
O ANTROPÓLOGO Tim Ingold, da Uni-
versidade de Aberdeen (Escócia), faz confe-
rência dia 13/10, às 10h, no teatro do prédio 
40 da PUCRS, abordando o tema Cultura, 
percepção e ambiente: a constituição de um 
paradigma ecológico. Com entrada franca, 
o evento tem a promoção dos Programas de 
Pós-Graduação em Educação da PUCRS e de 
Antropologia Social da UFRGS. As inscrições 
são feitas pelo e-mail conferenciaingold@

gmail.com. Ingold é referência nas discussões 
sobre evolução humana, animalidade-huma-
nidade, natureza-cultura. Propõe o diálogo 
entre ciências humanas e ciências naturais, 
abrindo caminhos para superação da dico-
tomia natureza e cultura. Dias 10 e 11/10, a 
contribuição do antropólogo para a mudança 
de paradigma será discutida num seminário 
no Campus do Vale da UFRGS. Ingold parti-
cipa como debatedor.

AS INSCRIÇÕES para os cursos da 
PUCRS, em parceria com a HSM Educação, 
abrirão em novembro. Serão oferecidos 
MBAs e EDPs (Execu  ve Development Pro-
gram ou pós-MBA) a par  r de abril. As aulas 
ocorrerão na Universidade. As instalações 
serão especialmente desenvolvidas para 
os programas da HSM Educação, com sa-
las dotadas de equipamentos que incen  -
vam a par  cipação do aluno (a exemplo de 
uma plataforma virtual que será a rede de 
conteúdos em formatos mul  mídia, lousas 
em 360º, telas touch screen, simuladores, 

games e chats em tempo real). A Unidade 
HSM-PUCRS, vinculada ao Centro de Edu-
cação Con  nuada, tem como responsável 
a professora Maira Petrini. No evento que 
marcou o início da parceria, o seminário 
com Philip Kotler (uma das personalidades 
mais infl uentes do mundo em Marke  ng), 
houve sorteio de cursos. Eunice Oliveira 
Cassuli (do Bradesco Capitalização) e Lúcia 
Bonia    (Hospital Mãe de Deus) ganharam 
especializações e José Alberto da Rosa de 
Matos (Agrale), um MBA. Informações: 
www.pucrs.br/hsmeducacao.

    Cultura e Ambiente 
               são foco de conferência
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Programa integra 
estagiários do HSL

Inscrições 
abertas para 
mestrado e 
doutorado

O PROGRAMA de Acolhimen-
to do Ensino no Hospital São Lucas 
promoveu atividades relacionadas à 
psicomotricidade no dia 4/10 e nova 
edição ocorre em 6/10, das 12h às 
13h15min, no prédio 81. O Progra-
ma é voltado a alunos e docentes 
dos cursos de graduação da PUCRS 
que desenvolvem estágio obrigatório 
curri cular no HSL (Medicina, Enfer-
magem, Nutrição, Fisioterapia, Ser-
viço Social, Psicologia, Odontologia, 
Farmácia e Educação Física), visando 
fortalecer a integração ensino-serviço. 
Além desse acolhimento institucional, 
o Programa compreende a formaliza-
ção dos estágios e a implantação de 
um sistema informatizado para soli-
citação e oferta de vagas (via Centro 
de Integração e Desenvolvimento As-
sistência/Pesquisa/Ensino do HSL). 
As unidades assistenciais também se 
responsabilizam pela integração dos 
novos estagiários. Organizado pela 
Pró-Reitoria de Graduação e pelo 
Hospital, o Programa conta com apoio 
do Espaço Experiência da Faculdade 
de Comunicação Social, que criou a 
campanha de divulgação.

