
Nos dias 31/8 e 1º/9 a Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação promove o Seminário Inter-
nacional Universidade, Inovação e Integrida-
de na Pesquisa, no auditório do prédio 32. O 
objetivo é refletir sobre o papel da Universi-
dade frente aos desafios do crescimento da 
produção científica com qualidade, idonei-
dade e responsabilidade. O evento é direcio-
nado a diretores, coordenadores, professores 
e alunos da pós-graduação. Na quarta-feira, 
às 15h30min, ocorre a conferência de aber-
tura The ethics of innovation: institutional 
integrity, research integrity, conflicts of in-
terest and the public trust com a professora 
Jane Robbins, da Universidade do Arizona 
(EUA).  No dia 1º/9, às 9h, o professor Mi-
guel Zabalza, da Faculdade de Ciências da 
Educação da Universidade de Santiago de 
Compostela (Espanha), faz a conferência 
Conducta responsable en investigación y 
docencia. Informações e inscrições: www.
pucrs.br/eventos/inovacao.

Seminário debate 
inovação e integridade 
na pesquisa

a Faculdade de Educação 
realiza de 31/8 a 2/9 o 3º Semi-
nário Internacional Pessoa Adul-
ta, Saúde e Educação (Sipase) 
com o tema Espaços psicopeda-
gógicos em diferentes cenários. 
O evento ocorre no auditório do 
prédio 50. São abordados temas 
como: Psicopedagogia e cor-
poreidade; Educação, Neuro-
ciências e Psicologia da Saúde 
e Espaços psicopedagógicos no 
contexto internacional. Há parti-
cipação de convidados de univer-
sidades brasileiras e estrangeiras, 
como o professor Esteban Levin, 
da Universidad de Buenos Aires 
(Argentina), e Lucia de Anna, da 
Università degli Studi di Roma 
(Itália). Informações sobre a pro-
gramação no site www.pucrs.br/
eventos/sipase.

Espaços 
psicopedagógicos 
são tema do Sipase Neste domiNgo, 4/9, às 16h, o Coral e a 

Orquestra Filarmônica da PUCRS realizam o Con-
certo de Primavera, integrando os Concertos Co-
munitários Zaffari. Os solistas Adriana de Almei-
da, Luis Gaeta (Buenos Aires) e Marcello Vannucci 
(São Paulo), interpretam canções eruditas e popu-
lares, obras de Dvorak, Bernstein, Catalani, Bizet, 
Mascagni, Ary Barroso e Tim Maia. Completam o 
espetáculo as coreografias do Ballet Concerto. O 
evento ocorrerá no teatro do Bourbon Country, Av. 
Túlio de Rose, 80, 2º andar.  A entrada é franca e 
os ingressos devem ser retirados com antecedência 
na bilheteria do teatro.

concerto de primavera

ao completar dez anos de circulação, 
em agosto, o boletim semanal PUCRS Notí-
cias traz uma novidade para seus leitores. A 
partir desta quarta-feira, 31/8, alunos, profes-
sores e técnicos administrativos também rece-
bem a publicação por e-mail. O novo formato 
digital chega trazendo o mesmo conteúdo da 
versão impressa – que continua a circular pelo 
Campus –, mas visa aproximá-lo ainda mais 
da comunidade universitária, facilitando a co-
municação. Na essência, a missão do boletim 
continua a mesma: fornecer a seus leitores 
informação de qualidade num roteiro comple-
to do que é notícia na PUCRS. Todo o acervo 
do PUCRS Notícias, desde a edição nº 1, está 
disponível no site www.pucrs.br/boletim.

