
Escritório de Carreiras 
promove workshop

Projeto atende  
71 mil empresas

O EsCritóriO de Carreiras promove, dia 15/3, às 18h15min, o primeiro encontro de 
2012 com o workshop Capacitação para o mundo do trabalho, abordando o tema Currículo: 
você sabe como elaborar o seu? Será no Laboratório de Informática do prédio 50, no 9º an-
dar. Em 2012, o escritório ganha novo endere-
ço e em breve estará na Central de Atendimen-
to ao Aluno, no prédio 15 (foto). No ambiente, 
junto à Central de Estágios da Fijo, serão auxi-
liados, gratuitamente, alunos de graduação, 
pós-graduação e diplomados da Faculdade de 
Administração, Contabilidade e Economia no 
planejamento da vida profissional. Duas salas 
serão destinadas ao atendimento com psicólo-
gas e uma terceira, para reuniões. Informações:  
3205-3141 e www.carreiraspucrs.com.br.

Abertas as inscrições para o Rondon
O PrOjEtO Rondon está com inscrições abertas até o dia 29/3. A iniciativa do go-
verno federal tem como objetivo oportunizar aos universitários um curso intensivo de 
Brasil. Eles realizam atividades sociais, de caráter voluntário, na perspectiva de reduzir as 
desigualdades sociais e regionais do País. Na edição de julho deste ano, o Ministério da 
Defesa atuará na coordenação das operações no Pará e Tocantins. Na PUCRS, o Rondon 
está vinculado à Coordenadoria de Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão. 
Inscrições: www.pucrs.br/projetorondon/inscricoes. Informações: 3353-4065.

O PrOjEtO Negócio a Negócio, que be-
neficiou 71 mil empresas em dois anos, totali-
zando 238 mil atendimentos presenciais, terá 
nova edição em 2012. O lançamento ocorre 
dia 20/3, às 14h, na sala 905 do prédio 50. A 
ação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) conta com a 
parceria de professores e alunos de universi-
dades do Rio Grande do Sul. Em vez de as em-
presas procurarem as soluções oferecidas pelo 
Sebrae, elas recebem ferramentas conforme 
suas necessidades. Em 2010 e 2011, a PUCRS 
atendeu 9.360 organizações. Em 2012, partici-
pam em torno de 150 alunos, com a previsão 
de atingir 8,8 mil empresas.

Capes aprova Doutorado em 
Economia do Desenvolvimento

A COOrdEnAçãO de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes) aprovou o 20º curso de doutorado da  
PUCRS: Economia do Desenvolvimento. 
São duas as áreas de concentração: Eco-
nomia do Desenvolvimento e Desenvolvi-
mento Regional. “Esse novo curso respon-
de a uma antiga demanda da comunidade 
acadêmica e da sociedade gaúcha em uma 

área de conhecimento com enorme poten-
cial para contribuir com a análise crítica e 
a formulação de propostas ao processo de 
desenvolvimento econômico do Estado”, 
destaca o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
-Graduação, Jorge Audy. A data das inscri-
ções ainda não está definida. Em breve será 
aberto o edital. O Programa de Pós-Gradua-
ção em Economia do Desenvolvimento 

(PPGE), ligado à Faculdade de Administra-
ção, Contabilidade e Economia, começou 
suas atividades em 2002, quando teve sua 
primeira turma de Mestrado. São 90 dis-
sertações defendidas. O PPGE é membro 
do Conselho Deliberativo da Associação 
Nacional dos Centros de Pós-Graduação 
em Economia (Anpec). A coordenadora 
do Programa é a professora Izete Bagolin.

Palco PUCRS: 
últimos dias para

inscrever sua banda
Até 20/3, quem tem banda pode se inscrever 
no Concurso Palco PUCRS. Pelo menos um dos 
integrantes deve ser estudante de gradua ção da 
Universidade. A banda vencedora ganhará gra-
vação e edição de um videoclipe, 40 horas em 
estúdio profissional com assessoria de produ-
ção, participação em um Concerto da Orquestra 
Filarmônica da PUCRS, abertura de um show de 
músicos reconhecidos no Rio Grande do Sul e 100 
camisetas com o seu logotipo. Os interessados 
devem ir à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitá-
rios – sala 109 do prédio 1. Informações: http://
migre.me/6hXeO.

Consultas médicas 
pela internet 
exigem cautela
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O PrOGrAmA de Vo-
luntariado PUCRS/Avesol rece-
be inscrições até 23/3 pelo site 
www.pucrs.br/voluntariado ou 
Centro de Pastoral e Solidarie-
dade, no prédio 17, sala 101. 
Podem participar alunos, diplo-
mados, professores e técnicos 

administrativos. Os projetos nas 
áreas de saúde, educação, assis-
tência social e meio ambiente 
atendem crianças, adolescen-
tes, adultos, famílias, idosos e 
portadores de necessidades 
especiais em vulnerabilidade 
social. Informações: 3320-3576.

