
Encontro discute 
sintaxe e semântica

Ministros da Justiça 
e do STJ realizam 
conferências

PUCRS sedia  
pré-lançamento do 
seminário da Anprotec

A FAculdAde de Letras rea-
liza, nos dias 25 e 26/8, o 1º En-
contro Internacional de Sintaxe e 
Semântica e suas Interfaces. Ha-
verá palestrantes de universida-
des brasileiras e internacionais, 
com destaque para os professo-
res Emmon Bach (Universidade 
de Massachusetts/Universidade 
de Londres), Marcelo Ferreira 
(Universidade de São Paulo), 
Brenda Laca (Universidade de 
Paris 8) e Östen Dahl (Universi-
dade de Estocolmo). Serão abor-
dados temas como Tempo e lin-
guagem e Orientação temporal 
e a semântica dos verbos de ati-
tude. O encontro ocorre na sala 
305 do prédio 8. Informações: 
www.pucrs.br/eventos/sintaxe.

O ministrO da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, e o ministro 
do Superior Tribunal de Justiça 
Paulo de Tarso Sanseverino es-
tarão na PUCRS, no dia 26/8, 
para realizarem conferências na 
Faculdade de Direito. A palestra 
de Cardozo, intitulada O Direi-
to como instrumento do poder, 
será às 8h30min, no auditório do 
prédio 11. Sanseverino falará, às 
19h30min, sobre Responsabili-
dade civil do transportador, no 
mesmo local. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas na 
secretaria da Faculdade (prédio 
11, 8º andar).

nO diA 26/8 será realizado, no Parque Cien-
tífico e Tecnológico (Tecnopuc), o pré-lança-
mento do 21º Seminário Nacional de Parques 
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas e do 
19º Workshop Anprotec. A ação marca o ca-
lendário do movimento de empreendedoris-
mo inovador do País, reunindo especialistas 
e autoridades da região. O evento ocorrerá a 
partir das 8h no auditório do Portal Tecnopuc, 
2º andar do prédio 99A. Promovida pela As-
sociação Nacional das Entidades Promotoras 
de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) 
e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com 
o Tecnopuc e a Rede Gaúcha de Incubadoras 
de Empresas e Parques Tecnológicos (Reginp), 
a cerimônia apresenta as iniciativas que serão 
contempladas no Seminário. A atividade será 
realizada de 24 a 28/10 no Centro de Eventos 
PUCRS e terá como tema Nova Competitivi-
dade dos Territórios.
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Pensando em 
investir? saiba 
mais na PÁGinA 3

Universidade capacitará 
servidores do RS

Filósofo Alvin Plantinga 
participa de evento

A Pucrs é uma das ins-
tituições parceiras da escola 
de Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, que está sendo 
criada pelo governo gaúcho 
para promover a capacitação 
(formação continuada) dos 

servidores do estado e agentes 
sociais. No dia 23/8, no Pa-
lácio Piratini, foi assinado um 
termo de cooperação técnica 
entre o estado e as instituições 
participantes. A PUCRs inicial-
mente ficará responsável por 

cursos de extensão e especia-
lização na área de gestão de 
Políticas para igualdade Racial 
e de gênero, por meio das Fa-
culdades de educação e servi-
ço social. os cursos estão pre-
vistos para iniciar em outubro.

O nOrte-americanO Alvin 
Plantinga, professor da Universidade de 
notre dame (eUA), é considerado um 
dos principais filósofos especialistas em 
filosofia da religião na atualidade. Co-
nhecido também por seu trabalho em 
epistemologia e em metafísica, estará na 
PUcRS nos dias 29 e 30/8. ele partici-
pará do evento A epistemologia de Alvin 
Plantinga, promovido pelo Programa de 
Pós-graduação em Filosofia, no auditó-
rio do prédio 5. A conferência de abertu-
ra, às 14h, também será a aula inaugural 
do Programa, e será ministrada pelo pró-
prio Plantinga. na ocasião ele falará sobre Aval 
epistêmico e função própria. no dia seguinte 
o filósofo abordará o tema Um argumento 
evolucionário contra o naturalismo. O evento 
contará com a participação de professores da 
PUCRs e de outras universidades brasileiras. 
A entrada é franca. informações: 3320-3554.
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Os AlunOs de gra-
duação podem participar 
de duas atividades nos 
próximos dias, promovi-
das pela Pró-Reitoria de 
graduação. no dia 25/8, 
às 18h, será realizada a 
oficina Da fala para a es-
crita: características do 
texto oral e do texto escri-

