
EstudantEs dE graduação e pós-graduação 
com projetos na área de Empreendedorismo podem 
se inscrever nos Prêmios Santander Universidades 
2011 até 13/9 pelo site www.santanderuniversidades.
com.br/premios. Os vencedores receberão prêmios 
em dinheiro e bolsas de estudos na Babson College 
(EUA), considerada a melhor escola de empreende-
dorismo do mundo. Professores e pesquisadores dou-
tores podem concorrer na área de Ciência e Inovação, 
com premiação em dinheiro, troféu e curso on-line de 
empreendedorismo certificado pela Babson College. 
Já as Instituições de Ensino Superior disputam em 
Universidade Solidária e em Guia do Estudante – Des-
taques do Ano. Em todas as áreas há subcategorias.

nEstE sEmEstrE os bares de 13 prédios da  
PUCRS oferecem o Lanche Universitário, com preços que 
variam de R$ 3,50 a R$ 4,50. Cada bar tem um tipo dife-
rente de sanduíche e uma bebida (suco, café ou água). 
Para conferir as opções, acesse o site www.pucrs.br.

Inscrições abertas para 
Prêmios santander

a uBEa/PuCrs conquistou sua 
primeira patente no Brasil para o Mode-
lo de Utilidade Disposição Construtiva 
em Câmara Escura Individual e Portá-
til (CEIP). A divulgação foi realizada na 
Revista de Propriedade Industrial, meio 
oficial do Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (INPI) na última semana. 
O invento foi desenvolvido para simular 
condições de voo noturno e demonstrar 
aspectos relativos à visão no meio aero-
náutico. Sua proteção foi requerida em 
2002 pelo Escritório de Transferência 
de Tecnologia. Esta não é a primeira 
concessão de patente à PUCRS, que tem 
outras cinco na China, no Japão, na Co-
reia do Sul e nos EUA. Segundo o INPI, 
a Universidade está entre as 50 maiores 
solicitantes de patentes no Brasil, em 
28ª posição e é a única instituição de en-
sino superior privada na listagem. Até 
junho de 2011 contava com 75 depósitos 
de patentes no Brasil, 36 internacionais, 
dois licenciamentos para um laborató-
rio farmacêutico nacional, 11 soft wares 
registrados, 48 marcas registradas da  
PUCRS e um contrato de transferência 
de know how registrado.

a PartIr desta semana, a revista  
PUCRS Informação oferece a oportu-
nidade de acessar todo o seu acervo no 
site www.pucrs.br. Estão disponíveis para 
leitura, em formato PDF, os 155 exempla-
res editados até julho/agosto deste ano. A 
publicação começou a circular em 1978, 
ainda no formato de boletim. O acervo on-
-line, além de uma forma de documentação 
da história da Universidade, torna acessível 
a imensa gama de material jornalístico sobre 
a Instituição produzida pela Assessoria de 
Comunicação Social (Ascom). Ali estão retra-
tados grandes momentos, importantes conquistas científicas, 
acadêmicas e projetos sociais e comunitários. No trabalho de 
digitalização dos arquivos, a iniciativa da Ascom contou com o apoio do Setor de Suporte 
e Desenvolvimento, da Biblioteca Central.

Para amPlIar o desen-
volvimento e o engajamento 
de pessoal, previstos pelo Pla-
no Estratégico 2011-2015, a  
PUCRS elaborou a Pesquisa de 
Clima Organizacional, que será 

realizada a cada dois anos. A 
primeira edição ocorre de 15/8 
a 15/9 pelo site www.pucrs.br/
grhpesquisa. Professores e téc-
nicos administrativos respon-
derão questões de satisfação 

e motivação com o trabalho e 
práticas de gestão. Os funcio-
nários que não tiverem acesso 
direto a computador nos pos-
tos de trabalho poderão res-
ponder a pesquisa no 9º andar 

do prédio 50, das 8h30min às 
22h30min, ou pelos totens no 
refeitório da Prefeitura Uni-
versitária. Na Divisão de Obras 
a pesquisa será aplicada de for-
ma impressa.

