
Professores e técnicos administrativos, junto aos familia-
res, podem comemorar as conquistas de 2011 na Festa de Final de 
Ano da Universidade. O evento, que ocorre dia 3/12, a partir das 
21h, no Restaurante Panorama, é promovido pelas Associações 
dos Funcionários da PUCRS (AFPUCRS) e de Docentes e Pesqui-
sadores da PUCRS (ADPPUCRS), com apoio da Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários. A Escola de Dança Angélica e Rodrigo, de 
Bento Gonçalves, o mesmo grupo que participa do encontro Refle-
xões, faz uma apresentação especial, na abertura do baile comemo-
rativo. Os ingressos custam R$ 50 por pessoa (jantar e bebidas) e 
podem ser adquiridos nas sedes das Associações (prédios 3 ou 22). 
Mais informações: ramais 4020 (ADPPUCRS) e 4021 (AFPUCRS).

Festa marca final de 2011
Com o objetivo de estimular o hábito da leitura e proporcionar 
um ambiente lúdico e de descontração para os internados, o Hos-
pital São Lucas promove a 8ª Feira do Livro Infantil dia 1º/12, a 
partir das 10h, no 5º andar. A patrona, Jane Tutikian, a mesma da 
Feira do Livro da Capital, conta histórias para os participantes. Os 
pequenos podem usar o dinheiro simbólico para comprar livros. A 
programação continua às 14h30min, com contação de histórias e 
sessão de autógrafos da escritora Luciana Raupp e apresentação 
dos bolsistas do Projeto Literatura Infantil e Medicina Pediátrica, 
da Faculdade de Letras da PUCRS. Por fim, haverá lanche coletivo 
com distribuição de kits. Doações de livros podem ser feitas na 
Gerência de Relacionamento do HSL, no 2º andar.

HSL realiza 8ª Feira do Livro Infantil

DePois De lançar a fan page Vestibular PUCRS (www.face-
book.com/vestibularpucrs), voltada para vestibulandos, a Uni-
versidade marca presença no Facebook por meio do endereço 
www.facebook.com/pucrs. Novidades, fotos, pesquisas, curio-
sidades e notícias sobre a PUCRS na imprensa são alguns dos 
assuntos encontrados na fan page. Além do Facebook, a PUCRS 
conta com um perfil oficial no Twitter (www.twitter.com/pucrs). 
Ambos têm como objetivo informar e interagir com os públicos. 
Os perfis são gerenciados pelo recém-criado Núcleo de Conteúdo 
e Relacionamento Digital, da Assessoria de Comunicação Social.

PUCrs tem página 
no facebook

A PUCrs é destaque no Prêmio Sinepe/RS 
2011. O projeto Torneio Empreendedor conquistou 
o 1º lugar no 2º Prêmio Inovação em Educação na 
categoria Gestão Pedagógica (Ensino Superior). A 
Feira das Profissões foi agraciada com o 3º lugar 
na categoria Gestão de Comunicação e Relaciona-
mento. Os projetos participaram de duas etapas de 
avaliação: primeiro, os trabalhos escritos e, depois, 
defendidos em audiência pública para os jurados. A 
revista PUCRS Informação, editada pela Assessoria 
de Comunicação Social, e o portal Eu sou Famecos, 
da Faculdade de Comunicação Social, conquistaram 
o 2º lugar no 9º Prêmio Destaque em Comunica-
ção, respectivamente, nas categorias mídia impres-
sa e mídia digital. Concorreram 127 trabalhos que 
envolveram 87 jurados. A entrega é no dia 6/12, 
às 20h, no teatro do prédio 40.