to. A atividade é na Arena 
(sala 102) do prédio 15. As 
inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas no site 
da PUCRs, seção Central 
de Alunos, em Capacita-
ção Discente. No dia 29/8 
ocorre a palestra Uso sus-
tentável da energia: o que 
a PUCRS está fazendo e 

como você pode partici-
par, com o professor odi-
lon duarte (engenharia). 
A atividade tem entrada 
franca e acontece no audi-
tório do prédio 9, às 18h. A 
oficina e a palestra podem 
valer como atividade com-
plementar. informações: 
3320-3656.

Credpuc – últimos dias
As inscrições para o Programa de Cré-
dito Educativo da PUCRS (Credpuc) podem 
ser feitas até o dia 31/8. O Credpuc é voltado 
para alunos de graduação, mestrado e douto-
rado. Podem concorrer estudantes carentes 
de recursos financeiros, próprios ou fami-
liares, mesmo com matrícula trancada. Os 
selecionados podem obter o crédito de 50% 
sobre as mensalidades, exceto a primeira. 
Informações: www.pucrs.br/beneficios ou 
3320-3936.

Fórum de 
Interdisciplinaridade
nO diA 30/8, ocorre mais uma edição do 
Fórum de Interdisciplinaridade, promovido 
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção. Na ocasião, o professor Paulo Vinícius 
Sporleder de Souza (Direito) falará sobre 
Direito e bioética – repercussões jurídico-
-penais da engenharia genética, reprodu-
ção assistida e outras questões bioéticas. A 
professora Ana Maria Marques da Silva (Físi-
ca) abordará o tema A colaboração interdis-
ciplinar na melhoria do diagnóstico médico 
por imagens – integrando Física, Engenha-
ria, Ciência da Computação e Medicina. O 
evento ocorre às 17h30min, no auditório do 
9º andar do prédio 50. A entrada é franca.

Olimpíadas da PUCRS
AlunOs, di-
PlOmAdOs, 
professores e técni-
cos administrativos 
da Universidade, 
do HSL e da Grá-
fica Epecê têm até 
o dia 31/8 para se 
inscreverem nas 
Ol impíadas  da  
PUCRS 2011. As 
modalidades dis-
putadas são: fute-
bol de campo (masculino), futsal (masculino e feminino), futebol de areia (mas-
culino), tênis (masculino), minirrústica (masculino e feminino) e paddle (mas-
culino e feminino). As competições serão realizadas no Parque Esportivo nos 
dias 24/9, 1º, 22 e 29/10. Inscrições e informações: www.pucrs.br/olimpiadas.
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Não jogue lixo nas ruas

Capacitações  
para alunos

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

seGundO O departamento 
de esgotos Pluviais, desde outu-
bro de 2006, quase 230 mil tone-
ladas de resíduos foram retiradas 
do Arroio dilúvio. Quando o lixo 
é jogado nas ruas, causa o entu-
pimento de bueiros e impede o 

escoamento da água. em dias 
de chuva, esse lixo resulta em 
alagamentos nas ruas, poluição 
dos rios e em morte dos ani-
mais que ali vivem. A saúde da 
população também é prejudi-
cada, já que qualquer recipien- Fo
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Aula inaugural da Letras
nO diA 29/8, será realizada a aula inaugu-
ral da Faculdade de Letras (Fale). Na ocasião, 
o professor Carlos Reis, da Universidade de 
Coimbra, e visitante da Fale, falará sobre Li-
teratura como inutilidade. O evento ocorre 
às 19h30min, no auditório do prédio 11, e tem 
entrada franca. Informações: 3320-3528.

