
Uma eqUipe da Azul Linhas Aéreas esteve na PUCRS 
realizandoseleçãoparacopilotosdaempresa.Participaram29
diplomadospelaFaculdadedeCiênciasAeronáuticas(Faca),a
maioriagraduadosnoúltimosemestre.Oprocessoenvolveu
provasdeconhecimentosgeraisedeinglês,examesmédicos,di-
nâmicadegrupo(foto),entrevistasindividuais,avaliaçãoprática
nossimuladoresdaFaca,entreoutros.Participaramdaseleção
comandantes 
e a equipe de 
recursos huma-
nos da Azul. A 
expectativado
diretor da Fa-
culdade,Elones
Ribeiro,éque
todos sejam 
contratados.

a pUCRS incentiva o Trote Solidário 
por considerá-lo um exercício de cida-
dania, além de servir como integração 
entre calouros e veteranos. O objetivo é 
promover a educação para a cidadania 
e o combate à violência como estratégia 
de transformação social. A Universida-
de sugere a coleta de alimentos, rou-

Começa no dia 11/3,nos
EUA,oprimeiromódulodocurso
ProgramadeLiderançaExecutiva
em Desenvolvimento da Primeira 
Infância,umainiciativadoCenteron
theDevelopingChild(CDC),daUni-
versidadedeHarvard,doInsCer/RS
e da Fundação Maria Cecilia Souto 
Vidigal(SP).Osegundomóduloserá
porEnsinoaDistânciaeoterceirona
PUCRS,emjunho,sobacoordena-
çãodaprofessoraMagdaLahorgue
Nunes,coordenadoradoPrograma
dePós-GraduaçãoemMedicina

e Ciências da Saúde da Faculdade 
deMedicina.Ocursodestina-sea
gestores públicos e do terceiro se-
torenvolvidoscompolíticasociale
desenvolvimento. A parceria com 
Harvardconsolidaumaaproxima-
çãoiniciadaem2011comavisitado
ReitorJoaquimClotetàinstituiçãoe
comointercâmbiodeprofessores
da PUCRS naquela universidade. A 
aliançadoPPGemMedicinaedo 
InsCer/RScomHarvardabrecaminho
para projetos de capacitação de re-
cursoshumanosnaprimeirainfância.

azul Linhas aéreas 
contrata diplomados

FaLeCeU em 1º/3, aos 88 anos, 
o Ir. Adelino da Costa Martins, que 
durante 48 anos atuou na Uni-
versidade. Nascido em Portugal, 
o estudante marista transferiu-se 
para o Brasil em 1941, fixando mo-
radia em Recife (Pernambuco). Em 

1963, ingressou na PUCRS com 
a incumbência de organizar o la-
boratório de audiovisuais. Atuou 
como professor de cinema e técni-
cas audiovisuais na Faculdade de 
Educação e no curso de Jornalismo 
(Famecos), sendo responsável pela 

criação da disciplina de Cinema. 
Adelino Martins deixa uma lição 
de otimismo e espírito de inovação 
no ensino de Letras Estrangeiras 
na Universidade. A missa de 7º 
dia será nesta quinta-feira, 8/3, às 
18h30min, na Igreja Cristo Mestre.

Universidade perde Ir. Adelino Martins

Trote Solidário é incentivado

pUCRS e HaRvaRd
começam parceria
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4ASSESSORIADECOMUNICAÇÃOSOCIAL
4ANOXI–Nº398
47A13DEMARÇODE2012 novo Laboratório de 

Informática na Psicologia
Foi inaUgURado no dia 5/3 o novo 
Laboratório de Informática da Faculdade de 
Psicologia, com capacidade para receber até 
81 alunos simultaneamente. O espaço foi am-
pliado atendendo melhor as necessidades dos 
acadêmicos do curso. O laboratório funciona 
no 3º andar do prédio 11, sala 313, de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 22h20min e aos sába-
dos das 8h às 11h30min.
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pas, livros, fraldas, leite, entre outros. 
Do ponto de vista ambiental, estimula 
o recolhimento de pilhas usadas, azei-
te, latas, garrafas pet, etc. Outra su-
gestão da PUCRS é dar ênfase ao Doe 
Esperança, ação institucional com três 
campanhas anuais de doação no Cam-
pus: sangue, órgãos e tecidos e medu-

la óssea. O Trote deve ser 
aprovado e assinado pelo 
diretor da Faculdade que 
indica um professor respon-
sável para acompanhá-lo. Só 
então o projeto é encaminhado 
à liberação da Pró-Reitoria de Assuntos Comuni-
tários. Informações: 3353-4712 e selma@pucrs.br.