No aniversário, uma 
nova opção para você

Nesta quiNta-fei-
ra, 1º/9, os novos alunos 
serão recepcionados pela 
Universidade no Stand Ca-
louros, um ambiente de aco-
lhida e troca de experiências, 
no Centro de Eventos, prédio 
41. O Stand é um espaço de 
convivência entre os acadê-

micos que oferece integração, 
além de apresentar a PUCRS. 
Os estudantes receberão as 
boas-vindas da Pró-Reitora 
de Assuntos Comunitários, 
Jacqueline Moreira, nos tur-
nos da manhã (8h30min) e 
noite (20h). Depois haverá 
uma apresentação do vídeo 

institucional e talk shows com 
profissionais de diferentes 
áreas do mercado. Também 
será distribuído o kit calouro 
com camiseta e caderno. A 
atividade é organizada pela 
Pró-Reitoria de Assuntos Co-
munitários com o apoio das 
unidades acadêmicas.

stand calouros 
recepciona novos alunos

Respeito  
no trânsito   
pÁgiNa 3
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Piquete Querência 
Pastoral
para comemorar a 
Semana farroupilha, o Centro de 
Pastoral e Solidariedade montou 
o tradicional Piquete querência 
Pastoral, ao lado do prédio 17 
(Colégio Marista Champagnat). A 
ideia é promover a integração da 
comunidade universitária. Sendo 
assim, alunos, professores e téc-
nicos administrativos podem reservar o local, entre os dias 8 e 30/9, das 10h às 
13h ou das 17h às 21h, para realizar um almoço ou jantar com seus colegas. As 
reservas podem ser feitas pessoalmente na secretaria da Pastoral (sala 101 do 
prédio 17). no dia 9/9 haverá uma Missa Crioula, no Piquete, e após um jantar 
por adesão (ingressos na secretaria). no dia 12/9, às 18h, será realizado o Sarau 
Cultural, com inscrições abertas para declamadores, cantores, etc. Informações: 
3353-4507 ou www.pucrs.br/pastoral.

Direito e Filosofia Ambiental
tem iNício, no dia 2/9, o Ciclo de Palestras 
21º Geda – Temas atuais de Direito e Filosofia 
Ambiental. A palestra de abertura será sobre 
Ética ambiental, com os professores Orci Bre-
tanha Teixeira (Direito) e Agemir Bavaresco (Fi-
losofia). Os encontros ocorrem até o dia 11/11, 
sempre às sextas-feiras, das 17h30min às 19h. 
Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão (sala 
201 do prédio 40). A promoção é do Grupo de 
Estudos em Direito Ambiental (Geda), da Fa-
culdade de Direito.

Estudos Ibero-Americanos
de 12 a 16/9 ocorre o 8º Congresso Interna-
cional de Estudos Ibero-Americanos, cujo tema 
será História, literatura e mito: viajantes eu-
ropeus na América do Sul. O objetivo principal 
é aprofundar a análise de relatos de viajantes, 
considerando-os como fontes para a investigação 
histórica. Pesquisadores brasileiros e estrangei-
ros debaterão sobre Olhares de viajantes ita-
lianos; Imigração e colônias; Pelas fronteiras; 
Florestas e cidades; e O olhar dos artistas, entre 
outros. Informações e inscrições: www.pucrs.br/
eventos/coloquioviajantes. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em História, co-organizado 
pelas Universidades de Nantes (França) e Gro-
ningen (Holanda).

Filosofia e Teologia em Diálogo
No dia 6/9 estará na PUCRS o professor Dieter 
Hattrup, da Universidade Paderborn (Alemanha). 
Hattrup fará a conferência Origem do Universo e da 
Vida – Ciências – Filosofia e Teologia em Diálogo. 
O evento ocorre às 9h50min, no auditório do prédio 
7. Promoção: Faculdades de Teologia e de Filosofia e 
Ciências Humanas. Informações: 3320-3518.

Seminário de Gerenciamento de Projetos
a pucrs recebe, entre os dias 13 
e 16/9, o 8º Seminário de Gerencia-
mento de Projetos do PMI-RS, cujo 
objetivo é disseminar e desenvolver 
as melhores práticas em gerencia-
mento de projetos. As inscrições vão 
até o dia 13/9, com descontos para 

estudantes de graduação e pós-gra-
duação da Universidade podendo ser 
feitas pelo site http://8seminario.
pmirs.org.br. A programação com-
pleta e informações adicionais po-
dem ser conferidas no site citado ou 
pelo telefone 3319-1757.
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Desligue a tela
o simples ato de desligar a tela do computador, quando não estiver em uso, 
pode impactar de forma significativa na demanda de energia elétrica. Ao desligar o 
monitor CRT (tubo), a redução é de até 40%. Já nos monitores LCD a economia é de 
17%. Também é possível reduzir 12% do consumo em CRT se o protetor de tela es-
tiver configurado como blank (fundo escuro). A PUCRS possui 5.134 monitores CRT 
e 4.072 LCD. Se todos forem desligados quando estiverem ociosos, a economia será 
suficiente para acender cerca de 6 mil lâmpadas fluorescentes. Por isso, sempre que 
possível, desligue a tela, programe o monitor para apagar após um pe- 
 río do sem atividade e desligue o computador ao concluir as tarefas.