vação do meio ambiente. na  
PUCRs as lixeiras permitem a 
coleta seletiva: os recipientes 
de cor laranja são para o lixo 
orgânico e os azuis para o lixo 
seco.

te que acumule água, 
como pneus e latas abandonados 
nas ruas, pode receber os ovos do 
mosquito da dengue e proliferar a 
doença. Procurar uma lixeira para 
descartar resíduos e não jogá-los 
na rua contribui para a conser-
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em temPOs de instabilidade do 
mercado financeiro, é preciso saber in-
vestir para não sair no prejuízo. Existem 
diversos tipos de aplicações, das mais 
seguras às mais arrojadas. No primeiro 
grupo estão, por exemplo, a caderneta 
de poupança, o Certificado de Depósito 
Bancário (CDB) e o fundo de renda fixa, 
que são mais conservadores e indicados 
a quem vai investir suas reservas. Já no 
segundo encontram-se opções como os 
fundos de ações, de maior rentabilidade, 
porém de risco consideravelmente maior.

Na poupança, os maiores benefícios 
são a liquidez (acesso à quantia inves-
tida) e a garantia do governo de que o 
investimento de até R$ 70 mil por CPF 
não será perdido. Seu ponto baixo está no 
rendimento médio, que em junho de 2011 

Opções de investimento
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O diretOr da Faculdade de Ciências Aeronáuticas, 
elOnes riBeirO, foi eleito vice-presidente do Conselho 
Consultivo de Ciências Aeronáuticas. O órgão visa a esta-
belecer a integração entre as comunidades acadêmica e ae-
ronáutica, direcionando a formação de recursos humanos 
para o setor aeronáutico civil, em nível superior, nas áreas 
de piloto comercial e de linha aérea, gestão de aviação civil 
e especializações afins com a atividade aeronáutica.

nO diA 25/8, o Parque Cientí-
fico e tecnológico (tecnopuc) com-
pleta oito anos. Contava com duas 
empresas quando foi inaugurado, 
dell e hP. hoje soma 63 (41 do tec-
nopuc e 22 da incubadora Raiar), 
oito entidades e 12 estruturas de 
pesquisa e desenvolvimento. no 
primeiro semestre deste ano, ultra-
passou a marca de 4,3 mil empregos diretos. A esses números, agrega-se à sua 
expansão o tecnopuc, em viamão, e o novo prédio do Portal tecnopuc (foto), 
de infraestrutura inovadora, além de duas conquistas do prêmio Anprotec (As-
sociação nacional de entidades Promotoras de empreendimentos inovadores) 
como melhor parque tecnológico do País.

A OuvidOriA Institucional 
da PUCRS passa a ser compos-
ta por micHelle HemAnn 
mOreirA e pelo professor luiZ 
FernAndO mOlZ Guedes. 
Os atendimentos são realiza-
dos pessoalmente na Central de 
Atendimento ao Aluno (no térreo 
do prédio 15), ou pelo site www.
pucrs.br/ouvidoria. Informações: 
3320-3500, ramal 4854 ou 4981.
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A Pucrs recepcionou 
os 37 estudantes estran-
geiros que estudam na Uni-
versidade neste segundo 
semestre. são alunos vin-
dos da Alemanha, México, 
espanha, Japão e itália para 
os cursos de comunica-
ção social, Administração, 
educação Física, biologia, 
nutrição e geografia. os 
professores JOsÉ nicO-
letti e AnA mAriA 
WertHeimer também 
orientaram os acadêmicos 
em relação à localização no 
Campus, senhas de acesso 
e como fazer o cartão tRi 
para uso do transporte 
coletivo.

foi de 0,6%. Não há cobrança de imposto de 
renda sobre os valores retirados, que podem 
ser sacados sempre que necessário. 