Novas modalidades de ginástica 
O PArquE Esportivo ofere-
ce duas novas modalidades de 
Ginástica Livre em 2012: Mat 
Pilates (foto) e Treinamento 
Funcional. A primeira traba-
lha fortalecimento muscular, 
resistência e intensidade de 
movimento e ocorre nas se-
gundas e quartas-feiras, das 
12h15min às 13h, e nas terças 
e quintas-feiras, das 18h30min 
às 19h15min. A segunda moda-
lidade é voltada para a melhora do desempenho dos movimentos, com manutenção da 
postura, desenvolvimento de força, equilíbrio e coordenação. As aulas ocorrem às se-
gundas e quartas-feiras, das 18h15min às 19h. Entre as outras opções disponíveis estão 
Bike Indoor, Fitball, ioga, Street jazz e abdominal. Informações: 3320-3622.
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Conforto com menor custo

Inscrições abertas 
para Programa  
de Voluntariado 

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

nO vErãO, o ar condicionado repre-
senta um terço do gasto de eletricidade 
das residências. É possível economizar e 
manter o seu lar com uma temperatura 
agradável. Evite instalar o aparelho onde 
tenha uma incidência elevada do sol. A 
manutenção do equipamento é importan-

te: verifique o filtro periodicamente. Com-
pre equipamentos com selo A do Procel, 
mais eficientes. Feche portas e janelas do 
ambiente. A incidência de sol e a troca de 
ar com o meio externo exigirá maior tra-
balho do aparelho. Evite o frio excessivo, 
regulando o termostato entre 23 e 25°C. 

Desligue o equipamento 
se não for utilizar o am-
biente. Use ventilado-
res, pois gastam em mé-
dia oito vezes menos. Com essas atitudes, 
além de poupar energia, você ajudará na 
preservação do meio ambiente.

Palestrante internacional
A FACuldAdE de Direito e o Escritório de Transferên-
cia de Tecnologia recebem o professor da Universidade de 
Boston (EUA) Michael Meurer, no dia 19/3, para ministrar 
a palestra Falhas no Sistema de Patentes: como evitar. A 
atividade é voltada para estudantes, bacharéis em Direito e 
profissionais da área intelectual e ocorre das 9h às 12h, no 
auditório do prédio 11. A palestra será proferida em inglês 
com tradução livre para português em blocos. Inscrições na 
Proex, sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3680.

Ciclo de Encontros 
na Arena
A Pró-reitoriA de Graduação 
dá início ao Ciclo de Encontros na Are-
na de 2012. No dia 15/3 o professor 
Paulo Rech Wagner, da Coordenadoria 
de Educação a Distância, fala sobre as 
Novas Funcionalidades do Moodle, no 
eixo Diálogos sobre o Ensino na Aula de 
Graduação. A atividade ocorre das 16h 
às 17h30min, na arena do prédio 15. No 
dia 20/3 é a vez do eixo Diálogos com as 
Licenciaturas. A professora Lucia Wen-
dland, da 1ª Coordenadoria Regional de 
Educação, tratará sobre A Reforma no 
Ensino Médio, das 17h30min às 19h. 
O ciclo conta ainda com Diálogos com 
o Reitor e é dirigido aos docentes da  
PUCRS. As inscrições podem ser feitas 
pelo e-mail logos@pucrs.br ou no local 
da palestra, conforme disponibilidade de 
vagas. Informações: 3353-4558.
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Gênero e igualdade em debate
A FACuldAdE de Serviço Social promove, no dia 24/3, o 
workshop Ações afirmativas de gênero e igualdade racial. O 
debate sobre o tema será coordenado pela professora Patrícia 
Grossi e ocorre na arena do prédio 15, das 9h às 10h30min. 
O evento é aberto a toda a comunidade e as inscrições são 
rea l i zadas 
na hora. In-
formações: 
3320-3546.



é COmum a busca no Google de in-
formações sobre saúde. As pessoas pro-
curam diagnóstico, tratamentos ou infor-
mações a respeito de doenças. Essa é uma 
poderosa ferramenta. Pode ter utilidade, 
mas devem ser feitas algumas ressalvas.