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

Fonte: 
Projeto USE
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coNFiguração coNsumo 
Médio [Wh]

Monitor CRT Ligado + CPU 170
Monitor CRT desligado + CPU 100
Monitor LCD ligado + CPU 120
Monitor LCD desligado + CPU 100
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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.

seguNdo a Organização das Nações 
Unidas (ONU), em 2009, cerca de 1,3 mi-
lhão de pessoas morreram em acidentes de 
trânsito em 178 países. Os últimos dados do 
Departamento Nacional de Trânsito (Dena-
tran), do mesmo ano, registraram mais de 
400 mil acidentes com vítimas no Brasil, 
sendo 20 mil com mortes. Desse total, 50 
mil pedestres perderam a vida. Para reduzir 
esses números, é preciso que motoristas e 
pedestres dividam as ruas com educação, 
respeito e consciência.

Os motoristas devem respeitar a sinali-
zação e o limite de velocidade das vias, usar 
cinto de segurança ou capacete, mesmo em 
deslocamentos curtos, não fumar e não 
usar o celular enquanto dirigem. Realizar 
a manutenção preventiva nos veículos é 
indispensável e sempre é bom lembrar: se 
dirigir, não beba. 

A preferência na faixa de segurança é do 
pedestre, mas em locais com sinaleira, ele 

Trânsito seguro

foi RecéM-laNçada a edição co-
memorativa aos 70 anos de um dos maiores 
sucessos radiofônicos mundiais. A obra O Re-
pórter Esso – A Síntese Radiofônica Mundial 
que Fez História, de autoria do jornalista e pro-
fessor da faculdade de Comunicação Social, 
luciaNo KlÖcKNer, marca o aniversário 
da primeira transmissão do noticioso radiofôni-
co, em 28 de agosto de 1941. o livro, que reúne 
pesquisas do autor desde 1990, é acompanha-
do por um DVD com áudios do programa vei-
culado até 1968. Há, ainda, um documentário, 
disponível no www.pucrs.br/radiofam.

Nos dias 5 e 6/9, o Ministério da Saúde 
promove na PUCRS o Seminário Regional do 
Pró-Saúde e PET-Saúde/Região Sul, coorde-
nado pela Secretaria da Gestão do Trabalho 
e Educação na Saúde, com apoio da Univer-
sidade. Realizado no prédio 32, o evento vai 
apresentar e discutir políticas e prioridades do 
Ministério, definir estratégias para consolidar 
a educação em saúde, identificar pontos no 
aprimoramento de projetos e novas inicia-
tivas, além de melhorar a formação e quali-
ficação profissional da área da saúde. Estão 
previstos 150 participantes de 12 instituições 
de ensino superior gaúchas.

Da livraria aos acervos digitais – A consagração da literatura sul-rio-gran-
dense do século 20, é o tema da palestra ministrada nesta quarta-feira, 31/8, pela 
professora alice moreira, coordenadora do Delfos – Espaço de Documentação 
e Memória Cultural –, como convidada da série Memória & Informação da Funda-
ção Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. A Fundação é uma das instituições mais 
importantes do País na preservação da memória cultural e literária brasileira.

a diretora da Facul-
dade de Educação, marília 
morosiNi, integra a comis-
são do 9º Prêmio Destaque 
do Ano na Iniciação Cientifi-
ca do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq). Serão 
premiados trabalhos de des-
taque entre os bolsistas de 
Iniciação Científica do CNPq, 
sob os aspectos de relevância 
e qualidade, e as instituições 
participantes do Programa 
Institucional de Bolsas de Ini-
ciação Científica (Pibic) que 
contribuíram para o alcance 
das metas do programa.

