
NESTA QUINTA FEIRA, 11/8, 
a PUCRS concede o título de Mérito 
Universitário à professora Yeda Pinhei-
ro Dick. A homenagem, proposta pela 
Faculdade de Química, será às 11h, no 
Salão Nobre da Reitoria. Reconhecida 
por sua brilhante trajetória na área da 
Química, como professora e pesquisado-
ra da UFRGS, ela aposentou-se daquela 
instituição em 1995, depois de 43 anos 
de atividade docente.  Yeda teve ainda 
experiências de destaque no exterior, 
como no reconhecido Max Plank Insti-
tut, de Munique (Alemanha). Também 
foi a primeira representante feminina a 
ser membro do Conselho Superior do 
CNPq, na década de 80, e recebeu prê-
mios importantes como o de destaque 
em Pesquisa Química de 1991, outorga-
do pelo Conselho Regional de Química 
e Associação Brasileira de Química, e a 
medalha Professor Simão Mathias 2002, 
da Sociedade Brasileira de Química.

Yeda Dick recebe 
Mérito Universitário

DE 11 a 31/8, estão abertas as inscri-
ções para a 4ª edição das Olimpíadas da 
PUCRS, que visa a promover a integra-
ção, agregando ensino e disciplina. As 
competições serão realizadas no Parque 
Esportivo nos dias 24/9, 1º, 22 e 29/10.  
As modalidades disputadas são: futebol 
de campo (masculino), futsal (masculi-
no e feminino), futebol de areia (mas-
culino), tênis (masculino), minirrústica 
(masculino e feminino) e paddle (mas-
culino e feminino). Podem participar 
alunos de graduação, especialização, 
mestrado e doutorado, diplomados, 
professores, técnicos administrativos 
da PUCRS, do HSL e da Gráfi ca Epecê. 
O evento conta com o apoio das Pró-
-Reitorias de Assuntos Comunitários e 
de Extensão (Coordenadoria do Parque 
Esportivo) e da Faculdade de Educação 
Física e Ciências do Desporto. As inscri-
ções são feitas diretamente no site www.
pucrs.br/olimpiadas.

Abertas inscrições 
para Olímpíadas

A PUCRS inaugura nesta quarta-feira, 10/8, o Laboratório de Criatividade e Em-
preendedorismo (CriaLab), às 16h, no prédio 96B, sala 102. Ligado ao Centro de Inovação 
Microso  -PUCRS, da Rede Inovapuc, trata-se de um espaço de diálogo para que as pessoas 
exponham suas ideias, problema  zem, debatam, negociem, deliberem e criem estratégias 
para a resolução de problemas. A estrutura do CriaLab oferece oportunidade de a  vidades 
para a comunidade interna, como alunos de graduação e pós, professores, pesquisadores, 
gestores e empresários (ligados ao Tecnopuc). A coordenação do laboratório é do professor 
Luis Humberto Villwock. Para par  cipar basta entrar em contato pelo telefone 3320-3672 
ou pelo e-mail crialab@pucrs.br.

CriaLab é inaugurado

A PUCRS obteve posiciona-
mento de destaque no ranking 
Web of World Universities 
(Webometrics), órgão da 
Cybermetrics Lab, um dos 
mais importantes na avaliação 
de universidades do mundo. 
Conquistou o 21º lugar entre as 
melhores ins  tuições de ensino 
da América La  na. De acordo 
com o levantamento, a Univer-

sidade subiu oito posições em 
relação ao 29º lugar ocupado 
em 2010. Além da evolução, a 
Ins  tuição está na 15ª posição 
no Brasil e mantém a liderança 
no Rio Grande do Sul entre os 
estabelecimentos privados de 
Ensino Superior. A tabela com-
pleta está disponível no www.
webometrics.info/top200_
la  namerica.asp. Desde 2004, 

o ranking Webometrics é 
publicado duas vezes por ano 
(janeiro e julho), cobrindo cer -
ca de 20 mil ins  tuições de en-
sino superior em todo o mun-
do. A proposta da organização 
é motivar as instituições de 
ensino superior e os pesquisa-
dores a terem uma presença na 
web que refl ita com precisão 
suas a  vidades.

