
Reconhecido como um dos maiores 
especialistas em Direito Processual Penal do 
Brasil, o advogado Fernando Tourinho Filho 
faz a conferência de abertura do 11º Congres-
so Transdisciplinar de Estudos Criminais em 
10/11, às 19h30min. Autor de várias obras 
sobre o tema e com 54 anos de atividade do-
cente, Tourinho falará sobre Tribunal do Júri. 
O evento, realizado nos dias 10 e 11/11, é or-
ganizado pelo Departamento de Direito Penal e 
Processual Penal da Faculdade de Direito com o 
Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais 
(Itec/RS). As conferências e painéis ocorrem no 
teatro do prédio 40 e homenageiam o professor 
Vilmar Fontes, pela sua contribuição ao ensino 
jurídico em 34 anos na PUCRS. A coordena-
ção do congresso é dos professores Alexandre 
Wunderlich, Flávio Prates e Fabrício Pozzebon. 
Inscrições: Proex (prédio 40, sala 201). Infor-
mações: 3320-3680.

Congresso debate 
estudos criminais

no dia 8/11, a PUCRS recebeu o Prêmio Co-
letiva.net como melhor instituição de ensino do 
Estado. A cerimônia de entrega da medalha foi 
no teatro do Bourbon Country. A coordenado-
ra da Assessoria de Comunicação Social, Ana 
Luisa Baseggio, representou a Universidade. A 
edição de 2011 teve 41 vencedores. No total, 205 
profissionais, empresas, instituições, produtos 
e marcas foram indicados por colegiado para 
concorrer à homenagem. Mais de 2,2 mil ques-
tionários foram respondidos por assinantes de 
Coletiva.net para indicar os melhores no RS. O 
prêmio é promovido pelo portal em parceria com 
Qualidata Informações Estratégicas, com audi-
toria de Levi Auditores.

Coletiva.net premia 
a Universidade

a campanha do Vesti-
bular de Verão 2012 da PUCRS 
tem uma nova ferramenta de 
interação com os vestibulandos. 
Foi criada, no Facebook, a fan 
page Vestibular PUCRS (www. 
facebook.com/vestibularpucrs), 
onde é possível acompanhar in-
formações sobre o concurso, a 
Universidade e cursos oferecidos, 
entre outras. Outra novidade é o 
jogo XP Aventura, criado especialmente para o Facebook, pela 3YZ, de acordo com 
o tema da campanha: Toda experiência é um aprendizado. Nele o usuário pode 
escolher um personagem (menino ou menina) e ajudá-lo a acumular experiências 
em diferentes momentos da vida. O objetivo é empilhar blocos, que representam 
as experiências, até que atinjam a altura necessária para passar de fase. Cada uma 
das quatro fases representa um ambiente muito comum ao jovem universitário: 
Biblioteca, Voluntariado, Cidade/Estágio e Faculdade. O usuário pode jogar quan-
tas vezes quiser e comparar o seu resultado no ranking com o dos seus amigos.

campanha do Vestibular  
conta com jogo virtual

a pUcRS, em parceria com a UFRGS e a 
UFPel, promove, entre os dias 9 e 11/11, 
o 2º Colóquio Internacional Hobbes, no 
auditório térreo do prédio 5. Com o tema 
Natureza, história e política, o evento 
traz palestrantes internacionais, como os 
professores de Filosofia Dieter Hüning, da 
Universidade de Trier (Alemanha), e Lei-
ser Madanes, da Universidade de Buenos 
Aires. O evento é gratuito e aberto para o 
público em geral. Inscrições no local. In-
formações: 3320-3554.

Natureza, história  
e política

Dicas sobre 
clareamento 
dentário   
pÁGina 3
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Nesta quarta-feira, 
9/11, a Universidade realiza ativida-
des alusivas ao seu 63º aniversário. 
A modernização do Parque Gráfico 
com ampliação, remodelação de 
layout e aquisição de oito novos 
equipamentos de pré-impressão, 
impressão e acabamento (foto), será 
apresentada às 11h, no prédio 33. 
na igreja Cristo mestre, às 18h, há 
missa de ação de graças. A cerimô-
nia de entrega da medalha ir. Afonso a 73 funcionários que completam 25 anos como 
colaboradores da PUCrS ocorre às 19h30min, no teatro do prédio 40. Às 21h, um jantar 
comemorativo por adesão é realizado no restaurante Panorama.