A rentabilidade do CDB é determinada 
pelos bancos por meio de uma composição 
da quantia investida e do prazo acordado 
para retirada do valor inicial. Caso seja ne-
cessário resgatar o dinheiro antes do prazo 
final, haverá perda de parte da remuneração.

Nos fundos de renda fixa, com aplicações 
de grupos criados por bancos ou corretoras 
em títulos públicos, por exemplo, a liquidez 
depende do fundo escolhido. Assim como 
acontece com o CDB, há tributação sobre 
o rendimento para retirada do dinheiro. 
Também é possível comprar títulos públicos 
como pessoa física, ideal para quem pode 
esperar o tempo determinado para resgatar 
o dinheiro.

A compra de ações de empresas 
na bolsa de valores, por meio de 
fundo de renda variável ou indi-
vidualmente via corretoras, é uma 
escolha mais rentável e arriscada, 
na qual a rentabilidade depende 
do comportamento do mercado. O 
imposto de renda incide na venda 
bruta de ações superior a R$ 20 
mil no mesmo mês. Se for realiza-
do um day trade, compra e venda 
de um mesmo papel em um único 
dia, também haverá tributação. Em 
qualquer movimentação, é impor-
tante levar em conta todos os custos 
envolvidos.
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diA 26 4 sexta-feira
43º simpósio de radiofarmácia e ima-
gem 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. Inscrições até o dia do evento 
mediante disponibilidade de vagas na Proex 
(sala 201 do prédio 40). Promoção: Faculda-
de de Farmácia.

4mBa internacional em Liderança e 
inovação. Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 13/9. Promoção: Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia.  

4Vivenciando a Hospitalidade. Tema: 
O Panorama Atual dos Serviços de Agen-
ciamento de Viagens. Palestrante: Jussara 
Yanez Leite, presidente da União Gaúcha dos 
Representantes e Operadores de Turismo do 
Rio Grande do Sul. Horário: 18h. Local: prédio 
50, auditório do 9º andar. Promoção: Face.

4curso de extensão Gerenciamento de 
tempo em Projetos. Último dia de inscri-
ções. Início das aulas: 1º/9. Promoção: Face.  

diA 27 4 sÁBAdO
42º GUtsaturday – seminário de testes do GUts-
-rs. Tema: 1,2,3... Testando... Ministrante: José Mathias 
Gusso. Local: prédio 32, auditório térreo. Horário: 9h 
às 17h. Informações: administrativo@rs.sucesu.org.br.

diA 29 4 seGUnda-feira
411º seminário internacional de comunicação. 
Último dia para envio de resumo de trabalhos. Data: 16 
a 18/11. Local: prédio 7. Tema: Mídias locativas e trans-
mídias: de que meios estamos falando? Haverá confe-
rencistas do Canadá, EUA, França e Brasil, inclusive Eric 
McLuhan, filho do homenageado do seminário, Marshall 
McLuhan. Inscrições até 5/11 no www.pucrs.br/famecos/
pos/seminariointernacional. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação Social.

420ª semana acadêmica maurício cardoso. Até 
31/8. Temas: O Código Florestal Brasileiro, A Comis-
são da Verdade e Justiça, O Direito à União Homoa-
fetiva e à Adoção de Crianças, entre outros. Inscrições 
no Centro Acadêmico Maurício Cardoso (CAMC) – Pré-
dio 11. Local: Teatro do prédio 40. Promoção: CAMC.

4curso de extensão fisioterapia Uroginecológica: 
teoria e Prática. Último dia de inscrições. Início das au-
las: 2/9. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição 
e Fisioterapia.  
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Ama a tua vocação  
com paixão, ela é  
o sentido da tua vida.
auguste rodin

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 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 24 4 qUarta-feira
4Projeto sobremesa musical. Coral da Tota-
lidade da PUCRS. Horário: 13h. Local: saguão do 
prédio 9. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

4Pensando em contabilidade. Tema: TCC 
– Experiências e Oportunidades. Ministran-
te: César Augusto Kruger. Horário: 18h. Local: 
prédio 50, auditório do 9º andar. Promoção: 
Faculdade de Administração, Contabilidade e 
Economia (Face). 