FOTO:BRUNOTODESCHINI
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aconselhamento 
Financeiro gratuito

Receba avisos da 
Biblioteca por SMS
a BiBLioteCa oferece um novo ser-
viço, gratuito, para usuários com vínculo 
ativo na PUCRS. Por meio de mensagens 
SMS, é possível receber, no celular, avisos 
de reserva disponível, de data de devo-
lução – um dia antes do vencimento – e 
de empréstimo em atraso – um dia após 
o vencimento. Para usufruir do serviço, o 
interessado deve cadastrar o número do 
seu celular no site http://verum.pucrs.br/
cadastro, fornecer sua identificação e au-
torizar o envio de mensagens. 

Retire seu caderno
aLUnoS de graduação (calouros e 
veteranos) podem retirar seu caderno até 
16/3, das 9h às 21h30min, nos prédios 4, 
11, 15 e 50, no térreo. É necessário apresen-
tar o cartão de aluno ou o número de ma-
trícula, além do documento de identidade. 
Informações: 3353-4430.
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Prédio 1 ganha telhado vivo 
depoiS da instalação do telha-
do vivo no prédio 5, agora é a vez de 
o prédio 1 receber a cobertura verde. 
Análises em andamento apontam 
uma influência na redução da troca 
térmica entre o exterior e o interior 
da edificação, chegando a menos 5 
graus. A implantação no prédio 5 e os 
experimentos práticos no Canteiro da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo (FAU) contribuíram para definir 
as plantas. Grande parte das vegeta-
ções usadas vem do Campus, visan-
do reduzir o custo. Os módulos que 
comportam as plantas no prédio 1 são 
compostos por uma matéria-prima 
oriunda de resíduos da indústria cal-
çadista. A pesquisa começou em 2009, 

incluindo inves-
tigações teóricas, 
com participação 
de bolsistas de ini-
ciação científica e fomento da Fapergs, 
CNPq e PUCRS. A construção do pro-
jeto foi feita pela Divisão de Obras e a 
execução paisagística pela Prefeitura 
Universitária.

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

FOTOS:BRUNOTODESCHINI

Capacitação empresarial
eStão aBeRtaS até 14/3 as inscri-
ções para o 12º Seed Forum, realizado pela 
Agência Brasileira de Inovação em parce-
ria com a PUCRS, por meio do Tecnopuc. 
No evento, que será realizado em 24/5, 
empresários terão a oportunidade de se 
apresentar para potenciais investidores, 
como fundos de investimento e investi-
dores anjos (aplicadores em empresas 
iniciantes). Para participar, as empresas 

devem estar em estágio pré-operacional 
ou operacional, ter a inovação como dife-
rencial em seu mercado e ter sede no RS. 
Os interessados devem enviar à Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (Finep) um 
sumário executivo de uma página, em for-
mato PDF, de acordo com modelo dispo-
nível no link http://j.mp/wxGGyX, pelo 
e-mail forum@finep.gov.br. Informações: 
www.venturecapital.gov.br.

Fonte: Márcio 
D’Avila,
professor
da FAU e 
integrante do 
ProjetoUSE

aLUnoS, pRoFeSSoReS efun-
cionáriosdaPUCRSpodemparticiparde
sessões de Aconselhamento Financeiro 
GratuitodoLaboratóriodeMercado
deCapitais(LabMec).Estudantes
daFaculdadedeAdministração,
ContabilidadeeEconomia(Face)
esclarecemdúvidassobredespesas,
poupança,financiamento,dívidaseplanejamento
deaposentadoriaemencontrosde30a60minutos,noprédio50.
Paramarcarumhorário,osinteressadosdevementraremcontato
pelo e-mail wilson.marchionatti@pucrs.br.

