
O PrOgrama de Pós-Graduação em Letras 
realiza de 4 a 6/10 o 9º Seminário Internacional de 
História da Literatura, no auditório do prédio 9. O 
evento traz a Porto Alegre renomados pesquisadores 
e professores do Brasil e do exterior para o debate 
com alunos de diferentes instituições de ensino do 
País. A conferência de abertura será no dia 4, às 
9h30min, com Hugo Achugar, da Universidad de la 
República (Uruguai) sobre É possível uma história 
da literatura na América Latina? Na programação, 
conferências, mesas-redondas e sessões de comuni-
cação, além de dois workshops. Informações: www.
pucrs.br/eventos/historiadaliteratura.

Literatura em debate

O InstItutO de Geriatria e Gerontologia (IGG) 
promove, no dia 1º/10, o 4º MusicalIdade. A ativi-
dade ocorre das 14h às 18h, no Salão de Atos, prédio 
4, e tem como objetivo homenagear o idoso pela pas-
sagem do seu dia, comemorado em 1º de outubro. 
Apresentações de Edgar Pozzer, Cigano, Ancheta, 
Dante Michelle e Maria Helena Andrade são as atra-
ções do evento. O ingresso (retirado com antecedên-
cia no IGG, no 3º andar do Hospital São Lucas) é 1 
litro de leite longa vida. Haverá sorteio de brindes 
para os idosos presentes. O apoio é da Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários. Informações: 3336-8153.

Musicalidade  
no Dia do Idoso

atIvIdades Para os filhos de 
funcionários da PUCRS marcam a 
Semana da Criança promovida pela 
Universidade. No Centro de Eventos 
haverá dois brinquedos do Sesc e no 
Espaço Vida Urgente as crianças rece-
berão orientações sobre cuidados de 
pedestres e passageiros no trânsito. 
Confira no quadro a programação, que 
também inclui atrações para os pais.

Pais e filhos na semana da Criança

Nesta quiNta-feira, 29/9, o 
ônibus do Hemocentro do Rio Gran-
de do Sul estará na PUCRS para mais 
uma ação da campanha institucional 
Doe Esperança, promovida pela Pró-
-Reitoria de Assuntos Comunitários, 
Gerência de Recursos Humanos e 
Hospital São Lucas. A doação de san-
gue poderá ser feita no saguão do pré-
dio 8, das 9h às 12h e das 13h30min 
às 16h. O doador deve ter entre 16 e 67 
anos e ter em mãos a carteira de iden-
tidade. Para os menores de 18 anos é 
necessário apresentar a autorização 
dos pais ou responsáveis.

Doe sangue,  
doe esperança

Economize água com a descarga ecológica   
PÁgIna 2

4 ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO INTERNA  
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de 3 a 7/10 a PUcRs pro-
move seu 12º salão de inicia-
ção científica. é um espaço 
de socialização de atividades 
de pesquisa de estudantes 
da graduação e professores/

Começa o Salão de 
Iniciação Científica

bolsistas ou colaboradores 
e seus orientadores. A ini-
ciativa é da Pró-reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação. 
informações: www.pucrs.
br/salao.

pesquisadores de diferentes 
universidades gaúchas e bra-
sileiras. A sessão de abertura 
ocorre dia 3, às 14h30min, no 
salão de Atos. no primeiro dia 
haverá distribuição de cre-

denciais. todas as apresenta-
ções do evento serão no pré-
dio 40. o objetivo do salão 
é proporcionar intercâmbio 
entre alunos que realizam 
sua iniciação científica como 

dIas atIvIdade HOrÁrIO LOCaL PÚBLICO InsCrIÇÕes
3, 4 e 
7/10

descobrindo o céu 18h30min Laborató-
rio de As-
tronomia, 
prédio 10

crianças 
de 5 a 12 
anos

Vagas limita-
das. inscrições 
pelo ramal 
7757

4/10 Palestra: Inquietações 
e Desafios Centrais da 
Educação do Nosso Tem-
po. ministrante: Profª 
solange medina Ketzer