O método diagnóstico utilizado pela 
medicina alopática ocidental segue uma 
lógica fundamentada no teorema de 
Bayes, em que cada sintoma (queixa do 
paciente) e sinal (achados dos exames 
físico e complementares) soma ou dimi-
nui probabilidades para uma síndrome 
(conjunto de sinais e sintomas) e pos-
teriormente uma doença. Na internet, a 
busca se dá por palavras-chave indexadas 
nos sites cadastrados. Primeiramente 
aparecerão os que têm vocábulos mais 
semelhantes com os que a pessoa digitou 
e, dentre eles, aqueles que foram eficazes 
na indexação na página de busca. Como 
a grande maioria não vai além da segun-

Cuidado com o Dr. Google! 

AO COmEmOrAr 12 anos em 
evento realizado em 9/3 (foto), o Cen-
tro da Obesidade e Síndrome Metabó-
lica do hospital São Lucas é a primeira 
instituição do RS a receber a certifica-
ção internacional de Centro de Exce-
lência em Tratamento da Obesidade, 
conferida pela Surgical Review Corpo-
ration (SRC) – organização americana 
de âmbito mundial que avalia seguran-
ça e eficácia das instituições e centros, 
certificando-os e monitorando-os. No 
processo são avaliados médicos, equi-
pes, procedimentos, banco de dados 
e toda a estrutura que o hospital ofe-
rece. O SRC concede essa certificação 
às instituições com menos de 0,5% de 
mortalidade e eficácia superior a 85%.

EdEr HEnriqsOn, professor da 
Faculdade de Ciências Aeronáuticas e 
coordenador do Setor de Cursos Lato 
Sensu da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
-Graduação, ministrou um curso de curta 
duração na Universidade de Lund (Sué-
cia), como docente visitante. Abordou 
pesquisas envolvendo erro humano, aci-
dentes e falhas organizacionais. O curso 
foi para alunos de mestrado, doutorado 
e pesquisadores do Programa de Pós-
-Graduação em human Factors and Sys-
tem Sa fety, da Faculdade de Engenharia. 
A turma era formada por 25 alunos de 
diferentes países.

O PrOFEssOr jÚliO CésAr 
BiCCA-mArquEs, do Laboratório 
de Primatologia da Faculdade de Bioci-
ências, participou do encontro Diálogos 
sobre Biodiversidade: construindo a es-
tratégia brasileira para 2020, realizado 
em Brasília. O encontro reuniu lideranças 
do setor acadêmico para a construção 
do Plano Estratégico Brasileiro de Biodi-
versidade para 2020 em continuidade às 
atividades preparatórias à participação 
brasileira na Conferência Rio+20.

AlunOs EstrAnGEirOs vindos da Espanha, 
França, Porto Rico, México, EUA, Argentina, Chile, Portugal e 
Japão foram recepcionados pela Pró-Reitoria de Graduação, 
Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais 
e Faculdade de Comunicação Social. O encontro reuniu os 37 
estudantes que cursarão diversas graduações na Universida-
de neste primeiro semestre. A coordenadora do Programa 
de Mobilidade Acadêmica (PMA), FlAviA tHiEsEn, deu 
as boas-vindas. A PUCRS mantém convênio com 74 univer-
sidades de 
19 países, 
por meio do 
acordo en-
tre o PMA e 
o Programa 
de Estudan-
te Convênio-
Gra dua ção 
(PEC-G). 
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Fonte: Luciano Passamani 
Diogo, professor da 
Faculdade de Medicina. 
Colaboração: Líbera 
Fontanive Diogo, enfermeira 
e aluna de Letras da PUCRS
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da página de resultados, quem procura um 
diagnóstico deve contar com a sorte de que 
os conteúdos do diagnóstico correto de sua 
enfermidade tenham sido trabalhados por de-
senvolvedores com experiência em indexação.

O aspecto comercial interfere nos resul-
tados. Uma empresa interessada em ter seu 
material visível pode garantir uma exposição 
diferenciada e isso aumenta a chance de suas 
informações serem mais acessadas.

COmO PEsquisAr mElHOr?
A sessão Google Scholar (Acadêmico) uti-

liza um método de indexação diferenciado. 
Além das palavras-chave, a qualidade do ar-
tigo, a citação pelos seus pares e o número de 
vezes em que o conteúdo foi acessado influen-
ciam na ordem de exposição. Profissionais da 
saúde podem encontrar informações cientí-
ficas mais facilmente. O conceituado British 
Journal of Medicine, por exemplo, tem como 
principal meio de divulgação de seus periódi-

cos o Google e não o Pubmed, site tra-
dicional no meio ligado ao governo dos 
EUA. As ressalvas apontadas pelos auto-
res dos artigos estão no caráter comercial 
da empresa e 
na influência 
que isso pode 
ocasionar nos 
resultados da 
busca.

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

Na próxima semana, a seção Superdicas fala sobre a relação médico-paciente na era Google.
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Os vestígios de meu próprio 
impulso vital levar-me-ão até 
Deus, que é a fonte de toda vida.