Sinepe premia projetos 
da Universidade

Palavras 
que causam 
confusão   
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4 ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO INTERNA  
DA PONTIFíCIA UNIVERSIDADE 
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DUrANte o vestibular, nos dias 3 e 4/12, a Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários, com o apoio de Faculdades, realiza o Pro-
jeto Acalanto, com atividades para os acompanhantes dos cerca de 
10 mil candidatos. No Centro de Convivência, haverá estandes do 
Setor Financeiro, de informações sobre créditos e Programa Uni-
versidade para Todos e do Programa Diplomados. Também será 
possível participar de jogos matemáticos, oficina de dobraduras 
e dança de salão e ainda fazer uma visita guiada pelo Campus. Os 
acompanhantes terão à disposição a Griffe PUCrS (saguão do pré-
dio 11) e a Farmácia Universitária (prédio 12). O núcleo vida Ur-
gente fará ações de conscientização sobre o trânsito.

Acalanto distrai 
acompanhantes 
no Vestibular
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AtrAções

Centro de Convivência – saguão do prédio 9, das 14h às 20h

Sala de internet – laboratório de informática do prédio 9

matinê no vestibular – auditório do prédio 9, às 16h
Sábado – We belong – Uma celebração da diversidade 
Domingo – Ocupação feminina

missa – igreja Cristo mestre (sábado e domingo, às 16h30min)



Filosofia e Ciências
o GrUPo de Pesquisas materialismos – Correlacionismo, Ontologia e Ciência 
na Filosofia Contemporânea, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, realiza 
o Seminário Por que ler…?, no dia 2/12, das 14h às 19h, no auditório térreo do 
prédio 5. O evento apresenta pensadores de diferentes áreas do conhecimento 
que propuseram possíveis diálogos produtivos entre Filosofia e Ciências. Serão 
abordados os temas Por que ler Roy Bhaskar?; Por que ler Gabriel Tarde?; Por que 
ler Francisco Varela?; Por que ler Bernard Stiegler?; e Por que ler Gilbert Simondon? 
entrada franca. informações: www.materialismos.wordpress.com e 3320-3554.

Palestra sobre 
Doping Cognitivo
o último encontro do ciclo de palestras 
em Toxicologia Clínica e Analítica ocorrerá em 
8/12, no prédio 12, sala 101, das 18h30min às 
20h30min. A professora da Faculdade de Bio-
ciências Rosane Salvi abordará o tema Doping 
Cognitivo. As inscrições podem ser feitas até o 
dia, na Pró-Reitoria de Extensão, no prédio 40, 
sala 201. O evento é promovido pelo Instituto 
de Toxicologia e voltado para estudantes de gra-
duação e pós-graduação das Ciências da Saúde, 
Ciências Biológicas e Química. Informações: 
3320-3680.

Cinema Universitário
o 2º Festival de Cinema Universitário da Bahia 
recebe inscrições até 19/12. Podem participar 
universitários brasileiros ou estrangeiros, que re-
sidam no Brasil há três anos ou mais, com curtas-
-metragens de duração máxima de 20 minutos, 
finalizados a partir de 2010. Os representantes 
dos dez melhores vídeos selecionados irão a Sal-
vador com passagens aéreas, hospedagem e tras-
lado pagos para participar da mostra competitiva 
de 15 a 18/3/2012. Inscrições e regulamento no 
site www.unijorge.edu.br/festivaluniversitario.

Hsl promove 1ª Jornada de Nutricionistas
o HosPi-
tAl São Lu-
cas da PUCRS 
realiza a 1ª Jor-
nada de Nutri-
cionistas e Téc-
nicos de Nutri-
ção nos dias 2 
e 3/12, no an-
fiteatro Irmão 
José Otão. En-
tre os temas abordados estão certificação na área da saúde, mitos e verdades 
em dietoterapia, estresse e gestão financeira nas unidades de alimentação. 
O evento traz palestrantes de diferentes hospitais de Porto Alegre e Alvora-
da. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail hsl-snd@pucrs.br ou pelo fax  
3320-3460, com envio da ficha de inscrição disponível no site www. 
hospitalsaolucas.pucrs.br/jornadadenutricao. Informações: 3320-3032.