16h centro de 
eventos, 
prédio 41

Pais e mães Vagas limita-
das. inscrições 
pelo ramal 
7757

4 e 
5/10

Feira do Livro infantil e 
infantojuvenil

9h às 
18h30min

centro de 
eventos, 
prédio 41

Pais e filhos Aberta ao  
público

5/10 Teatro: João e Maria, 
dos irmãos Grimm

17h centro de 
eventos, 
prédio 41

Pais e filhos Aberto ao  
público

6/10 Visitação ao Parque 
Gráfico

das 10h 
às 11h e 
das 14h 
às 15h

Gráfica 
epecê, 
prédio 33

crianças de 
4 a 7 anos

Vagas limita-
das. inscrições 
pelo ramal 
7757

dia 5/10: Peça João e Maria

ILUsTRAÇÃO: REPRODUÇÃO



Ciência sem 
Fronteiras
as InsCrIÇÕes para o programa ciência 
sem Fronteiras, do governo federal, foram pror-
rogadas até 14/10. são oferecidas bolsas sanduí-
che de graduação, de 6 a 12 meses, no exterior. 
o edital do cnPq oferece vagas em 197 universi-
dades conveniadas de 25 países. Para concorrer é 
preciso ser bolsista de iniciação científica e ter fluência na língua da instituição de 
destino. As bolsas oferecidas via capes para universidades dos euA são voltadas 
para bacharelandos com nota mínima de 79 no toefl ou 6 no ielts (com resultados 
publicados até 14/11). Para ambos editais é necessário ter bom desempenho aca-
dêmico e entre 40% e 80% da graduação concluída. As bolsas podem ser desfruta-
das a partir de janeiro de 2012. informações cnPq: 3353-7719. capes: 3320-3656.

Desenvolvimento Social
segue até o dia 30/9 a Semana de Desenvolvi-
mento Social na PUCRS. As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas pelo e-mail desenvolvimentosocial@
pucrs.br. Confira a programação no quadro:

Direito do Ambiente
a faculdade de Direito promove, no dia 4/10, 
o 1º Seminário Transdisciplinar de Direito do Am-
biente. Na ocasião, serão abordados temas como A 
proteção do ambiente e a Lei dos Crimes Ambien-
tais; Constituição e ambiente; Direitos fundamentais 
e biotecnologias; Direitos dos animais; e O Código 
Florestal e as unidades de conservação. Haverá 
também apresentação de teses independentes e um 
vídeodebate sobre o filme The Food, Inc. Inscrições 
na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). 
Informações: 3320-3680.

Atenção, memória e linguagem
nO dIa 3/10 estará na PUCRS o professor Frédéric Peters, da Univer-
sidade de Montreal (Canadá). Peters desenvolve projetos sobre memória 
e linguagem com dados comportamentais e de neuroimagem. Convidado 
pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia, fará a palestra Atenção, 
memória e linguagem: do comportamento a correlatos neurais, às 10h, no 
auditório do 9º andar do prédio 11. Entrada franca. Informações: 3320-3633.

Retiro para professores e técnicos administrativos
O CentrO de Pasto-
ral e Solidariedade rea-
liza, nos dias 8 e 9/10, o 
Retiro para Professores 
e Técnicos Administra-

tivos. A atividade tem 
como objetivo possibi-
litar a experiência pes-
soal profunda de rela-
ção com Deus, através 

da escuta, da reflexão 
e da oração. O retiro 
ocorrerá na Casa Ma-
rista da Juventude, no 
bairro Nonoai. A saída 

será às 12h do dia 8, e o 
retorno às 14h do dia 9. 
A inscrição custa R$ 35 
(incluindo transporte, 
estadia e alimentação) e 

pode ser feita na Pasto-
ral (prédio 17, sala 101), 
até 30/9. Informações:  
3320-3576 ou www. 
pucrs.br/pastoral.
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Descarga inteligente
a esCassez de água no inte-
rior do estado levou muitas famí-
lias a enfrentar racionamentos se-
veros em 2011. Ao mesmo tempo, 
é notável o desperdício desse re-
curso natural em algumas ativida-
des cotidianas. estudos apontam 