PUCRS comemora 
63 anos
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Seminário 
Internacional  
da Comunicação
a faculdade 
de comunicação social 
recebe, entre os dias 
16 e 18/11, conferen-
cistas do canadá, EUA, 
França e brasil para o 
11º Seminário inter-
nacional da comuni-
cação. Com o tema Mí-
dias locativas e transmídia: de que meios estamos falando?, a edição de 2011 
homenageia o centenário de marshall mcluhan, filósofo canadense responsável 
pelas expressões aldeia global e o meio é a mensagem. entre os palestrantes 
está seu filho eric mcluhan (the Harris institute for the Arts). inscrições para 
ouvintes na secretaria da Pró-reitoria de extensão (Proex), no prédio 40, sala 
20. informações: 3320-3680.

PUCRS na Feira do Livro
dURante a 57ª Feira do Livro de Porto Ale-
gre, a Editora Universitária da PUCRS (Edipucrs) 
oferece descontos de 30% em todas as obras, que 
podem ser adquiridas na banca 21, na Praça da 
Alfândega, ou no prédio 41 do Campus Central. 
Serão autografadas 25 obras da Edipucrs no Pa-
vilhão Central de Autógrafos e no Memorial do 
Rio Grande do Sul até 15/11. No dia 14/11, o 
público infanto-juvenil terá duas sessões de au-
tógrafos, no Cantinho da Merenda no Cais do 
Porto. Veja a programação completa em http://
migre.me/61ULq. O encerramento da Feira do 
Livro em 15/11 terá apresentação do Coral e 
da Orquestra Filarmônica da PUCRS. Os solis-
tas Adriana de Almeida, Pedro Spohr e Carlos 
Duarte (Argentina) interpretarão árias de ópe-
ra e música popular sob a regência do maestro 
Marcio Buzatto.

Inovação na Fisioterapia
o 4º Encontro Científico de Fisioterapia do 
Hospital São Lucas e da Faculdade de Enferma-
gem, Nutrição e Fisioterapia reúne, nos dias 18 
e 19/11, profissionais da Fisioterapia para deba-
ter as novas possibilidades de atuação na área. 
Com o tema Inovação e expansão na atuação 
fisioterapêutica, o evento abordará o emprego de 
ferramentas virtuais no esporte, paciente onco-
lógico e novas modalidades de ventilação mecâ-
nica, entre outros. A atividade ocorre no Centro 
de Reabilitação (prédio 84). Inscrições: até o dia 
18/11, se houver vagas. Informações: 3320-3680.
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Reajuste na conta de luz
a paRtiR deste mês, 1,5 milhão de consumidores em 
72 municípios do Estado atendidos pela CEEE pagarão 
mais caro pela conta de energia elétrica. Isso acontece 
devido ao reajuste tarifário anual realizado pelas con-
cessionárias de energia elétrica, regulamentado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O au-
mento médio para os clientes da CEEE foi definido em 

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

Educação empreendedora
paRa debateR o desafio de ensinar hoje os empreendedores de amanhã, o 
Núcleo Empreendedor da Faculdade de Administração, Contabilidade e Econo-
mia, em parceria com o Sebrae, realiza o 3º Seminário de Educação Empreende-
dora em 17/11. A programação traz palestras sobre mercado de trabalho, redes 
sociais e inovação tecnológica. O primeiro momento do encontro será marcado 
pela premiação do 5º Torneio Empreendedor. O evento é gratuito e ocorre no 
Salão de Atos, das 8h30 às 16h. Informações e inscrições: 0800-570-0800.