PUCRS tem 
primeira patente 
concedida no Brasil

Acervo da PUCRS Informação está on-line

lanche universitário
no Campus

Pesquisa avalia clima organizacional

Os benefícios 
da caminhada     
PÁGIna 3
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a primeira e 
última edições



Opções de estacionamento
a PuCrs oferece diversas opções de estacionamentos 
para os alunos que utilizam o carro para vir ao Campus. No 
turno da noite, quando o movimento é mais intenso, o esta-
cionamento do Hospital São Lucas – a partir das 18h30min 
– e o coberto do Parque Esportivo, com entrada pela Cristia-
no Fischer, têm valor de R$ 2,20 para estudantes. O prédio 
garagem, com estacionamento coberto, próximo ao prédio 
50, tem tarifa promocional no mesmo valor do estaciona-
mento descoberto (R$ 3,50), das 18h30min às 24h.

Educação
Estão aBErtas as inscrições para o 3º Sipase – Es-
paços Psicopedagógicos em Diferentes Cenários, promo-
vido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação. No 
evento, que ocorre de 31/8 a 2/9, serão abordados temas 
como Psicopedagogia e corporeidade; Educação, Neuro-
ciências e Psicologia da Saúde e Espaços psicopedagógi-
cos no contexto internacional. A atividade contará com a 
participação de convidados de universidades brasileiras e 
estrangeiras, como o professor Esteban Levin, da Universi-
dade de Buenos Aires (Argentina), e Lucia de Anna, da Uni-
versità degli Studi di Roma (Itália). Informações e inscrições:  
www.pucrs.br/eventos/sipase.

Toxicologia Clínica 
e Analítica
no dIa 19/8 inicia o Ciclo de Palestras 
em Toxicologia Clínica e Analítica. Uma vez 
ao mês serão abordados temas diferenciados. 
Nesta primeira edição o assunto será cocaína, 
crack e oxi. As palestrantes serão Adriana 
Barotto, do Centro de Informação Toxicoló-
gica de Santa Catarina, e a professora Rena-
ta Limberger, da Faculdade de Farmácia da 
UFRGS. A atividade ocorre às 18h30min, na 
sala 142 do prédio 12C. Informações e inscri-
ções na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 
do prédio 40).

Temas de Psiquiatria
tEmas Como Cérebro e Psiquismo, 
Maconha, Psicoestimulantes e Internet se-
rão debatidos no seminário Temas de Psi-
quiatria 2011 – Questões Contemporâneas, 
que será realizado entre 22 e 25/8. Partici-
pam como palestrantes o neurologista Jader-
son Costa da Costa, o médico Carlos Alberto 
Iglesias Salgado e o professor da Faculdade 
de Comunicação Social Carlos Gerbase, entre 
outros. A abertura será no dia 22/8, às 20h, 
no anfiteatro Irmão José Otão, do Hospital 
São Lucas (HSL). Inscrições até o dia 17/8, 
ou no dia 22, no Ambulatório de Psiquiatria, 
sala 309 do 3º andar do HSL, das 8h às 17h. 
Informações: 3320-3367. Promoção: Centro 
de Estudos de Psiquiatria Integrada.
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Chuveiro elétrico ou a gás?
durantE o inverno a tendên-
cia é tomar banhos mais demora-
dos e bem quentes para passar o 
frio. Porém é importante evitar o 
desperdício de água e energia. En-
tre as opções de chuveiro elétrico e 
chuveiro a gás, a mais econômica 
é a primeira. Enquanto o consumo 

médio de água do chuveiro elétrico 
é de 4,2 litros por minuto (L/min), 
no aquecedor a gás o valor dobra 
para 8,7 L/min. Em um aquecedor 
a gás, cerca de 4,5 litros são jogados 
fora até esquentar a água, ou seja, 
uma família com quatro pessoas 
desperdiça até 18 litros de água por 

dia ao usar o equipamento. Para 
a mesma família, banhos diá-
rios de oito minutos no chuveiro 
elétrico têm custo mensal, entre 
água e energia, de R$ 43,55. Já 
no aquecedor a 
gás, o total chega 
a R$ 66,69.