Figuras da ficção
o ppg da Faculdade de Letras (Fale) pro-
move, no dia 7/3, o Workshop Figuras da 
Ficção, com participação do professor da 
Universidade de Coimbra, Carlos Reis, da 
diretora da Fale, Maria Eunice Moreira, 
e do secretário da Cultura do Rio Grande 
do Sul, Luiz Antonio de Assis Brasil, en-
tre outros. O encontro, aberto ao público, 
ocorre na sala 305, com início às 9h. Ins-
crições: letraspg@pucrs.br. Informações: 
3320-3676.
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Fonte: Antônio 
Dalpicol,professorda

Faculdade de Letras
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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.

a maioRia dos substantivos 
apresenta uma forma para o mas-
culino e uma para o feminino (tro-
ca de terminação, de radical). Há, 
no entanto, várias particularidades. 
Vamos a elas:

n Substantivos uniformes: 
a) epicenos – designativos de 

animais. Ex.: o jacaré macho – o ja-
caré fêmea. 

b) comuns de dois gêneros – 
distinguem o gênero através do arti-
go/adjetivo/numeral/pronome. Ex.: 
o estudante – a estudante.

c) sobrecomuns – apresentam 
um só gênero gramatical para desig-
nar pessoas de ambos os sexos. Ex.: a 
vítima; a criatura; o cônjuge; o bebê; 
o sósia; o mascote. Diremos, portan-
to, “a vítima chamava-se João” ou “a 
vítima chamava-se Maria”.

Substantivos masculinos ou femininos?

a pRoFeSSoRa LeUniCe maR-
tinS de oLiveiRa,daFaculdadede
Educação,participou,comoconvidada
doDepartmentofForeignLanguages,da
ObafemiAwolowoUniversity,na1ªInter-
nationalConferencePortugueseTeatchers
inNigéria,realizadaemIle-Ife.Proferiua
conferênciaProdução afro-cultural para a 
criança: a construção da identidade positi-
va da criança negra brasileira,temadapes-
quisa que vem desenvolvendo na PUCRS. 

aLeSSandRa mo-
RaSSUtti, bolsista de 
pós-doutorado no Grupo 
de Parasitologia da Facul-
dade de Biociências, é uma 
das 15 selecionadas no 
Brazil Visiting Fellowship 
2012 da Universidade de 
Nottingham (Inglaterra), 
para um período de 12 se-
manas de trabalho no gru-
po que estuda novos testes 
rápidos de diagnóstico da 
esquistossomose, coorde-
nado pelo professor Mike 
Doenhoff. 

em 2011, a PUCRS despediu-se do IR. NOR-
BeRto RaUCH,ex-Reitorquefaleceuaos82
anos.Pararegistraratrajetóriadohomemque
conduziu a Universidade por mais de duas dé-
cadas,foilançadoolivrobiográficoObrigado, 
Ir. Norberto. A pu-
blicação traz uma 
entrevistainédita,
emqueRauchfala
desuasorigens,
formação,alémde
destacar grandes 
feitosdesuagestão,
de1979a2004.A
obra,organizada
pela Assessoria de 
Comunicação So-
cial,tambémresgataaúltimacartaredigidapelo
Reitorquemaistempoesteveàfrentedeuma
universidadenoBrasil.Oe-book,desenvolvido
pelaEdipucrs,estádisponívelemhttp://ebooks.
pucrs.br/edipucrs/obrigadoirnorberto.pdf.

o teCnopUC está presente, até 10/3, 
na maior feira e congresso internacionais 
de negócios digitais do mundo, a Cebit, 
que ocorre em Hannover, na Alemanha. 
Representado pelo diretor RoBeRto 
moSCHetta, o Parque tem participa-
ção nos estandes do Rio Grande do Sul, 
em parceria com a Agência Gaúcha de 
Desenvolvimento e Promoção do Inves-
timento, e do Brasil, com a Associação 
Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores. Moschetta 
busca oportunidades de parcerias para o 
Tecnopuc e para as mais de 80 organiza-
ções instaladas no Parque, apresentando 
diferenciais locais e facilidades oferecidas.

n Substantivos que mudam de signifi-
cado com a mudança de gênero, como em 
o cabeça (líder/chefe) – a cabeça (membro 
do corpo humano/animal); o capital (patri-
mônio/montante em dinheiro) – a capital 
(cidade sede/principal); o moral (ânimo) – 
a moral (ciência que estuda os costumes); 
o lente (professor/aquele que lê) – a lente 
(corpo transparente/vidro dos óculos); o 
grama (peso) – a grama* (capim/relva); o rádio (apa-
relho receptor) – a rádio (estação/emissora).