7,82%, sendo a nova tarifa para consu-
midores residenciais de 0,34 R$/kWh mais impostos. Os clientes da AES Sul 
tiveram reajuste médio de 7,56% em abril e os da RGE, de 4,85% em junho. Os 
clientes residenciais da AES Sul e da RGE pagam, respectivamente, 0,31 R$/
kWh e 0,40 R$/kWh (sem os impostos). Os percentuais de reajuste conside-
ram fatores como o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) 
e o aumento no custo da Conta de Consumo de Combustíveis.
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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 clareameNtO é uma prática 
muito utilizada para eliminar manchas dos 
dentes e torná-los mais brancos. O meca-
nismo é de oxidação dos pigmentos da es-
trutura dentária. Existem duas formas de 
fazer o tratamento, sempre com orientação 
e controle do dentista. No consultório, com 
aplicações de laser, luz halógena, de led 
ou com gel (com peróxido de hidrogênio 
em alta concentração), os resultados são 
mais rápidos. Em casa, com uso de mol-
deira e gel (de peróxido de carbamida), os 
resultados são mais eficientes, mas o pro-
cedimento só deve ser realizado depois de 
consultar um profissional, que definirá se o 
paciente está apto ao tratamento – nem to-
dos têm perfil para o clareamento – e for-
necerá a moldeira e o produto adequado.

Quando o clareamento é realizado sem 
supervisão do dentista e de forma incorre-
ta, podem ocorrer infecções, necrose do te-

Sorriso iluminado

o pRoGRama de Pós Graduação em Ciências Criminais, 
da faculdade de Direito, realizou, em outubro, a sua primeira 
banca de doutorado. A tese A produção analógica da verdade no 
processo penal: desvelando a reconstrução narrativa dos rastros 
da passeidade foi defendida por salaH HassaN KHaled 
JUnioR e aprovada com louvor. Participaram da banca os pro-
fessores aurY lOPes Jr. (orientador), faBrÍciO POZZe-
bon, RUth GaUeR (PUCrS), rui Cunha martins (Universida-
de de Coimbra) e Gustavo badaró (Universidade de São Paulo).

a doUtoRanda do 
Pós-Graduação em Zoologia, 
alessaNdra mOras-
SUtti, retornou de um se-
gundo período sanduíche no 
Center for Diseases Control 
and Prevention dos EUA. A 
excelência do seu trabalho 
foi reconhecida ao ser con-
vidada para apresentar seus 
dados num Seminário sobre 
Angiostrongilíase Cerebral, 
promovido pela Autoridade 
Sanitária do Havaí, realizado 
em Honolulu. Alessandra 
também foi palestrante no 
Congresso Brasileiro de Pa-
rasitologia, e participou de 
mesa-redonda e curso sobre 
novos métodos diagnósticos 
em parasitologia.

O PrOfessOr mÁRcio GRoSSi, da Faculdade de 
Odontologia, foi convidado a fazer parte da avaliação do 
Times Higher Education World University Rankings, que 
determina a posição das melhores universidades do mundo. 
O ranking é organizado pela revista inglesa Times Higher 
Education e considerado um dos mais respeitáveis inter-
nacionalmente.

ir. ÉdisON hÜttneR, professor da 
faculdade de Teologia, está em Roma 
(Itália) pesquisando no Arquivo secreto 
do vaticano. o assunto do estudo é o ro-
sário e uma bula Papal de 1261. Hüttner 
pretende colocar esta bula na próxima 
edição do seu livro Rosário: orações de 
outubro. A obra apresenta narrativas, 
poesias, orações e mística, criadas pelo 
autor. o Papa bento Xvi leu a primeira 
edição e manifestou seu reconhecimento 
e gratidão pelo livro.

fonte: 
Prof. luiz Henrique 
burnett Jr., da 
faculdade de 
Odontologia

cido gengival ou hipersen-
sibilidade ao frio e ao calor, 
por exemplo. Casos de irri-
tação ou retração na gengi-
va, sensibilidade ao agente 
clareador e pigmentação 
profunda e irregular não 
são os mais indicados para 
clareamento. Pessoas que 
realizaram muitas restaurações com material 
estético (da cor do dente), especialmente em 
dentes anteriores, não terão mudança de co-
loração nesses dentes. Para atingir o resultado 
esperado, as restaurações deverão ser refeitas. 
Por isso a importância de consultar um profis-
sional para encontrar a solução mais adequada 
a cada paciente.

