8): Teologia da 
Espiritualidade Cristã. 
Último dia de inscrições. Iní
cio das aulas: 9/8. Promoção: 
Faculdade de Teologia.  
4Sobremesa Musical. 
Recital Canções Italianas. 
Horário: 13h. Local: saguão 
do prédio 9. Promoção: Insti
tuto de Cultura Musical.

diA 4 4  

quIntA-FEIRA
4Curso de extensão 
teologia para Leigos 
(Bloco 8): Mariologia e 
Ministérios na Igreja. Úl
timo dia de inscrições. Início 
das aulas: 10/8. Promoção: 
Faculdade de Teologia.

diA 5 4 SExtA-FEIRA

4Palestras internacio-
nais de Filosofia e Di-
reito. Ministrantes: profes
sores das Universidades de 
Tübingen e Santiago do Chile 
– Elke Stekkoenig e Daniel 
Loewe. Temas: La conciencia 
de estados fenomenales y su 
aspecto subjetivo e Libertad 
de conciencia y liberalismo. 
Horário: 10h. Local: auditó
rio térreo do prédio 5. En
trada franca. Informações: 
33203554. Promoção: Pro
gramas de PósGraduação 
em Filosofia e em Direito.

diA 8 4 SEgunDA-FEIRA
4Requerimento de Formatura. O aluno 
concluinte deste semestre deverá protocolar o 
requerimento de formatura na Central de Aten
dimento ao Aluno (prédio 15). O processo acon
tece até 25/8. Informações: 33203573.
424º SEt universitário. Último dia para 
inscrição de trabalhos para a mostra competi
tiva no www.pucrs.br/famecos/set. Data: de 12 
a 14/9. Informações: 33203569 ou pelo site. 
Promoção: Faculdade de Comunicação Social 
(Famecos).
4Cine Comentado. Filme: Esposa de Men-
tirinha. Voltado para pessoas com 50 anos ou 
mais. Horário: 14h15min. Local: auditório do 
prédio 40. Informações: 33204114. Promoção: 
Núcleo de Pesquisa em Demandas e Políticas 
Sociais.
4Curso de extensão Reportagem em 
quadrinhos. Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 12/8. Promoção: Famecos.  
4Curso de extensão Introdução aos 
métodos e ferramentas de apoio à pro-
dução. Último dia de inscrições. Início das au
las: 12/8. Promoção: Faculdade de Engenharia.

diA 9 4 tERçA-FEIRA
4Curso de extensão Genética, tecido 
adiposo, nutrição e exercício físico: as 
entrelinhas do emagrecimento. Último 
dia de inscrições. Início das aulas: 13/8. Promo
ção: Faculdade de Educação Física (Fefid).  
4Curso de extensão Judô e Jiu-Jitsu. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 15/8. 
Promoção: Fefid.  
4Curso de extensão Photoshop. Último 
dia de inscrições. Início das aulas: 15/8. Promo
ção: Famecos.  
4Curso de extensão Flash. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 15/8. Promoção: 
Famecos.  

411º Seminário Internacional 
de Comunicação. Inscrições de tra
balhos até 16/8 pelo www.pucrs.br/
famecos/pos/seminariointernacional. 
Data: 16 a 18/11. Local: Famecos. Infor
mações: 33203658 ou pelo site. Pro
moção: Programa de PósGraduação 
em Comunicação Social.
4Seminário O novo regime 
jurídico da prisão processual, 
liberdade provisória e medi-
das cautelares diversas – Lei 
12.403/2011. Ministrante: Prof. 
Aury Lopes Jr. Data: 22 e 23/8. Ho
rário: 19h30min às 22h30min. Local: 
auditório do prédio 11. Inscrições: se

cretaria da Faculdade de Direito (Fa
dir) – 8º andar do prédio 11. Público: 
alunos de graduação, pósgraduação 
e diplomados da Fadir. Informações: 
33203634. Promoção: Fadir.
41º Encontro Internacional de 
Sintaxe e Semântica e suas In-
terfaces. Data: 25 e 26/8. Horário: 8h 
às 18h. Local: sala 305 e laboratório de 
línguas da Faculdade de Letras (Fale) – 
prédio 8. Informações e inscrições: sala 
201 do prédio 40 ou pelo www.pucrs.
br/eventos/sintaxe. Promoção: Fale.
4Simpósio de Radiofarmácia e 
Imagem Molecular da PuCRS. 
Data: 26, 27 e 28/8. Horário: sexta das 
13h30min às 22h30min, sábado das 
9h às 19h e domingo das 9h às 21h. 
Local: auditório e sala anexa do prédio 
50. Informações e inscrições: Sala 201 
do prédio 40. Promoção: Faculdade de 
Farmácia.
43º Seminário Internacional 
Pessoa Adulta, Saúde e Edu-
cação (Sipase): Espaços psico-
pedagógicos em diferentes ce-
nários. Inscrições: www.pucrs.br/ 
eventos/sipase/. Data: 31/8 a 2/9. Lo
cal: auditório do prédio 50. Horário: das 
9h às 17h. Público: alunos dos progra
mas de pósgraduação em Educação e 
áreas afins, educadores, profissionais 
da saúde. Promoção: Faculdade de 
Educação.