PUCRS sobe em ranking 
da América Latina
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Voluntariado 
PUCRS
ALUNOS, DIPLOMA
DOS e funcionários da Univer-
sidade podem se inscrever, até 
2/9, no Programa Voluntariado 
da Avesol/PUCRS. O Programa 
atende a organizações sociais de 
Porto Alegre e região metropo-
litana nas áreas de saúde, edu-
cação, assistência social e meio 
ambiente, por meio de inúmeros projetos des  nados às crianças, adolescentes, 
adultos, famílias, idosos e portadores de necessidades especiais em vulnerabi-
lidade social. Os voluntários também par  cipam de encontros de formação, 
acompanhamento e avaliação a cada semestre. Inscrições e informações: www.
pucrs.br/voluntariado ou 3353-4959.

Aulas inaugurais
A FACULDADE de Serviço Social realiza sua 
aula inaugural, no dia 11/8, com o professor Ivo 
Tonet, da Universidade Federal de Alagoas. Na 
ocasião, o professor abordará o tema Ética, cida-
dania e emancipação. O evento ocorre no auditório 
do prédio 32, às 19h30min. No dia 16/8, acontece 
a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação 
em Direito. O palestrante convidado é o professor 
Fernando Araújo, da Universidade de Lisboa, que 
falará sobre Sorte moral: um desafi o para a ética e 
para o Direito. A aula será realizada às 10h, na sala 
1035 do prédio 11 (10º andar). A entrada é franca. 
Informações: 3320-3537.

Trainee Ambev
NO DIA 15/8, será realizada uma palestra so-
bre Processo Seletivo Trainee Ambev 2012, com 
diplomados que concluíram a graduação entre de-
zembro de 2009 e dezembro de 2011. O evento é 
voltado para as áreas de Administração, Contabi-
lidade, Economia, Engenharia, Direito, Informá-
tica, Matemática, Psicologia, Comunicação Social, 
Farmácia, Física e Química. A atividade ocorre às 
18h30min, no auditório térreo do prédio 50. Con-
firmar presença pelo e-mail diplomadospucrs@
pucrs.br. Promoção: Programa Diplomados 
PUCRS. Informações: 3353-4701.

Diálogo entre Peter 
Seewald e Bento XVI
NO DIA 16/8, haverá a primeira edição deste se-
mestre do Projeto Fé e Cultura. O convidado será 
o professor Draiton Gonzaga de Souza, diretor da 
Faculdade de Filosofi a e Ciências Humanas. Falará 
sobre o livro Luz do Mundo, no qual o jornalista ale-
mão Peter Seewald entrevistou o Papa Bento XVI. O 
evento, que tem entrada franca, ocorre às 18h15min, 
no auditório do prédio 9. Informações e vídeos das 
edições anteriores no site www.pucrs.br/feecultura.

Palestras internacionais no Pós em História
O PROGRAMA de Pós-Graduação em História promove palestras, nos 
próximos dias, com professores estrangeiros. No dia 15/8, Rui Luís Martins, 
da Universidade de Coimbra (Portugal), falará sobre Novos temas de pes-
quisa em história contemporânea e em teoria da história. O evento ocorre 
às 14h30min na sala 307 do prédio 3. No dia 16/8, às 14h, no auditório do 
prédio 5, o professor James Green, da Brown University (EUA), abordará o 
tema A luta contra a ditadura brasileira nos Estados Unidos nos anos 60 e 
70. No dia seguinte, às 9h, na sala 307 do prédio 3, o professor Green falará 
sobre Quem é o macho que quer me matar? (Homo)sexualidade, masculi-
nidade revolucionária e a luta armada nos anos 60 e 70. Todas as palestras 
têm entrada franca. Informações: 3320-3534.
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Impressão consciente
REVISTAS, DOCUMENTOS, cadernos e livros são exemplos de u  lização de papel. Para 
produzir uma tonelada de papel branco, o gasto médio é de 1.375 kwh de energia elétrica, 50 mil litros 
de água e 30 árvores, com liberação de 400 kg de CO2 na atmosfera. A indústria papeleira é a quarta 
maior emissora de dióxido de carbono, atrás apenas das produtoras de químicos, petróleo e carvão. 
O uso consciente do papel reduz o impacto nega  vo no meio ambiente, por isso imprima apenas 
quando necessário, u  lize frente e verso, aproveite as folhas de rascunho e envie as sobras para a 
reciclagem. Na Faculdade de Comunicação Social, os docentes orientam a impressão nos dois lados 
da página nas monografi as. Muitos educadores da PUCRS são adeptos ao ambiente 
virtual e a entrega dos trabalhos é eletrônica, com economia de papel,  nta e energia.