O dente leva até três anos para voltar à 
sua cor natural e os hábitos diários fazem a 
diferença, como cigarro, bebidas alcoólicas 
e higiene bucal. A manutenção é simples e 

não há necessidade de evitar líquidos ou 
alimentos escuros, apenas de escovar os 
dentes logo após o consumo.

O retoque pode ser anual, sempre com 
orientação do dentista. Para fumantes e 
pessoas que bebem chimarrão com mui-
ta frequência, são indicadas consultas 
menos espaçadas, monitoramento do 
profissional durante 
as aplicações e avalia-
ções com mais perio-
dicidade.

Foto: lUiz HenriqUe bUrnett JUnior

correção: diferentemente do que foi publicado na edição anterior, o segundo lugar do Prêmio Jabuti foi para o livro Interdisciplinaridade em Ciência, Tecnologia e Inovação.

fOTO: DIVULGAÇÃO
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A principal tarefa da educação superior 
católica, portanto, é iluminar a busca da 
verdade pela experiência da fé, deixando 
clara a complementaridade entre as certezas 
da inteligência e as convicções do coração.
(missão marista na educação Superior, 2010 
– o que é próprio da Universidade católica)

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.

o boletim semanal Pucrs NOtÍcias é editado pela Asses-
soria de Comunicação Social da Universidade. coordena-
dora da assessoria: Ana luisa baseggio • editora execu-
tiva: magda Achutti • edição: Ana Paula Acauan, magda  
Achutti e vanessa mello • redação: Ana Paula Acauan, bian-
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dia 9 4 quarta-feira
47º colóquio Perspectivas em epistemo-
logia contemporânea. Temas: Grupos podem 
ser agentes epistêmicos?; Racionalidade epistêmica: 
perspectiva ou fatos?; e Desacordo sobre desacordo: 
Feldman e Kelly. Horário: 8h15min. Informações: 
3332-3554 ou filosofia-pg@pucrs.br. Promoção: Pro-
grama de Pós-Graduação em Filosofia.

4Sessão de Julgamento do tribunal Re-
gional do trabalho da 4ª Região – em ho-
menagem aos 70 anos do trt – 4ª região. 
Horário: 9h30min. Local: prédio 11, auditório tér-
reo. Inscrições: Secretaria da Faculdade de Direito 
(Fadir), 8º andar do prédio 11. Vagas: 280. Público-
-alvo: acadêmicos de graduação e de pós-graduação 
e diplomados da Fadir. Promoção: Departamento de 
Direito Público e Social.

4sobremesa musical. Apresentação da Orques-
tra Filarmônica da PUCRS, interpretando o Réquiem 
de Mozart. Horário: 13h. Local: prédio 9, saguão. Pro-
moção: Instituto de Cultura Musical.

4Projeto Horizontes. Tema: A integridade nas 
publicações científicas. Ministrante: Sabine Kleinert, 
editora executiva sênior do The Lancet, e Sonia Vas-
concelos, professora do PPG/UFRJ. Horário: 17h às 
19h30min. Local: prédio 9, auditório. Público-alvo: 
professores. Informações: 3320-3513. Promoção: 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

4capacitação discente. Oficina: Por que nós 
amamos o plástico? Horário: 17h45min. Local: prédio 
50, 9º andar. Inscrições: www.pucrs.br – link Capa-
citação Discente das Informações Acadêmico-Finan-
ceiras. Vagas limitadas. Promoção: Pró-Reitoria de 
Graduação e PET Química.

42º ciclo de literatura estrangeira – lite-
ratura Hispano-americana. Tema: Mensageiro 
das fúrias, de Ernesto Sábato. Ministrante: Charles 
Kiefer. Horário: 17h30min às 18h30min. Local: pré-
dio 8, sala 305. Promoção: Núcleo de Estudos em 
Literatura e Teorias do Imaginário.

4curso de extensão Gerenciamento de 
riscos em Projeto. Último dia de inscrições. Iní-
cio das aulas: 17/11. Promoção: Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia (Face).  