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

Workshop para 
alunos da Face
no dIa 18/8, o Escritório 
de Carreiras da PUCRS realiza o 
workshop Capacitação para o 
mundo do Trabalho, voltado para 
alunos de graduação da faculdade 
de Administração, Contabilidade e 
Economia (face). Nesta edição o 
tema abordado será a elaboração 

de currículo, com a participação da 
psicóloga Ana Carolina da Silva. O 
evento ocorre às 18h15min, no La-
boratório de Informática do 9º an-
dar do prédio 50. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas pelo 
telefone 3205-3125 ou pelo e-mail  
escritorio@fijo.org.br.

Fonte:  
Projeto USE

fO
TO

: f
LE

U
R 

SU
IjT

EN
/S

TO
CK

.X
CH

N
G

fOTO: ARTEm CHERNySHEVyCH/STOCK.XCHNG



PUCRS nOtíCIAS nº 380  4 17 A 23 DE AGOSTO DE 2011  4 3

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

a CamInhada traz benefícios 
cardiorrespiratórios, fortalece os os-
sos, ajuda a controlar o peso corporal 
e a pressão arterial, melhora os níveis 
de colesterol e glicose no sangue, traz 
uma sensação de bem-estar e melhora 
a qualidade de vida. Para aproveitar o 
exercício ao máximo, é importante se-
guir algumas dicas como usar roupas 
que permitam transpirar de maneira 
natural e estejam de acordo com a esta-
ção. O tênis deve possuir um sistema de 
amortecimento apropriado e a postura 
deve ser ereta, natural e confortável.

O exercício nunca deve ser feito em 
jejum para evitar o risco de hipoglice-
mia e sintomas como tontura, mal-estar 
e fraqueza, além do baixo rendimento. 
De 30 a 60 minutos antes da cami-

Aproveite a caminhada
nhada, o ideal é consumir frutas, pães 
integrais, iogurtes, barras de cereal e 
queijos magros. Depois da caminhada, 
a prioridade é repor líquidos e carboi-
dratos e sucos naturais de frutas são 
uma ótima opção. 

É importante ter um acompanha-
mento nutricional, realizar ao menos 
uma avaliação com um profissional 
de Educação Física e exames médicos 
para evitar riscos à saúde. Para entrar 
no ritmo e não desanimar nas primei-
ras semanas, os iniciantes devem pro-
curar uma atividade orientada, assim 
os exercícios serão dosados e não tra-
rão dores ou lesões.

A academia do Parque Esportivo 
da PUCRS oferece corridas orientadas, 
monitoradas e planejadas por profes-

o ProFEssor Carlos Reis, da 
Universidade de Coimbra, está na 
PUCRS como professor visitante à 
faculdade de Letras, pelo período de 
um ano. Ele lecionará Tópicos de Lite-
raturas Lusófonas na Pós-Graduação 
em Letras; ministrará uma disciplina 
sobre machado de Assis e Eça de 
Queirós na especialização de Literatu-
ra Brasileira; será coorientador de dis-
sertações e teses; participará de bancas de qualificação e também desenvolverá 
atividades de pesquisa no Delfos – Espaço de Documentação e Memória Cultural. 
Reconhecido pesquisador na área das letras e ex-diretor da Biblioteca Nacional 
de Lisboa, em 2001 Reis recebeu da PUCRS o título de Doutor Honoris Causa.