Sugestões de temas:
pucrsno  cias@pucrs.br ou ramal 4446.
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Para esclarecer alguma dúvida ou sugerir um 
tema para o Superdicas, entre em contato pelo 
ramal 4446 ou pucrsno  cias@pucrs.br.

A RECICLAGEM do papel poupa energia e reduz o corte de ár-
vores, a poluição do ar e da água. Com água, liquidifi cador, bacia, 
peneira, panos velhos, rolo ou garrafa, é possível reutilizar revistas, 
jornais, rascunhos e envelopes. O procedimento é muito simples e 
pode ser feito em casa:
  Pique o papel usado e 

deixe de molho com água num 
balde por, no mínimo, 24 ho-
ras (quanto mais tempo ficar, 
melhor).
 Deposite o papel molha-

do no liquidificador com água 
até ¾ e bata para ficar com 
aspecto pastoso; mas não bata 
demais para o papel não ficar 
quebradiço.
 Despeje o material batido 

numa bacia com água e peneire o 
papel ao mesmo tempo em que 
mexer para as partículas não se 
depositarem no fundo.

Aprenda a reciclar papel

NA ÚLTIMA semana de julho, 
cerca de 50 alunos par  ciparam da 
8ª edição da Missão Porto Alegre – 
Vila Fá  ma, no Bairro Bom Jesus, 
realizada pelo Centro de Pastoral e 
Solidariedade. O lema deste ano foi 
Compromisso com a vida no plane-
ta. Os jovens experimentaram mo-
mentos de reflexão e de contato 
com os moradores, visitando as fa-
mílias do bairro e realizando ofi cinas 
pedagógicas de tricô, de judô, de in-
glês, entre outras. Também revitali-
zaram espaços da comunidade com 
pinturas na Capela Nossa Senhora 
de Fá  ma, na Escola Municipal José 
Mariano Beck e na Associação das 
Famílias em Solidariedade.

O COORDENADOR do Programa de Pós-Gra-
duação em Direito, INGO WOLFGANG SARLET, 
integrante de projeto de pesquisa sobre polí  cas de 
igualdade e ações afi rma  vas em perspec  va com-
parada, par  cipou de seminário sobre o tema na Uni-
versidade de Stellenbosh (África do Sul), com colegas 
da África do Sul, Índia, Israel e Organização Internacional do Trabalho. Também in-
tegram o projeto professores da Inglaterra (Cambridge) e Alemanha (Regensburg). 
Além disso, a par  cipação de Sarlet incluiu uma estada de pesquisa, como fellow, 
com bolsa do Ins  tuto de Estudos Avançados da Universidade de Stellenbosh.

O FERTILITAT – Centro de Medicina Reprodutiva, 
do Centro Clínico da PUCRS, comemorou 20 anos, no 
início do mês, com um jantar na Leopoldina Juvenil. 
Os professores da Faculdade de Medicina, MARIAN-
GELA BADALOTTI e ALVARO PETRACCO, foram 
os anfi triões. O Fertilitat é pioneiro no campo da re-
produção assistida no RS e no Brasil. É resultado do 
trabalho da clínica o nascimento do primeiro bebê de 
proveta do Estado e do primeiro bebê de congelamen-
to de óvulos por técnica lenta do País. Ao todo, nas-
ceram mais de 2,5 mil crianças nessas duas décadas.