Residência na Saúde
As iNsCrições para a 5ª edição do Progra-
ma de Residência Multiprofissional e em Área 
Profissional da Saúde – Premus HSL 2012 po-
dem ser feitas até 21/12 pelo site http://migre.
me/6eyuq. O projeto é voltado para as áreas de 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 
Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Educa-
ção Física e tem dois anos de duração, com 60 
horas semanais. Informações: 3320-3646.
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Recicle o óleo de cozinha
Dos 9 bilhões de litros de óleo de cozinha pro-
duzidos no Brasil ao ano, apenas 2,5% são enca-
minhados para reciclagem. Se descartado na pia, 
um litro pode contaminar 25 mil litros de água e 
criar uma barreira que dificulta a entrada da luz, 
bloqueia a oxigenação e compromete as espécies 
aquáticas. O tratamento da água encarece em 
até 45%. Ao ser jogado no solo, o óleo dificulta o 
escoamento da água das chuvas e contamina os 
lençóis freáticos. Em decomposição, emite gran-

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

de quantidade de gases do efeito estufa, além 
de obstruir encanamentos que exigem o uso 
de produtos químicos tóxicos. A melhor saída 
é a reciclagem. O óleo passou a ser matéria-
-prima de produtos como sabão, detergente, 
glicerina, insumo para tintas e cosméticos 
e biodiesel (foto). No site http://migre.me/ 
6cVP7, há uma lista de postos de coleta. Os 
bares e restaurantes dos prédios 3, 11, 12 e 40 
da PUCRS têm parceria com uma empresa que recolhe o óleo.
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fonte: 
Projeto USE

FOTO: ARqUIVO PUCRS



PUCrS nOtíCiAS nº 394  4 30 de nOvembrO A 6 de dezembrO de 2011  4 3

Para esclarecer alguma dúvida ou sugerir um 
tema para o Superdicas, entre em contato pelo 
ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

existem AlGUmAs palavras na Língua 
Portuguesa que têm a grafia e a pronúncia seme-
lhantes, mas o significado, diferente e, às vezes, 
oposto. Denominadas parônimas, provocam con-
fusões e erros. Confira algumas:
n Casual – ocasional, que acontece por acaso.

Causal – relativo a causa.
n Comprimento – medida.

Cumprimento – saudação.
n Desapercebido – desprevenido, desprovido.

Despercebido – não observado, não notado.
n Descriminar – inocentar, tirar o crime.

Discriminar – diferenciar, segregar.
n Desmistificar – tirar o caráter místico ou mis-

terioso de; desfazer o engano, tirar a máscara.
Desmitificar – desfazer o mito, destituir al-
guém ou alguma coisa de seus aspectos lendá-
rios, míticos.

Palavras parecidas, mas 
diferentes...

A fACUlDADe de Odontologia comemorou o cinquen-
tenário de sua sexta turma, reunindo diplomados que se for-
maram em 15 de dezembro de 1961. A programação incluiu 
uma recepção com café da manhã, apresentação de vídeo 
institucional e das instalações da Faculdade, celebração de 
missa de ação de graças na Igreja Cristo mestre e um almoço 
de confraternização no restaurante Panorama.

o NeUro-
CieNtistA 
e pesquisador iVÁN iZQUier-
Do, coordenador do Centro 
de Memória do Instituto de 
Pesquisas Biomédicas (IPB) 
da PUCRS, recebe nesta quar-
ta-feira (30/11) a medalha 
Mérito Legislativo da Câmara 
dos Deputados. A cerimônia 
será às 15h, no Salão Negro da 
Câmara Federal, em Brasília. 
A homenagem é pela sua con-
tribuição à pesquisa científica 
do Brasil. Na ocasião, o diretor 
do IPB, neurologista Jaderson 
Costa da Costa, representa a 
Universidade. Izquierdo é re-
ferência mundial pelas desco-
bertas dos mecanismos de for-
mação, evocação, persistência 
e extinção da memória.