* No uso cotidiano, usamos “a grama” indistinta-
mente. Ex.: Cortei a grama dos fundos do terreno. 
Comprei duzentas gramas de queijo lanche.

n Alguns substantivos apresentam “gênero va-
cilante”. São femininos: alface; omoplata; entorse; 
aluvião; cal; dinamite; gênese; libido... São mascu-
linos: champanha; eclipse; diabetes*; clã; herpes; 
proclama...

* Em geral, usa-se “diabetes” com “s”, indicando 
singular. 

n Há dois tipos de substantivos mas-
culinos com terminação “a”.

 a) designam profissão ou atividade 
própria do homem (quando surgiram, 
as mulheres não trabalhavam). Ex.: o 
monarca; o pirata; o jesuíta...

b) designam coisas e são de origem 
grega. Ex.: o telefonema; o sentinela; o 
trema; o aroma; o cinema... As palavras 
celeuma e fleu-
ma, no entanto, 
são femininas.
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É graça divina começar bem. 
Graça maior persistir na 
caminhada certa. Mas, graça 
das graças é não desistir nunca.

(dom Hélder Câmara)

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

dia 7 4 quaRta-FEIRa

4Programa de Voluntariado PuCRS/avesol. Inscrições abertas 
até 23/3 pelo site www.pucrs.br/voluntariado, ou diretamente no Centro  
de Pastoral e Solidariedade, no prédio 17, sala 101. Informações: 3320-3576.

4Semana Marciana. Observação de Marte na sua máxima apro-
ximação da Terra este ano. Data: 7 a 9 de março. Horário: 20h30min 
às 23h. Local: Observatório Astronômico, prédio 8. Informações: 
3353-4436. A atividade poderá ser suspensa por falta de condições 
atmosféricas. Promoção: Laboratório de Astronomia.

dia 84 quINta-FEIRa

4mesa Redonda Fukushima: um ano depois. Ministran-
tes: professores Cássio Stein Moura, Daniel Souza e Maria Eulália 
Tarragó. Horário: 18h30min às 21h. Local: prédio 10, auditório. In-
formações: 3320-3535. Promoção: Faculdade de Física.

4Requerimento de formatura. O aluno concluinte deste 
semestre deverá protocolar o requerimento na Central de Aten-
dimento ao Aluno (prédio 15) até 26/3. A ficha a ser preenchi-
da pode ser retirada pelo próprio formando na Coordenadoria 
de Registro Acadêmico (CRA) ou por meio de download do site  
http://j.mp/z0Rif9. A ficha preenchida deve ser entregue na CRA. 
Informações: 3320-3573.

dia 9 4 SExta-FEIRa

4Especialização em Práticas de análises Clínicas. Últi-
mo dia de inscrições. O curso objetiva proporcionar experiência na 
prática em serviço, aprofundar conhecimentos teóricos específicos 
importantes na correlação clínico-laboratorial, além de proporcio-
nar uma qualificação diferenciada na atividade em laboratórios de 
análises clínicas. Início das aulas: 9/4. Promoção: Faculdade de 
Farmácia.  

4Curso de extensão Cuidadores de Idosos. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 15/3. Horário das aulas: das 8h30min 
às 12h nas quintas, sextas-feiras e sábados. Promoção: Instituto de 
Geriatria e Gerontologia.  

412 anos do Centro de Obesidade. Palestra que esclare-
ce dúvidas sobre a cirurgia da obesidade e confraternização com 
os pacientes, familiares, médicos e associados do centro. Horário: 
18h30min. Local: prédio 41, auditório. Evento aberto à comuni-
dade. Informações: 3336-0890. Promoção: Centro de Obesidade e 
Síndrome Metabólica.