QUEM QUISER aperfeiçoar 
o currículo ou seguir a vida aca-
dêmica deve ficar atento. Estão 
abertas as inscrições para os pro-
gramas de mestrado e doutorado 
em diversas áreas, como Adminis-
tração, Ciências da Computação, 
Ciências Criminais, Comunicação 
Social, Direito, Economia, Edu-
cação em Ciências e Matemática, 
Engenharia Elétrica, Engenharia 
e Tecnologia de Materiais, Filo-
sofia, Gerontologia Biomédica, 
História, Letras, Pediatria e Saúde 
da Criança, Psicologia, Teologia e 
Zoologia. Informações sobre datas 
de provas, entrevistas, bibliografi a 
e editais no site www.pucrs.br/pos.

ILUSTRAÇÃO: DIVULGAÇÃO
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Palestrantes estrangeiros
NOS PRÓXIMOS dias, professores dos EUA e da 
Alemanha estarão na PUCRS realizando conferências 
pelos Programas de Pós-Graduação em História e Fi-
losofi a. No dia 6/10, às 17h, na sala 307 do prédio 3, o 
professor Bryan McCann, da Georgetown University 
(EUA), falará sobre Regionalismo comparativo do 
Nordeste e do Sul na música popular brasileira. Em 
10/10, McCann abordará o tema Favela e cidade nos 
longos anos 80 no Rio de Janeiro, às 17h, no auditório 
do prédio 5. No mesmo dia, na sala 202 do prédio 40, 
o professor Christoph Horn, da Universidade de Bonn 
(Alemanha), faz a palestra John Rawls e a ideia de um 
perfeccionismo liberal. O evento ocorre às 16h30min. 
As atividades têm entrada franca.

Arquitetura
ESTÃO ABERTAS as inscrições para o 11º Encontro 
de Teoria e História da Arquitetura – Patrimônio Arqui-
tetônico, Urbano e Ambiental, que ocorre de 19 a 22/10 
na PUCRS. Na ocasião, será discutida a questão do pa-
trimônio com relação ao Estado, movimentos sociais e 
ensino. Além de professores de universidades gaúchas, 
o evento contará com a presença do arquiteto e político 
uruguaio Mariano Arana e do professor Manuel Cua-
dra (Universidade de Kassel, Alemanha), entre outros 
convidados. Inscrições e informações: www.pucrs.br/
eventos/encontroarquitetura.

Atividades – Mês do Rosário 
e das Missões
OUTUBRO, PARA os católicos, é o mês do Rosário 
e das Missões. A PUCRS comemora de maneira espe-
cial esse mês, pois tem como padroeira Nossa Senho-
ra do Rosário. O Centro de Pastoral e Solidariedade 
promoverá atividades especiais, como celebrações, na 
Igreja Universitária Cristo Mestre, nos dias 7 e 31/10, às 
18h30min. De segunda a sexta-feira, às 18h, será rezado 
o terço. Informações: 3320-3576.
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Reutilize a água 
    para lavar o lixo seco
GUARDAR O lixo seco em 
casa até o dia da coleta sele-
tiva pode gerar mau cheiro e 
atrair insetos. Para evitar esse 
contratempo, muitas pessoas 
lavam o lixo reciclável antes 
de descartá-lo. Nesse caso, 

o indicado é utilizar, sempre 
que possível, a água do enxá-
gue de louças, roupas, ou ain-
da, da chuva para higienizar 
garrafas, latas, vidros e caixas 
como tetra pak. Não é neces-
sário lavar o lixo reciclável, 

mas é preciso que esteja limpo 
e seco para ser reaproveitado. 
Embalagens engorduradas, 
como caixas de pizza, e isopor 
sujo, como copos de café, não 
podem ser reciclados e devem 
ir para o lixo orgânico. Antes 

de jogar fora uma caixa de 
leite ou suco, é importante es-
correr todo o líquido restante; 
em latas de creme de leite ou 
extrato de toma-
te, deve-se passar 
um papel.