RECÉM DIPLOMADO NO 
curso de Administração, THIAGO 
KATH SATTLER, conquistou uma 
bolsa de estudos para cursar mes-
trado em Turismo na Universidade 
The George Washington. Trata-se 
do mais antigo programa de pós-
-graduação em Turismo dos EUA, 
com conceituadíssimo corpo docente 
e um conselho formado por líderes 
da indústria turística daquele país.

Fonte: Professora Le  cia 
Hoppe (Ins  tuto do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais da PUCRS)

 Pressione a camada que 
fi car na peneira para tirar o lí-
quido em excesso. Deposite o 
material sobre jornais e com pa-
nos velhos aperte para o papel 
não molhar ao toque.
 Amasse bem o papel re-

ciclado para fi car com espessura 
mais fi na (pode ser utilizado um 
rolo de massa ou garrafa) e tro-
que os panos até que não fi quem 
molhados.
 Coloque o papel reciclado 

em jornais velhos ou folhas de 
revistas e deixe secar no sol até o 
dia seguinte. Se não secar, deixe 
por mais dias.
 O papel poderá ser usado para fa-

zer capa de blocos de recados, como papel 
de rascunho, e a água que sobra pode ser 
descartada no jardim.
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Ser pai é sussurrar palavras de 
amor à criança, mesmo quando ela 
ainda nada entende e nada responde, 
porque o amor penetra no coração 
como o calor se esconde no corpo.

Ir. Firmino Biazus
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 
e-mail pucrsno  cias@pucrs.br.

DIA 10 QUARTA FEIRA
Curso de extensão Curso Regular 
de Língua Espanhola Básico 1 – Ma-
nhã. Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 16/8. Promoção: Pró-Reitoria de Ex-
tensão (Proex).  

Curso de extensão Expressão Vo-
cal, Dicção e Oratória. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 16/8. Promoção: 
Faculdade de Comunicação Social (Fame-
cos).  

Sobremesa Musical. Apresentação da 
Orquestra Filarmônica da PUCRS em ho-
menagem ao Dia dos Pais. Repertório inclui 
Pai, de Fábio Júnior, e Circle of Life, de El-
ton John e Tim Rice, entre outros. Horário: 
13h. Local: saguão do prédio 9. Promoção: 
Instituto de Cultura Musical.

DIA 11 QUINTA FEIRA
Palestra Pós-História Esté  ca. Mi-
nistrante: Rodrigo Antônio de Paiva Duarte 
(UFMG). Local: auditório do prédio 50 (9º 
andar). Horário: 19h30min. Entrada fran-
ca. Informações: 3320-3554. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Filosofi a.

4º Encontro de Física do Co  diano 
para a Terceira Idade. Público-alvo: pes-
soas com 60 anos ou mais. Inscrição pode 
ser feita na hora. Período: 11/8 a 22/12. 
Aulas: quintas-feiras das 10h às 11h30min. 
Local: sala 105 do prédio 10. Informações: 
3320-3535. Promoção: Faculdade de Física.

Seminário de Ciência Polí  ca a par-
 r do fi lme Danton, o processo da re-

volução.  Data: 11 e 12/8. Exibição da obra: 
11/8, às 11h30min e às 17h30min. Seminário: 
12/8, às 8h30min. Local: auditório do prédio 
11. Inscrições: podem ser feitas até o dia do 
evento, mediante disponibilidade de vagas, 
na secretaria da Faculdade de Direito (pré-
dio 11, 8º andar). Informações: 3320-3634.

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

Seminário O novo regime jurídi-
co da prisão processual, liberdade 
provisória e medidas cautelares di-
versas – Lei 12.403/2011. Ministran-
te: Prof. Aury Lopes Jr. Data: 22 e 23/8. 
Horário: 19h30min às 22h30min. Local: 
auditório do prédio 11. Inscrições: secre-
taria da Faculdade de Direito (Fadir) – 8º 
andar do prédio 11. Públicos: alunos de 
graduação, pós-graduação e diplomados 
da Fadir. Informações: 3320-3634. Pro-
moção: Fadir.