Fonte: Vicente Vieira Jr., 
técnico de Segurança 
do Trabalho (Gerência 
de Recursos humanos e 
Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança 
e Medicina do Trabalho)

deve aguardar, em cima 
da calçada, a sua vez para 
atravessar. Não havendo 
faixa nem sinaleira, deve 
atravessar a via em linha 
reta, no sentido perpen-
dicular ao meio fio e pró-
ximo ao cruzamento, o 
mais perto possível da 
esquina.

Algumas dicas podem 
evitar acidentes como: 
olhar para os dois lados antes de atraves-
sar, mesmo em locais pouco movimen-
tados; iniciar a travessia apenas se tiver 
certeza de que consegue realizá-la com se-
gurança, sem correr para evitar o risco de 
tropeçar e cair; e nunca sair rapidamente 
por trás ou pela frente de um veículo es-
tacionado ou em curvas, pois o motorista 
estará com a visão limitada e há o risco de 
não parar ou desviar a tempo.

O uso da passarela de pedestres em vias 
movimentadas, como a Avenida Ipiranga, 
é fundamental. Porém, devem ser evitadas 
travessias sobre pontes, viadutos, túneis, 
aclives ou declives, 
o que pode dificul-
tar e elevar o tempo 
de travessia e sua 
chegada ao outro 
lado da rua.

fOTO: bRUNO TODESChINI



4  4 PUCRS NOTíCIAS Nº 382  4 31 DE AGOSTO A 6 DE SETEMbRO DE 2011

o boletim semanal pucrs Notícias é editado pela Assessoria de 
Comunicação Social da Universidade. coordenadora da assessoria: 
Ana Luisa Baseggio • editora executiva: Magda Achutti • edição: 
Magda Achutti, Mariana Vicili e Vanessa Mello • redação: bianca 
Garrido, Magda Achutti, Mariana Vicili, Sandra Modena e Vanessa 
Mello • revisão: Antônio Dalpicol • Fotógrafos: bruno Todeschini 
e Gilson oliveira • publicação on-line: Rodrigo ojeda • estagiárias: 
Bruna Souza, Júlia Merker e natacha Gomes • Projeto gráfico: Pen-
seDesign • impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das 
notícias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

Entre os jovens somos semeadores de 
esperança. Através da nossa vocação, 
dizemos a eles que, em sua caminhada, 
não estão sozinhos. Alguém caminha 
ao lado deles, sempre, e sem pressa.

(ir. théoneste Kalisa,  
Fms mensagem 35, p.35)

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.

dia 31 4 quaRta-feiRa
4palestra a Fé Cura? Ministrantes: professores 
Leonardo Machado da Silva e Wilmar Luiz Barth. Horá-
rio: 9h50min. Local: prédio 5, auditório. Informações:  
3320-3518. Promoção: Departamento de Cultura Religiosa.

4projeto sobremesa musical. Apresentação da 
Orquestra Filarmônica da PUCRS e Tango Show. Horá-
rio: 13h. Local: saguão do prédio 9. Promoção: Instituto 
de Cultura Musical.

4Programa de crédito educativo (credpuc). 
Último dia de inscrições. Alunos de graduação, mestrado e 
doutorado interessados podem preencher a ficha no www.
pucrs.br/beneficios.

4ciclo de palestras para o tcc. Até 2/9. Te-
mas: Normas da ABNT, citações e direitos autorais, 
argumentação jurídica. Ministrantes: professores da 
Faculdade de Direito (Fadir) e Isabel Crespo, bibliote-
cária. Horário: 18h às 19h30min. Local: auditório do 
prédio 11. Inscrições: secretaria do TCC (prédio 11, 6º 
andar, sala 607). Vagas limitadas. Público: alunos ma-
triculados em TCC I e TCC II da Fadir. Vale como hora 
complementar. Informações: 3320-3500, ramal 4829.