Sugestões de temas:
pucrsno  cias@pucrs.br ou ramal 4446.
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Ofi cina sobre 
trabalhos acadêmicos

Biodiversidade e religião

ESTÃO ABERTAS as inscrições 
para o curso de extensão Ofi cina de 
Produção de Trabalhos Acadêmicos. 
Oferecida na modalidade a distân-
cia, a a  vidade busca refl e  r sobre a 
questão da cultura acadêmica de pro-
du  vidade cien  fi ca, além de orien-
tar os estudantes para a produção de 
trabalhos cien  fi cos. Serão abordados 
temas como leitura, fi chamento e le-

vantamento bibliográfi co e técnicas 
de redação de ar  gos, monografi as 
e relatórios. O curso será de 17/10 a 
16/12, no ambiente virtual de apren-
dizagem Moodle, na Coordenadoria 
de Educação a Distância. Informa-
ções: 3320-3651 ou www.pucrs.br/
educacaocon  nuada. A promoção é 
da Faculdade de Filosofi a e Ciências 
Humanas.

ESTÃO ABERTAS as inscrições 
para o Seminário Biodiversidade e Reli-
gião, que ocorre nos dias 18 e 19/10. O 
evento tem como obje  vos conhecer 
como é concebida a relação homem-
-natureza em diferentes tradições reli-
giosas, refl e  r sobre a interação do ser 
humano com os demais componentes 
da biodiversidade e relacionar pre-
ceitos das ciências e religiões no que 
diz respeito à inter-relação homem-
-natureza, entre outros. Informações 
e inscrições: www.pucrs.br/eventos/
biodiversidadereligiao. Promoção: Fa-
culdade de Teologia.
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Fonte: Marcelo Cohen, 
professor da Faculdade 
de Informá  ca
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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.

EM CASA ou no trabalho, é no compu-
tador que se executa parte das tarefas e da 
comunicação e se guardam informações 
profissionais e pessoais insubstituíveis. 
Para evitar perda de dados, manter o ren-
dimento e o bom desempenho da máquina, 
é importante ter alguns cuidados. 

A memória permite o armazenamento 
e o acesso a dados e programas, e é dividi-
da em duas categorias: principal (RAM e 
ROM) e secundária (CDs, DVDs, pen dri-
ves, discos rígidos). Quanto maior a memó-
ria principal e mais espaço livre no disco 
rígido (HD), melhores serão os resultados.

Não há restrições em instalar progra-
mas pesados e salvar arquivos de diferen-
tes extensões. Porém, é necessário deixar 
espaço livre em disco. Uma dica é fazer um 
backup das informações que não precisam 
ser acessadas diariamente para mídias e 

Cuidados com o computador

O TRABALHO do aluno ADILIO DA SILVA, da Faculdade de Farmácia, 
orientado pela professora CRISTINA MORIGUCHI JECKEL, recebeu prêmio 
durante a 26ª Reunião Anual da Federação das Sociedades de Biologia Experi-
mental, no Rio. O estudo, que conquistou a menção honrosa na categoria Radio-
biologia, Fotobiologia, Radiofarmácia e Radioproteção, foi Valida  on of a method 
to determine the stannous ion in radiopharmaceu  cal kits.

A PRÓ REITORIA de Pesquisa e Pós-Graduação conta com 
um novo assessor, o professor ABÍLIO BAETA NEVES. Ele atua-
rá com foco nas áreas de pós-graduação (em especial nas ações 
com a Capes) e de pesquisa (junto ao InsCer e inicia-
 vas relacionadas ao CNPq). Baeta Neves é doutor 

em Ciência Polí  ca, ex-presidente da Capes (1995 a 
2002), ex-secretário de Educação Superior do Minis-
tério da Educação (1996 a 2000) e ex-Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação da UFRGS (1988 a 1992), 
entre outras funções de destaque exercidas nos 
meios cien  fi co, polí  co e acadêmico.