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

fonte: 
Projeto use
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que 80% da água usada nas casas 
é destinada à descarga dos vasos 
sanitários. A Associação brasileira 
de normas técnicas (Abnt) fixa 
o consumo máximo de seis litros 
por descarga, mas algumas po-
dem chegar até 15 litros de água 

a cada acionamento. no mercado 
existem descargas com dois dispo-
sitivos para eliminar os dejetos: 
um botão para líquidos, que usa 
em média três litros de água, e 
outro para sólidos, com cerca de 
seis litros. A alternativa economiza 

até 40% de água em comparação 
ao convencional. A biblioteca cen-
tral da Pucrs possui esse tipo de 
descargas na torre 
central desde 2008.

data atIvIdades HOrÁrIO  
e LOCaL

28/9 World café: desenvolvimento 
social e extensão comunitária. 
desafios e novas perspectivas 
da extensão comunitária na  
sinergia com as unidades  
acadêmicas

17h – 
prédio 40, 
sala 601

29/9 Painel – oportunidades de ne-
gócios com tecnologias sociais 
e empreendedorismo social

19h30min 
– prédio 40, 
auditório

café solidário: a universidade  
e os desafios para o desenvolvi-
mento sustentável e solidário

14h – 
prédio 40, 
sala 602
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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.

O usO de medicamentos de forma ina-
dequada, com alteração da dose prescrita, 
horários errados, combinados com ali-
mentos ou chás que alteram sua eficácia, 
ou com outros medicamentos, e por tem-
po inadequado, podem causar reações ad-
versas. Para promover o uso racional de 
medicamentos e melhorar a saúde e quali-
dade de vida de seus usuários, a Farmácia 
Universitária oferece o Serviço de Atenção 
Farmacêutica. Nele são trabalhadas pre-
venção, detecção e resolução de problemas 
relacionados a medicamentos.

como fuNcioNa?
O serviço é realizado por farmacêuticos 

em horários agendados no turno da tarde. 
Em uma entrevista são coletadas todas as 
informações sobre os medicamentos utili-
zados e, após a análise da terapia, é agenda-
do o retorno do paciente para avaliar o an-
damento do tratamento. Em todas as ações, 
busca-se a adesão ao tratamento médico e a 
resolução dos problemas relacionados com 

Serviço de Atenção Farmacêutica

COm a participação de 35 antigos e atuais técnicos administra-
tivos da universidade, foi realizado o 3º encontro de Fundadores e 
ex-dirigentes da Associação dos Funcionários da Pucrs. o evento, 
intitulado Encontro marcado no ano passado, foi no restaurante 
Panorama em clima de muita alegria e com a distribuição de pre-
sentes “secretos”.

rOBertO tOnIettO, médico residente 
do serviço de Pneumologia do hospital são 
Lucas, conquistou o primeiro e o segundo 
lugares no prêmio residente brasil 2011. os 
trabalhos, orientados pelo professor JOsé 
mIgueL CHatKIn, abordaram, respecti-
vamente, Situação vacinal antipneumocóci-
ca em pacientes com DPOC e Resistência do 
pneumococo aos antimicrobianos em hospi-
tal terciário: análise de cinco anos. A apresentação das pesquisas e 
a entrega do prêmio ocorreram durante o congresso brasileiro de 
Asma, dPoc e tabagismo, em Porto de Galinhas (Pe).

dOIs dIPLOmadOs tiveram seus trabalhos de conclusão 
de curso destacados no 4º Prêmio setcergs de Logística – categoria 
universitária. caroliNa fleitH, de Administração de empre-
sas, conquistou o 1º lugar com Proposta de melhoria no processo de 
armazenamento nos estoques do Hospital Nossa Senhora da Con-
ceição. seu orientador foi o professor augustO COsta. tHIa-
gO vIanna, de engenharia de Produção, obteve o 4º lugar com 
Aplicação de sistemas de informação e apoio à decisão para roteiri-
zação de entrega de impressos, orientado por rafael araÚJo.