1º Encontro de Ubiquidade Tec-
nológica. Temas: Ativismo digital, re-
des socias e ubiquidade do sujeito; Pro-
cessos culturais e ubiquidade comunicio-

nal; Ideologia, imaginário e ubiquidade 
comunicacional; Mercado e mobilidade: 
consumo, interações e processos ubíquos. 
Dia: 24/8. Horário: 14h. Local: auditório do 
prédio 7. Informações: grupoubitecpucrs@
gmail.com. Promoção: Grupo de Pesquisa 
de Ubiquidade Tecnológica do Pós-Gra-
duação em Comunicação Social.

1º Encontro Internacional de Sin-
taxe e Semân  ca e suas Interfaces. 
Data: 25 e 26/8. Horário: 8h às 18h. Local: 
sala 305 e Laboratório de Línguas da Fa-
culdade de Letras (Fale) – prédio 8. Infor-
mações e inscrições: sala 201 do prédio 40 
ou pelo www.pucrs.br/eventos/sintaxe. 
Promoção: Fale.

 Simpósio 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: audi-
tório e sala anexa do prédio 50. Informa-
ções e inscrições: Sala 201 do prédio 40. 
Promoção: Faculdade de Farmácia.

3º Seminário Internacional Pes-
soa Adulta Saúde e Educação (Sipa-
se): Espaços psicopedagógicos em 
diferentes cenários. Inscrições: www.
pucrs.br/eventos/sipase. Data: 31/8 a 2/9. 
Local: auditório do prédio 50. Horário: 9h 
às 17h. Público: alunos dos programas de 
pós-graduação em Educação e áreas afi ns, 
educadores, profi ssionais da saúde. Pro-
moção: Faculdade de Educação.

DIA 12 SEXTA FEIRA
Palestra sobre cirurgia bariátrica e 
metabólica. Horário: 18h. Local: anfi tea-
tro Ir. José Otão – 2º andar do Hospital São 
Lucas (HSL). Público-alvo: operados, não 
operados e interessados em geral. Infor-
mações: 3320-5002. Promoção: Centro de 
Obesidade e Síndrome Metabólica do HSL.

Curso de extensão Curso Regular 
de Língua Espanhola Básico 1 – Noi-
te. Último dia de inscrições. Início das au-
las: 18/8. Promoção: Proex.  

Curso de extensão Gerenciamen-
to de Escopo de Projetos. Último dia 
de inscrições. Início das aulas: 12/8. Pro-
moção: Face – Escola de Negócios.  

Curso de extensão Croqui. Último 
dia de inscrições. Início das aulas: 18/8. 
Promoção: Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo.  

DIA 15 SEGUNDA FEIRA

Seminário Economia 5 ½. Palestrante: Tiago 
Wickstrom Alves (Unisinos). Tema: Financiamen-
tos habitacionais nos municípios do Rio Grande 
do Sul: análise da dinâmica entre os anos de 2006 
e 2010. Local: auditório do prédio 50 (9º andar). 
Horário: 17h30min. Entrada franca. Informações: 
3320-3688. Promoção: Programa de Pós-Gradua-
ção em Economia.

DIA 16 TERÇA FEIRA
11º Seminário Internacional de Comunica-
ção. Último dia para inscrição de trabalhos pelo www.
pucrs.br/famecos/pos/seminariointernacional. 
Data: 16 a 18/11. Local: Famecos. Informações: 
3320-3658 ou pelo site. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação Social.

Curso de extensão Preparando a Cena: vi-
venciando os rituais à mesa. Último dia de ins-
crições. Início das aulas: 19/8. Promoção: Face.  

Curso de extensão Bailando na PUCRS. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 22/8. 
Promoção: Faculdade de Educação Física.  