três alunos da PUCRS participam do Encontro Internacional de Jovens 
maristas (EIjm) e da jornada mundial da juventude (jmj), neste mês, na Espa-
nha. Os estudantes mIGuEl PErEZ, de física, soPhIa Kath, de jornalis-
mo, e taIlInE CastIlhos, de Le-
tras, representam a Província marista 
do RS nos encontros, com mais dois 
jovens da Pastoral juvenil marista e 
o Ir. manuir mentges. O EIjm é orga-
nizado pelo Instituto Marista e reúne 
jovens maristas do mundo inteiro 
para refletir sobre o relacionamento 
com o mundo, com os outros e com 
Deus. A jmj é um encontro global de 
jovens com o Papa, que se realiza a 
cada três anos. Em 2011, tem como 
lema Enraizados e edificados em Cris-
to, firmes na fé.

a assIstEntE social e professora da 
Faculdade de Serviço Social marIa Pal-
ma WolFF assumiu em 5/8 a direção ge-
ral do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF). 
Sua nomeação representa uma mudança 
no direcionamento da Instituição, que 
historicamente foi dirigida por médicos 
psiquiatras. Desde uma perspectiva in-
terdisciplinar, a preocupação é estreitar o 
vínculo com o sistema de saúde pública, 
diminuindo os problemas gerados por 
longas internações. O IPF, criado em 1925, 
é o único manicômio judiciário do RS e o 
maior do Brasil

a PuBlICação acadêmica da Faculdade 
de Odontologia, revista Odonto Ciência/Jour-
nal of Dental Science, é a primeira da PUCRS a 
estar presente na Scientific Electronic Library 
Online – SciELO. Esta é uma biblioteca eletrô-
nica que abrange uma coleção selecionada de 
periódicos científicos brasileiros.

Fonte: Rafael Baptista, coordenador 
do Laboratório de Avaliação e 
Pesquisa em Atividade Física, e Raquel 
Dias, professora da faculdade de 
Enfermagem, Nutrição e fisioterapia

sores da Faculdade de Educação Física e Ciências 
do Desporto. Também são promovidas caminhada 
orientada e ginástica para 3ª idade, para desenvol-
ver a capacidade 
aeróbica e a in-
tegração. Infor-
mações pelo (51) 
3320-3622.
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Um Irmão é algo bem grande, é 
uma alma predestinada a eminente 
virtude e sobre a qual Deus tem 
desígnios de misericórdia.
Champagnat

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

dIa 17 4 quarta-FEIra
4Conferência com professor 
James naylor Green, da Bro-
wn university (Eua). Tema: 
Quem é o macho que quer me ma-
tar? – (Homo)sexualidade, mas-
culinidade revolucionária e a luta 
armada nos anos 60 e 70. Local: 
sala 307 do prédio 3. Horário: 9h. 
Informações: 3320-3534. Promo-
ção: Programa de Pós-Graduação 
em História. 

4Curso de extensão autocad 
Básico. Último dia para inscrições. 
Início das aulas: 23/8. Promoção: 
Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo.  

4Cursos de extensão Instru-
mental para Interpretação de 
texto em Língua Espanhola. 
Último dia para inscrições. Início 
das aulas: 23/8. Promoção: Insti-
tuto de Cultura Hispânica.  

4Sobremesa Musical. No pia-
no, Olinda Allessandrini, acompa-
nhada pela Orquestra Filarmônica 
da PUCRS. Horário: 13h. Local: 
saguão do prédio 9. Promoção: Ins-
tituto de Cultura Musical.

dIa 18 4 quInta-FEIra
42ª Jornada acadêmica de 
Enfermagem. Até 19/8.Temas: 
Enfermagem pediátrica, geriátri-
ca e competências do enfermeiro 
obstetra, entre outros. Inscrições: 
www.pucrs.br/faenfi, na seção 
Eventos. Informações 3320-3646 
ou jornadaenfermagempucrs@
gmail.com.