4Palestra Descobrindo Carreiras. Tema: 
Apresentação da trajetória de carreira de um 
profissional renomado no mercado. Palestran-
te: Roberto Coimbra, diretor do Grupo Dimed/
Panvel. Público: alunos de graduação, pós e diplo-
mados Face. Horário: 18h15min. Local: Labmec, 
7º andar do prédio 50. Informações: 3205-3125. 
Promoção: Escritório de Carreiras.

4curso de extensão mandarim i. Último dia 
de inscrições. Início das aulas: 30/8. Promoção: 
Faculdade de Letras.  

diA 25 4 qUinta-feira
4Rancière, Badiou e a democracia. Minis-
trante: professor Norman Madarasz (Univer-
sidade Gama Filho, RJ). Horário: 19h30min. 
Local: prédio 40, auditório térreo. Informações:  
3320-3554. Promoção: Programa de Pós-Gradua-
ção em Filosofia.

4conferência O Pensamento Político-So-
cial Brasileiro: Oliveira Viana. Ministrante: 
professor Bernardo Ricúpero (USP). Horário: 
16h. Local: prédio 3, sala 307. Informações: 
3320-3534. Promoção: Programa de Pós-Gra-
duação em História.

4Palestra mitos e Verdades no Processo 
de seleção, com representante do RH da Sou-
za Cruz. Local: prédio 50, auditório do 9º andar. 
Horário: 18h30min. Público: alunos da Face e de 
Engenharia de Produção – a partir do 4º semestre. 
Promoção: Face.

4curso de extensão conversação em Lín-
gua espanhola. Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 31/8. Promoção: Instituto de Cultura 
Hispânica.  

418º seminário de Gerencia-
mento de Projetos. Temas: Ge-
renciamento de Portfólio, Habili-
dades Valorizadas em um Gerente 
de Projetos, Impacto Jurídico no 
Gerenciamento de Projetos, entre 
outros. Data: 13 a 16/9. Local: Centro 
de Eventos. Informações e inscrições: 
http://8seminario.pmirs.org.br.

4congresso internacional de es-
tudos ibero-americanos. Tema: 
História, Literatura e Mito: viajantes 
europeus na América do Sul. Data: 
12 a 16/9. Local: auditório do prédio 

50. Informações e inscrições: www.
pucrs.br/eventos/coloquioviajantes.

41º seminário internacional 
de Processo civil. Tema: O Proces-
so Civil na Pós-Modernidade. Data: 
15 e 16/9. Local: prédio 11, auditório. 
Informações e inscrições: sala 201 do 
prédio 40. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Direito.

diA 30 4 terça-feira
4ciclo de Palestras Alteridade, 
Dialogismo e Polifonia. Minis-
trante: Maria da Glória di Fanti. 
Horário: 17h30min. Local: prédio 8, 
sala 507. Informações: 3320-3528. 
Promoção: Fale.

411º encontro de teoria e 
História da arquitetura. Último 
dia para envio de resumo de traba-
lhos. Data: 19 a 22/10. Tema: Pa-
trimônio Arquitetônico, Urbano e 
Ambiental (Patrimônio e Estado, 
Patrimônio e Movimentos Sociais, 
Patrimônio e Ensino). Local: pré-
dio 9, auditório. Inscrições e infor-
mações: www.pucrs.br/eventos/ 
encontroarquitetura.

4curso de extensão Jornalismo 
de risco e suas implicações. 
Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 3/9. Promoção: Faculdade de 
Comunicação Social.  

4curso de extensão espanhol 
especial para a maior idade. 
Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 5/9. Promoção: Instituto de 
Cultura Hispânica.  