No DiA 5/12, o Delfos – Espaço de Documentação e 
Memória Cultural da PUCRS – completa três anos. Para 
comemorar, será realizado um evento às 17h, no saguão da 
Biblioteca Central Ir. José Otão, com apresentação do DVD 
institucional e da remodelação do site www.pucrs.br/delfos. 
Haverá a abertura da exposição de itens dos acervos de An-
tônio Carlos Resende, Lara de Lemos, Luiz Antonio de Assis 
Brasil, Luiz de Miranda, Maria Dinorah, Luiz Pilla Vares e 
Benno Mentz, além de materiais da Ação Integralista Bra-
sileira/Partido de Representação Popular e da Coleção de 
Periódicos Literários. A mostra pode ser visitada até 20/12.

A fACe, Escola de Negócios da PUCRS, 
realizou sua 1ª Semana da Hospitalidade. 
O evento, alusivo ao Dia mundial do Tu-
rismo (27/9) e ao dia do Hoteleiro (9/11), 
abordou o tema Empreendedorismo no 
segmento da hospitalidade. A progra-
mação contou com palestrantes como o 
prefeito de Porto Alegre (foto), josé For-
tunati, o presidente da CvC, o diretor da 
Stb, a diretora da brocker turismo e os 
gerentes-gerais do Plaza Itapema Resort 
e SPA e do Plaza Caldas da Imperatriz Re-
sort e SPA, entre outros. depois das ati-
vidades, houve um jantar no restaurante 
le Gourmet do Hotel Plaza São rafael.

fonte: Antônio 
dalpicol, professor  
da Faculdade  
de Letras

n Eminente – notável, célebre.
Iminente – imediato, próximo, 
prestes a acontecer.

n Infligir – aplicar (pena ou castigo).
Infringir – desobedecer, violar, 
transgredir.

n Mandado – ordem emanada de 
autoridade judicial.
Mandato – procuração, incumbên-
cia, cargo eletivo.

n Ratificar – confirmar.
Retificar – corrigir.

n Vultoso – grande.
Vultuoso – inchado, ruborizado.
   
As palavras a seguir relacionadas 

são homônimas homófonas, ou seja, 
têm pronúncia igual, porém grafia di-
ferente.
n Caçar – apanhar, perseguir (ani-

mais ou seres humanos).

Cassar – invalidar, tirar diretos a 
alguém.

n Cerrar – fechar.
Serrar – cortar com serra ou serrote.

n Cesta – balaio.
Sexta – numeral ordinal (feminino) 
de seis.

n Concerto – ato ou efeito de concer-
tar, consonância de vozes, harmonia.
Conserto – remendo, arrumação.

n Tachar – pregar com tachas (pregui-
nhos), censurar, apontar defeitos em 
alguém.
Taxar – cobrar tri-
buto, imposto sobre 
alguma coisa.
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O tempo do Advento quer plantar em 
nosso coração a palavra de Deus. Toda 
pessoa prudente constrói sua casa sobre 
a rocha, e nada a removerá de seu lugar.

(Deus Conosco, nº 120, p. 14)

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, 
bianca Garrido, magda Achutti, mariana vicili, San-
dra modena e vanessa mello • revisão: Antônio Dal-
picol • fotógrafos: bruno todeschini e Gilson Oliveira 
• Publicação on-line: rodrigo Ojeda • estagiária: júlia 
merker • Projeto gráfico: Pensedesign • impressão: 
epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diá-
rias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

DiA 30 4 quarta-FEIra

4Sobremesa Musical. Apresen-
tação da Orquestra Filarmônica da  
PUCRS, com músicas de Brahms, Mo-
zart, entre outros. Horário: 13h. Local: 
prédio 9, saguão. Promoção: Instituto 
de Cultura Musical.