4Curso de extensão manda-
rim 2. Último dia para inscrições. 
Início das aulas: 24/8. Promoção: 
Faculdade de Letras (Fale).  

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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41º Encontro de ubiquida-
de tecnológica. Temas: Ati-
vismo digital, redes socias e ubi-
quidade do sujeito; Processos 
culturais e ubiquidade comuni-
cacional; Ideologia, imaginário 
e ubiquidade comunicacional; 
Mercado e mobilidade: consu-
mo, interações e processos ubí-
quos. Dia: 24/8. Horário: 14h. 
Local: auditório do prédio 7. In-
formações: grupoubitecpucrs@
gmail.com. Promoção: Grupo 

de Pesquisa de Ubiquidade 
Tecnológica do PPGCOM.

41º Encontro Internacio-
nal de Sintaxe e Semântica 
e suas Interfaces. Data: 25 
e 26/8 Horário: 8h às 18h. Lo-
cais: 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.

dIa 19 4 SExta-FEIra
4Ciclo de Conferências Projetos de Filosofia. Tema: 
Dentro e contra o liberalismo? Lendo Foucault a partir dos 
cursos sobre biopolítica. Ministrante: professor Rodrigo 
Nunes. Horário: 14h. Local: auditório térreo do prédio 5. 
Informações: 3320-3554 ou filosofia-pg@pucrs.br.
4Curso de extensão Cuidadores de Idosos. Último 
dia para inscrições. Início das aulas: 25/8. Promoção: Ins-
tituto de Geriatria e Gerontologia.  
4aula Inaugural da Faculdade de Letras. Tema: 
Literatura como inutilidade. Palestrante: Carlos Reis, 
professor da Universidade de Coimbra. Hora: 19h30min. 
Local: auditório do prédio 11. Promoção: Fale

dIa 22 4 SEgunda-FEIra
4Seminário Economia 5 ½. Palestrante: Gabrielito Menezes 
(UFRGS). Tema: Taxa de formação de empresas no Rio Grande do 
Sul: deslocamentos espaciais e relação com o crescimento econô-
mico. Local: auditório do prédio 50 (9º andar). Horário: 17h30min. 
Entrada franca. Informações: 3320-3688. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Economia. 
4Seminário de direito Internacional Humanitário. Início. Atividade quinzenal. Estudo a par-
tir de casos concretos. Horário: 11h30min. Informações e inscrições: Proex (sala 201 do prédio 40) ou  
3320-3680. Promoção: Faculdade de Direito.

4Seminário Interno de avaliação da Iniciação Científica. De 22 a 26/8. Palestra de abertura: 
Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico: As novas oportunidades, com Cleber Cristiano Pro-
danov, secretário estadual da Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. Local: auditório térreo do 
prédio 32. Hora: 14h30min. Apresentações de trabalhos no 7º andar do prédio 40, a partir das 8h30min. 
Informações: www.pucrs.br/seminarioic. Promoção: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

dIa 23 4 tErça-FEIra
4Palestras de Filosofia. Temas: Resta ainda alguma esperança para a teoria das alternativas rele-
vantes? (Prof. Emerson Carlos Valcarenghi – UFPI) e A plausibilidade do Realismo Direto (Prof. Carlos 
Augusto Sartori – UFSM). Local: auditório térreo do prédio 40. Horário: 14h. Entrada franca. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia.
4Curso de extensão Previsão de demanda. Último dia para inscrições. Início das aulas: 27/8. 
Promoção: Faculdade de Engenharia.  
4Curso de extensão Clínica de Musculação e Ortopedia Esportiva. Último dia para inscrições. 
Início das aulas: 27/8. Promoção: Faculdade de Educação Física.  
4Cursos de extensão Língua Japonesa – Módulos 1 e 2. Último dia para inscrições. Início das 
aulas: 29/8. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa.  
4Cursos de extensão Língua Japonesa – avançado 2. Último dia para inscrições. Início das au-
las: 29/8. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa.  

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