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

4palestra sobre ci-
rurgia da obesida-
de. Tema: Acompanha-
mento multidisciplinar 
no pré e pós-cirúrgico. 
Data: 18/11. Horário: 
18h. Local: anfiteatro Ir. 
José Otão, 2º andar do 
Hospital São Lucas. Pú-
blico-alvo: operados, não 
operados e interessados 
em geral. Informações: 
3320-5002. Promoção: 
Centro de Obesidade e 
Síndrome Metabólica 
do Hospital São Lucas.

42º Grenal de ido-
sos com ex-atletas 
da dupla. Data: 19/11. 
Horário: 15h. Local: Par-
que Esportivo. Jogo pre-
liminar: GreNal de pro-
fessores e funcionários 
idosos da Universidade. 
Entrada franca. Informa-
ções: 3336-8153. Promo-
ção: Instituto de Geriatria 
e Gerontologia.

4encontro científi-
co. Data: 28/11. Tema: 
Ética – de lugar-comum 
a categoria radical do 
pensamento. Ministran-
te: Prof. Ricardo Timm de 
Souza (Faculdade de Fi-
losofia e Ciências Huma-
nas). Horário: 10h. Local: 
prédio 11, auditório do 9º 
andar. Promoção: Pro-
grama de Pós-Graduação 
em Psicologia.

dia 10 4 quiNta-feira
4momento formandos. Homenagem da 
PUCRS aos alunos que encerram o curso de gra-
duação. Horário: 20h. Local: Centro de Eventos, 
prédio 41. Confirmar presença informando nome 
e curso para o e-mail diplomadospucrs@pucrs.
br. Informações: 3353-4701 ou www.pucrs.br/
diplomados. Promoção: Programa Diplomados.

4mesa-redonda em homenagem ao ir. 
elvo clemente. Tema: No mundo das academias. 
Ministrantes: professoras Alice Moreira e Nara Ma-
chado (PUCRS) e Luciana Murari (UCS). Horário: 
17h30min. Local: Biblioteca Central, sala 109. Infor-
mações: 3320-3544, ramal 8386. Promoção: Delfos.

4estudos de caso: Gestão Ágil em Proje-
to de migração e Gestão de projetos no 
Grupo de Usuários de Gerenciamento de 
Projetos (GuGP). Apresentação de dois cases de 
gerenciamento de projetos. Um sobre gerenciamen-
to ágil e outro sobre gerenciamento dos eventos do 
GUGP durante o ano, demonstrando indicadores, 
resultados e experiências da organização dos even-
tos. Horário: das 19h às 20h30min. Local: prédio 
32, auditório 517. Inscrições: 1kg de alimento não 
perecível (exceto sal). Informações: gugp.eventos@
rs.sucesu.org.br 

4curso de extensão impermeabilização 
na construção civil. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 18/11. Promoção: Faculdade de 
Engenharia.  

4palestra Responsabilidade Social: Es-
tratégia corporativa. Ministrante: Vinicios 
Meneguzzi Malfatti, coordenador geral do Instituto 
Walmart. Horário: 18h. Local: prédio 50, auditório 
do 9º andar. Inscrições: leticia.andrade@pucrs.br. 
Promoção: Confraria da Economia.

dia 11 4 sexta-feira
41ª Semana acadêmica do diretório aca-
dêmico da enfermagem, Nutrição e fisio-
terapia (daenfi). Último dia de inscrições no Da-
enfi ou no site www.pucrs.br/faenfi. Tema: Colóquio 
em saúde-integração e ação. Data: 16 e 17/11. Infor-
mações: www.pucrs.br/faenfi. Promoção: Daenfi.

4curso de extensão em literatura espa-
nhola através do cinema: debate crítico 
3. Último dia de inscrições. Início das aulas: 21/11. 
Promoção: Instituto de Cultura Hispânica e Facul-
dade de Letras.  

dia 14 4 seGuNda-feira
4suspensão das aulas para ati-
vidades de planejamento.

dia 15 4 terça-feira
4feriado Nacional – Proclamação 
da República.