DiA 2 4 SExta-FEIra

4avaliação de Disciplinas. Último 
dia. Alunos: www.pucrs.br, em Central 
de Alunos – Informações Acadêmico-
-Financeiras. Professores: www.pucrs.
br/autoavaliacao. Campus Uruguaia-
na: www.pucrs.campus2.br. Promo-
ção: Pró-Reitoria de Graduação.

DiA 3 4 sÁbADo

4Vestibular de Verão 2012. Pri-
meiro dia de provas. Horário: 16h às 
20h. Provas de Física, Biologia e Lín-
gua Portuguesa (dez questões objetivas 
para cada disciplina, totalizando 30 
questões, mais uma questão de redação 
na prova de Língua Portuguesa). In-
formações: www.pucrs.br/vestibular.

DiA 4 4 DomiNGo

4Vestibular de Verão 2012. Segun-
do dia de provas. Horário: 16h às 20h. 
Provas de Química, Geografia, Histó-
ria, Literatura Brasileira, Matemática 
e Língua Espanhola ou Língua Inglesa 
(dez questões objetivas para cada dis-
ciplina, totalizando 60 questões). In-
formações: www.pucrs.br/vestibular.

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

4Concerto de Abertu-
ra do Natal na PuCrS. 
Data: 7/12. Horário: 19h. 
Local: prédio 41, esca-
darias. Apresentação do 
Coral e da Orquestra Fi-
larmônica da PUCRS, 
com regência de Márcio 
Buzatto. Informações: 
3320-3582. Promoção: 
Instituto de Cultura Mu-
sical e Prac.

4Cursos de extensão 
de Verão. Durante as 
férias de verão, serão 

oferecidos 21 cursos nas 
áreas de educação, edu-
cação física, engenharia, 
informática, psicologia, 
línguas e literatura. Infor-
mações: www.pucrs.br/ 
educacaocontinuada/ 
verao.  

4 Concurso Palco  
PuCrS. Se sua banda 
ensaia, ensaia e não sai 
da garagem, o Concurso 
Palco PUCRS é a oportu-
nidade que faltava para 
sair do anonimato. O 
concurso será realizado 
em quatro etapas, sendo 
três delas com apresen-
tações ao vivo. Inscrições 
de 15/12 a 20/3/12 na 
Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários – prédio 1, 
sala 109, das 8h às 12h e 
das 13h30min às 18h.

DiA 5 4 SEguNDa-FEIra

4g2. Início do período de realização das pro-
vas. Até 10/12.

410º seminário internacional Qualidade 
na educação superior: grupos investiga-
tivos internacionais em diálogo. Até 6/12. 
Horário: 9h. Local: prédio 33, auditório. Evento 
traz conferências com pesquisadores nacionais e 
internacionais das Universidades de Lisboa e do 
Porto (Portugal), Universidade do Texas (EUA), 
Universidade da República do Uruguai, Univer-
sidade de Buenos Aires (Argentina) e Universi-
dade Autônoma do Estado do México. Inscrições: 
www.pucrs.br/faced/pos/ries. Informações: 
3320-3620. Promoção: Rede Sul-Brasileira de 
Investigadores de Educação Superior.

DiA 6 4 tErça-FEIra

4Programa de Crédito Educativo PuCrS 
(Proed). Último dia de inscrições. Financia-
mento de todas as disciplinas curriculares dos 
cursos de graduação em até o dobro do tempo 
estabelecido para a conclusão. São oferecidas 
200 vagas para os alunos ingressantes pelo 
Vestibular 2012/1. Inscrições: www.pucrs.br/ 
proed. Informações: 3320-3588 ou na Central de 
Atendimento ao Aluno, no térreo do prédio 15.

4Curso de extensão PCr em tempo real: 
uma nova ferramenta para análises mo-
leculares. Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 12/12. Promoção: Faculdade de Biociên-
cias.  

4Curso de extensão Gerenciamento de in-
tegração em Projetos. Último dia de inscrições. 
Início das aulas: 12/12. Promoção: Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia.  