O CENTRO de Inovação Microsoft-PUCRS foi premiado 
pela Microsoft Brasil em reconhecimento à excelência na exe-
cução de suas atividades. O prêmio, anunciado em setembro, 
durante o MIC Summit, reuniu todos os Centros de Inovação 
do País, em São Paulo, e distinguiu a qualidade, o zelo e a ma-
turidade na condução de cursos e programas de capacitação. 
Estiveram presentes os professores da PUCRS, BERNARDO 
COPSTEIN, coordenador do CI Microsoft-PUCRS, e IONARA 
RECH, coordenadora de negócios da unidade. Outros cinco, 
dos 16 Centros existentes no País, também foram premiados.

O DIRETOR da Faculdade de Educação Física e Ciências do 
Desporto (Fefi d), LUCIANO CASTRO, e o professor da Faculda-
de de Informática, CESAR DE ROSE, participam, neste mês de 
outubro, como membros da comissão de controle de doping dos 
16os Jogos Pan-Americanos que serão realizados em Guadalaja-
ra, no México. A PUCRS é a única universidade com professores 
convidados pela Comissão Médica da Organización Deportiva 
Panamericana. Também da Fefi d, o Grupo de Pesquisa em Estu-
dos Olímpicos passou a constar na lista dos Grupos de Pesquisa 
cadastrados formalmente pelo Comitê Olímpico Internacional. 
Confi ra no site: http://j.mp/mXWUUI, no item OSC in the world. 
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HD externo (não deve ser usado como dis-
positivo de transporte para evitar danos e 
perda de dados). Outra alternativa é parti-
cionar o HD interno de forma que sistemas 
e aplicativos fi quem em uma unidade e ar-
quivos, em outra.

Quando o computador está muito lento 
ou trava com frequência, a formatação da 
área de sistema resulta em ganho de veloci-
dade. Uma opção mais demorada, mas que 
não requer a reinstalação de programas, é 
a desfragmentação do disco.

Para evitar vírus é indicado verifi car a 
autenticidade dos sites acessados, não abrir 
e-mails desconhecidos e instalar antivírus. 
A revista britânica PC Advisor publicou 
uma lista de softwares gratuitos e seguros 
(www.pcadvisor.co.uk).

Para a limpeza da tela, o ideal é usar 
uma fl anela e produtos específi cos, encon-

trados em lojas especializadas. O modelo 
LCD, por ser mais sensível, nunca deve ser 
tocado com força. No teclado pode-se usar 
spray de ar comprimido e pincel. A grade 
do gabinete acumula muito pó devido à cir-
culação de ar e a melhor forma de limpar é 
abri-lo, sempre com 
cuidado no manuseio 
para não danifi car a 
parte eletrônica.
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Toda Escritura é inspirada por Deus 
e útil para instruir, para refutar, para 
corrigir, para educar na justiça, a fi m 
de que o homem de Deus seja perfeito, 
qualifi cado para toda a obra.
(2 Tm 3, 16-17)

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

DIA 5 QUARTA FEIRA

Sobremesa Musical. Recital de Canto com 
Luiza Sawaya (soprano/Portugal) e Olinda Alles-
sandrini (pianista/Brasil). Horário: 13h. Local: 
prédio 9, saguão. Promoção: Instituto de Cultu-
ra Musical.

Sessão de Julgamento do Tribunal de 
Jus  ça do Estado do Rio Grande do Sul. 
Presidente da Sessão: Des. Alexandre Mussoi 
Moreira, presidente da 4ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça do RS. Horário: 14h. Local: 
prédio 11, auditório. Público: acadêmicos de gra-
duação e pós-graduação da Faculdade de Direito 
da PUCRS e Diplomados em Direito – PUCRS. 
Inscrições: prédio 11, 8º andar. Informações: 
3320-3634.

Semana da Criança. Feira do Livro Infantil 
e Infantojuvenil. Horário: 9h às 18h30min. Lo-
cal: Centro de Eventos. Promoção: Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários.

Teatro João e Maria, dos Irmãos 
Grimm. Horário: 17h. Local: Centro de Even-
tos. Público: funcionários da Universidade e 
seus fi lhos. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários.