4curso de extensão instrumental para inter-
pretação de texto em língua espanhola. Último 
dia de inscrições. Início das aulas: 6/9. Promoção: Instituto 
de Cultura Hispânica.  

dia 1º 4 quiNta-feiRa
426º encontro estadual de comissões de Ves-
tibular do Rio Grande do sul e 17º encontro de 
Redação no Vestibular. Até 2/9. Inscrições: Proex, 
prédio 40, sala 201. Informações: www.pucrs.br/eventos/
encontrovestibular. Local: prédio 9, auditório. Público-alvo: 
coordenadores de vestibular, coordenadores de avaliação de 
redações e professores do Ensino Superior e Médio e de cur-
sos pré-vestibular. Promoção: Pró-Reitoria de Graduação.

4curso de extensão teórico-Prático de avalia-
ção da capacidade Funcional – ergoespirome-
tria Básica. Último dia de inscrições. Início das aulas: 
8/9. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e 
Fisioterapia.  

4curso de extensão espanhol rumo à copa. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 8/9. Promoção: 
Instituto de Cultura Hispânica.  

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

41º seminário inter-
nacional de processo 
civil. Tema: O Processo 
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.

47ª Feira das profis-
sões. Data: 22 e 23/9. Horá-
rio: 9h às 22h. Local: Centro 
de Eventos, prédio 41. Os fu-

turos calouros podem fazer 
o Simulado, que será no dia 
22/9, às 18h30min. Infor-

mações e inscrições: www.
pucrs.br/feiradasprofissoes.  
Promoção: Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários.

41º seminário inter-
nacional de aquisição 
da linguagem. Envio de 
resumos de trabalhos até 
11/9. Data: 16 a 18/11. Local: 
prédio 9, auditório. Inscri-
ções e informações: www.
pucrs.br/eventos/sial.

dia 4 4 domiNgo
4atividades gratuitas de pro-
moção da saúde. Médicos, enfer-
meiros, educadores físicos, fisioterapeu-
tas, entre outros profissionais oferecem 
serviços de medição da pressão arterial, 
do índice de massa corporal (IMC), da 
circunferência abdominal e distribuem 
materiais informativos sobre como enve-
lhecer com saúde. Local: Parque da Re-
denção. Horário: 9h às 17h. Informações:  
3336-8153. Promoção: Instituto de Geria-
tria e Gerontologia.

dia 5 4 seGuNda-feiRa
4palestra Justiça, Democracia 
e Capitalismo. Ministrante: profes-
sor Denis Rosenfield (UFRGS). Horário: 
16h30min. Local: prédio 50, auditório tér-
reo. Informações: 3320-3554. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

4seminário economia 5 ½. Ministrante: 
Julio Brunet (Seplag/RS). Tema: Qualidade do 
gasto público dos estados brasileiros. Local: pré-
dio 50, auditório do 9º andar. Horário: 17h30min. 
Informações: 3320-3688. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Economia.

4sarau dos Novos. Palestrante: Carol Bensimon. Horário: 18h. Local: prédio 8, sala 
305. Informações: 3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.

4palestra Ubiquidade da informação e um novo contexto da rede. Mi-
nistrante: professor Eduardo Pellanda. Horário: 19h30min. Local: prédio 5, auditório. 
Informações: 3320-3681. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais.

4cine comentado. Filme: Preciosa. Horário: 14h15min às 17h. Local: auditório 
do prédio 40. Público: pessoas a partir de 50 anos. Informações: 3353-4114. Promoção: 
Núcleo de Pesquisa em Demandas e Políticas Sociais da Faculdade de Serviço Social e 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social.

43º Fórum da Família marista. Tema: Como educar para o futuro? Palestrante: 
Psiquiatra, educador e escritor Içami Tiba. Horário: 18h30min. Local: Salão de Atos do 
prédio 4. Inscrições: www.maristas.org.br. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos Comuni-
tários e Colégios Maristas Assunção, Champagnat, Graças, Ipanema, Rosário e São Pedro.

4curso de extensão polímeros e Nanocompósitos poliméricos. Último 
dia de inscrições. Início das aulas: 12/9. Promoção: Faculdade de Química.  

4curso de extensão coBit 4.1. Último dia de inscrições. Início das aulas: 12/9. 
Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia (Face).  

4curso de extensão endeavor – Fast Track (Bota pra Fazer). Último dia 
de inscrições. Início das aulas: 12/9. Promoção: Face.  