OboletimsemanalpUCRS notÍCiaS é editado pela Asses-
soria de Comunicação Social da Universidade. Coordena-
dora da assessoria:AnaLuisaBaseggio•editora execu-
tiva:MagdaAchutti•edição:AnaPaulaAcauan,Magda 
AchuttieVanessaMello•Redação:AnaPaulaAcauan,Bianca
Garrido,MagdaAchutti,MarianaVicili,SandraModenaeVanessa
Mello•Revisão:AntônioDalpicol•Fotógrafos:BrunoTodeschini
eGilsonOliveira•publicação on-line:RodrigoOjeda•Estagiárias: 
JéssicaMello,JúliaMerkereLuízaPozzobon•Projeto gráfico: Pen-
seDesign•impressão:Epecê-Gráfica•Paraficarpordentrodas
notíciasdiáriasdaUniversidade,acessewww.pucrs.br/imprensa.

4palestras para a comu-
nidade. Data: 14/3. Tema: 
Fragilidade: verdade ou mito. 
Ministrante: prof. Newton 
Terra. Horário: 15h. Local: 
sala 2 do Instituto de Geria-
tria e Gerontologia (IGG), 
3º andar do Hospital São 
Lucas (HSL). Informações:  
3336-8153. Promoção: IGG.

4aula Inaugural da Fa-
culdade de medicina 

(Famed). Tema: Medicina 
do Esporte: passado, pre-
sente e futuro. Ministran-
te: Eduardo De Rose. Data: 

28/3. Horário: 11h. Local: 
anfiteatro Irmão José Otão, 
2º andar do HSL. Informa-
ções: 3320-3015. Promoção: 
Famed.

dia 12 4 

SEguNda-FEIRa

4palestra do Servi-
ço alemão de inter-
câmbio acadêmico 
(daad). Tema: Parti-
cipação da Alemanha no 
programa Ciência sem 
Fronteiras. Serão forne-
cidas informações sobre 
bolsas de graduação e 
doutorado. Horário: 16h. 
Local: prédio 40, auditó-
rio (sala 202). Informa-
ções: 3320-3660. Pro-
moção: Assessoria para 
Assuntos Internacionais e 
Interinstitucionais.  

4especialização em 
educação a distân-
cia, com ênfase na 
docência e na tutoria 
em Ead (modalidade em Ead). Último dia de inscrições. O curso 
objetiva capacitar recursos humanos para atuarem em cursos a distância, 
tanto na Educação Básica, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) como na Educação Superior e instrumentalizar os participantes nos 
procedimentos teórico-metodológicos da Educação a Distância, bem como 
em questões administrativas, legais e pedagógicas, relativas às práticas de 
gestão de processos em EAD. Início das aulas: 23/4. Promoção: Faculdades 
de Educação e de Informática.  

dia 13 4 tERça-FEIRa

4Students to Business. Último dia de inscrições. Programa gratuito 
de capacitação em tecnologias Microsoft nas áreas de Banco de Dados, 
Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura de Redes. Para participar, 
é necessário estar matriculado em curso de nível médio, técnico ou su-
perior e ter conhecimentos básicos em uma das três áreas. Inscrições e 
informações: www.programaS2B.com.br. Promoção: Centro de Inovação.

4grupo de Estudos: Conhecimento e Inserção Pragmática. 
Primeiro encontro. Coordenador: prof. Tiegüe Vieira Rodrigues. Linha 
de pesquisa: Conhecimento: Fatores Práticos e Epistêmicos (CNPq). En-
contros: terças-feiras, das 17h às 19h. Público-alvo: pesquisadores e estu-
dantes de pós-graduação e graduação em Filosofia. Local: prédio 5, sala 
204. Informações: 3320-3554. Promoção: Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia.

4Curso de extensão em Língua Japonesa – Módulo 1. Últi-
mo dia de inscrições. Início das aulas: 17/3. Horário das aulas: sábados 
das 8h30min às 12h. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa.  

Entre em contato com a Redação pelos  

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

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