DIA 6 QUINTA FEIRA

Semana da Criança. Visitação ao Parque 
Gráfi co. Horário: 10h às 11h e das 14h às 15h. Lo-
cal: Gráfi ca Epecê, prédio 33. Público: crianças 
de 4 a 7 anos. Inscrições: ramal 7757. Promoção: 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários.

Workshop: Capacitação para o mundo 
do trabalho. Tema: Etapas de seleção: Você 
está preparado para a sua próxima entrevista?, 
com Ana Carolina da Silva (Escritório de Carrei-
ras). Horário: 18h15min. Local: prédio 50, sala 
812. Público-alvo: alunos da Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia. Inscrições: 
3205-3125 ou escritorio@fi jo.org.br. Promoção: 
Escritório de Carreiras.
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Palestras da Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia. Data: 20/10. Tema: Mudanças cli-
máticas, desastres naturais e prevenção de riscos. 
Palestra Mudança climática: o que podemos espe-
rar?, com Gustavo Inácio de Moraes (FACE). Ho-
rário: 9h30min. Local: prédio 99 A (Tecnopuc), sala 
217. Palestra Geotecnologias aplicadas à prevenção 
de desastres naturais, com Regis Lahm (FFCH). 
Horário: 14h. Local: prédio 99 A (Tecnopuc), sala 
217. Inscrições: Enviar nome e RG para coordpesq@
pucrs.br até 17/10.

DIA 7 SEXTA FEIRA

Ciclo de Conferências Pro-
jetos de Filosofi a. Tema: Co-
nhecimento e raciocínio incorre-
to. Ministrante: professor Cláudio 
de Almeida. Horário: 14h. Local: 
prédio 5, auditório. Informações: 
3320-3554 ou fi losofi a-pg@pucrs.
br. Promoção: Programa de Pós-
Gra duação em Filosofi a.

Ciclo de Palestras do PET-Informá  ca. Tema: Ciência da Computação na Ficção 
Científi ca. Palestrante: professor Marco Aurélio Souza Mangan. Horário: 18h30min. Local: 
prédio 32, sala 517. Promoção: PET-Informática.

Curso de Extensão Introdutório em Pesquisa Clínica. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 14/10. Promoção: Facul dade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia.  

Descobrindo o céu. Horário: 18h30min. Local: Laboratório de Astronomia, prédio 
8. Público: crianças de 5 a 12 anos. Inscrições: ramal 7757. Promoção: Pró-Reitoria de As-
suntos Comunitários.

DIA 8 SÁBADO

Workshop: Trabalho e Geração de Renda. Horário: 9h às 10h30min. Local: prédio 
15, Arena. Entrada franca. Vagas limitadas conforme capacidade da Arena. Informações: 
3320-3546. Promoção: Faculdade de Serviço Social. 

TOEFL. Próximas datas do exame de profi ciência 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. Informações: 3320-3500 – ramal 4191. Os candidatos deverão 
se apresentar no local 30 minutos antes da prova, munidos de documento com foto (pas-
saporte ou carteira de identidade).

DIA 10 SEGUNDA FEIRA

Seminário Economia 5 ½. Ministrante: professor Rodrigo Scopel. Tema: Direito 
e economia. Local: prédio 50, auditório do 9º andar. Horário: 17h30min. Informações: 
3320-3688. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Economia. 

Curso de Extensão Do Leitor Invisível ao Hiperleitor. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 17/10. Promoção: Faculdade de Comunicação Social.  

Curso de Extensão Introdução à Teoria de Carl Gustav Jung. Último dia de ins-
crições. Início das aulas: 17/10. Promoção: Faculdade de Psicologia.  

Curso de Extensão Excel 2007 Aplicado à Gestão Empresarial. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 17/10. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade 
e Economia.  

Entre em contato com a Redação pelos 

fones 3353-4446, 3353-4338 ou 
e-mail pucrsno  cias@pucrs.br.

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