as COLeÇÕes biológicas do Museu de Ciências e Tecnologia 
estão on-line, disponíveis para serem consultadas por pesquisa-
dores e público em geral. Acessando www.pucrs.br/mct/colecoes, 
é possível encontrar dados sobre a biodiversidade de crustáceos, 
insetos, peixes, anfíbios, répteis e fósseis. O Museu possui 14 co-
leções científicas e o objetivo é oferecer, até o próximo ano, os de-
mais dados do acervo, contribuindo para estudos arqueológicos, 
do acervo histórico e para o conhecimento sobre a biodiversidade 
atual e do passado.

fonte: farmácia 
Universitária Panvel

o uso dos medicamentos, como os efeitos 
adversos e interações medicamentosas.

Quem POde utILIzar O 
serviço?

Todas as pessoas que usam medica-
mentos ou que tenham alguma dúvida 
sobre o seu uso podem participar do Servi-
ço de Atenção Farmacêutica da Farmácia 
Universitária.

qual o custo do serviço?
O serviço é oferecido gratuitamente 

para a comunidade. 

quais os beNefícios do 
serviço para os usuários?

Os participantes terão seu tratamento 
acompanhado pelo farmacêutico que ob-
servará todos os detalhes que precisam 
ser cumpridos para obtenção de melhores 
resultados. O atendimento também inclui 
verificação da pressão arterial e da glice-
mia capilar gratuita.

QuaL O LOCaL dO servIÇO de 
ateNção farmacêutica?

Na Farmácia Universitária Panvel, junto 
ao Prédio 12 do Campus, 
fone 3384-2257.

é importante ressaltar que o atendimento 
não tem finalidade de diagnóstico e não 
substitui a consulta médica ou a realização 
de exames laboratoriais.
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Ajuda-nos, Senhor, a cultivar a 
atenção do coração para ouvir tua 
voz nas escrituras e no testemunho 
dos nossos irmãos e irmãs.

(Calendário marista 2011)

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 28 4 quarta-feira
4sobremesa musical em homenagem à 
semana de desenvolvimento social. Re-
pertório com trilhas de Cartoon Symphony, Harry 
Potter, Batman, Beethoven e Toquinho. Horário: 
13h. Local: prédio 9, saguão. Promoção: Instituto de 
Cultura Musical.

4Palestra Doenças Cardiovasculares e Pre-
venção. Ministrante: Camila Jacondino. Horário: 
15h. Local: sala 2 do Instituto de Geriatria e Geron-
tologia (IGG), 3º andar do Hospital São Lucas. Ins-
crições e informações: 3336-8153. Promoção: IGG.

411ª semana de Letras. Data: de 28 a 30/9. 
Palestra de abertura: Prof. Rildo Cosson (UFMG). 
Tema: Literatura: modo de estudar. Inscrições e pro-
gramação no site www.pucrs.br/fale. Promoção: Fale.

4Workshop: Capacitação para o mundo do 
trabalho. Tema: Etapas de seleção: Você está pre-
parado para a sua próxima entrevista? Ministrante: 
Ana Carolina da Silva (Escritório de Carreiras). Horá-
rio: 18h15min. Local: prédio 50, sala 807. Inscrições e 
informações: 3205-3125, 3205-3126 ou  escritorio@
fijo.org.br. Promoção: Escritório de Carreiras.

dIa 29 4 quiNta-feira
4Palestra BNDES e Inovação, crédito e 
competitividade para sua empresa. Horá-
rio: 8h30min. Local: prédio 99 A, 2º andar, sala 204. 
Inscrições: www.bndes.gov.br/palestras. Promoção: 
Inovapuc.

4Ciclo de Palestras do Pet-Informática. 
Tema: Introdução aos Sistemas de Recomendação. 
Ministrante: Angelina de Carvalho Ziesemer. Horá-
rio: 18h30min. Local: prédio 32, sala 517. Promoção: 
PET-Informática.

4Palestra Banco de perfis genéticos para 
fins criminais: armazenamento e tempo de 
permanência dos dados e amostras bioló-
gicas. Palestrante: Prof. João Becco. Debatedor: 
Prof. Paulo Sporleder de Souza. Horário: 19h30min. 
Local: prédio 11, sala 1035. Inscrições pelo e-mail 
institutobioetica@pucrs.br, com nome completo, 
matrícula e Faculdade. Informações: 3320-3679. 
Promoção: Instituto de Bioética.

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

4Capacitação discente. 
Tema: Estratégias de leitu-
ra para línguas estrangeiras. 
Ministrantes: alunos do PET 
Letras. Data: 5/10. Local: pré-
dio 50, auditório do 9º andar. 
Horário: 17h45min. Inscrições: 
site da PUCRS, no link Capa-
citação Discente da Central de 
Alunos. Promoção: Pró-Reitoria 
de Graduação.

4toefl. Próximas datas do 
exame de proficiência de língua 

inglesa, que será aplicado na 
modalidade Internet-based 
test: 8/10 e 29/10. Horário: 

10h. Inscrições: www.ets.org. 
Local: prédio 8, 5º andar. In-
formações 3320-3500, ramal 
4191. Os candidatos deverão se 
apresentar no local 30 minutos 
antes da prova, munidos de do-
cumento com foto (passaporte 
ou carteira de identidade).

dIa 30 4 sexta-feira
430º Concurso de Oratória em Lín-
gua Japonesa. Início das inscrições no 
site www.pucrs.br/icj. Data do concurso: 
29/10/2011. Horário: 15h. Local: prédio 
9, auditório. Informações: 3320-3583 ou  
cultura-japonesa@pucrs.br. Promoção: Insti-
tuto de Cultura Japonesa.

4Curso de extensão Processo de Exe-
cução – Teoria e Prática. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 6/10. Promoção: 
Faculdade de Direito.  

dIa 1º 4 sÁBadO

4Olimpíadas. Segundo dia de compe-
tição. A partir das 8h, jogos de futsal, fute-
bol de campo, futebol de areia, paddle e tê-
nis. Às 19h, largada da minirrústica notur-
na. Informações: www.pucrs.br/eventos/ 
olimpiadas. Promoção: Pró-Reitorias de Exten-
são e de Assuntos Comunitários, Faculdade de 
Educação Física e Ciências do Desporto e Co-
ordenadoria do Parque Esportivo.

4exposição de textos sagrados. O evento, alusivo ao Mês da Bíblia, é realizado em 
perspectiva ecumênica e interreligiosa. Horário: 7h45min às 17h30min. Local: saguão da Bi-
blioteca Central. Promoção: Faculdade de Teologia, Biblioteca Central e Centro de Pastoral e 
Solidariedade.

dIa 2 4 dOmIngO
4Concerto dia da Criança. Apresentação da Orquestra Filarmônica da PUCRS. Regência: 
Marcio Buzatto. Repertório com trilhas de Homem Aranha, Harry Potter, Batman, Beethoven 
e Toquinho. Participações: Mario de Ballentti (Abelardo) e Ballet Concerto. Horário: 17h. Local: 
Teatro Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 100). Promoção: Instituto de Cultura Musical.

4Curso de extensão Moodle para Professores. Último dia para inscrições. Início 
das aulas: 10/10. Promoção: Coordenadoria de Educação a Distância.  

dIa 3 4 seGuNda-feira
4Cine Comentado. Filme: Rio (Animação). 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.

4seminário economia 5 ½. Ministrante: Prof. Carlos 
Eduardo Lobo e Silva. Tema: A hierarquia dos sistemas urba-
nos e seus determinantes. Local: prédio 50, auditório do 9º an-
dar. Horário: 17h30min. Informações: 3320-3688. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Economia.

dIa 4 4  

terça-feira
4abertura do progra-
ma students to Busi-
ness. Horário: turno da ma-
nhã – 8h30min; ou turno da 
tarde – 14h. Local: prédio 32, 
auditório térreo. Confirmar 
presença até 3/10 pelo ci@
pucrs.br ou 3320-3672. Pro-
moção: Centro de Inovação.