(Anselm Grün)

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

4Aula inaugural da Faculdade 
de Medicina. Tema: Medicina do 
Esporte: passado, presente e futu-
ro. Ministrante: Eduardo Henri-
que De Rose. Data: 28/3. Horário: 
11h. Local: anfiteatro Irmão José 
Otão – 2º andar do HSL. Informa-
ções: 3320-3015.

4Médicos inovare. Data: 28 
a 30/3. Atividade discutirá os ru-
mos da inovação na área da saú-
de. Entre os participantes estão o 
professor da Faculdade de Medi-
cina da USP Milton Martins e o 
diretor da Escola de Biotecnologia 
e Saúde do Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Mon-
terrey, Martín Hernández Torre. 
Aberta à comunidade médica. Ho-
rário: 18h30min. Local: anfiteatro 
Irmão José Otão – 2º andar do 
Hospital São Lucas. Informações:  
3320-3015. Promoção: Faculda-
de de Medicina, com o apoio da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Gradua ção e da Rede Inovapuc. 

4moderna idade: a terceira 
idade no século 21. Palestras, 
apresentações e oficinas que bus-
cam a reinterpretação da terceira 
idade, reconhecendo sua diver-
sidade. Data: 30 e 31/3. Local: 
Centro de Eventos. Inscrições e 
informações: www.sindihospa.
com.br/modernaidade. Promo-
ção: AGeventos, Sindihospa e RBS 
Eventos, com o apoio do Instituto 
de Geriatria e Gerontologia.

diA 14 4 quArtA-FeirA
4Palestra religião e secularização – 
um olhar global. Ministrante: professor 
José Casanova (Universidade Georgetown). 
Horário: 10h. Local: prédio 5, auditório. Pa-
lestra em língua espanhola. Informações: 
3320-3554. Promoção: Programas de Pós-
-Graduação em Ciências Sociais, Filosofia, 
Teologia e Direito. 

4Palestras para a comunidade. Tema: 
Fragilidade – verdade ou mito. Ministrante: 
professor Newton Terra. Horário: 15h. Local: 
sala 2 do Instituto de Geriatria e Gerontolo-
gia (IGG) – 3º andar do Hospital São Lucas. 
Informações: 3336-8153. Promoção: IGG.

4Curso de extensão Comunitária. 
Tema: Introdução ao pensamento de Marx e 
as suas contribuições para o tempo presente. 
Data: 14, 15 e 16/3. Ministrantes: professo-
res Adão Clóvis dos Santos (PUCRS) e Jean 
Paulo Pereira de Menezes (Unesp). Horá-
rio: 17h30min às 19h30min. Local: prédio 
5, auditório. Promoção: Departamento de 
Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas.

diA 15 4 quiNtA-FeirA
4Palestra Mídia Social e Atenção. Mi-
nistrante: Bernardo Huberman, diretor do 
Laboratório de Computação Social do HP 
Labs. Horário: 10h. Local: prédio 32, audi-
tório. Público-alvo: alunos das Faculdades 
de Informática, Comunicação Social, Enge-
nharia e Administração. Palestra em inglês. 
Promoção: HP, com apoio do Tecnopuc e da 
Faculdade de Informática.

diA 16 4 SextA-FeirA
431 anos da AFPuCrS. A Associação 
dos Funcionários da PUCRS celebra seus 31 
anos com uma confraternização. Horário: 
11h. Local: prédio 3, 2º andar. Informações: 
3353-4021.

diA 18 4 dOminGO
4Curso de extensão Bailando Zouk e Salsa. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 19/3. 
Horário das aulas: segundas e quartas-feiras, das 
20h30mim às 21h30min. Promoção: Faculdade 
de Educação Física e Ciências do Desporto.

4Curso de extensão Autocad Básico – tur-
ma B. Último dia de inscrições. Início das aulas: 
28/3. Horário das aulas: quartas-feiras, das 8h 
às 11h30min. Promoção: Faculdade de Arquite-
tura e Urbanismo.

diA 19 4 SeGuNdA-FeirA
4Cine Comentado. Filme: Meia-noite em Paris. 
Horário: 14h15min às 17h. Local: prédio 40, sala 202. 
Público: pessoas a partir de 50 anos. Informações:  
3353-4114. Promoção: Núcleo de Pesquisa em De-
mandas e Políticas Sociais da Faculdade de Serviço So-
cial e Programa de Pós-Graduação em Serviço Social.

4Palestra Fraternidade e Saúde Pública. Minis-
trantes: Frei José Bernardi, integrante do grupo de 
trabalho da elaboração do texto-base da Campanha 
da Fraternidade 2012, e professor Alexander Sapiro 
(Faculdade de Medicina). Horário: 19h30min. Local: 
prédio 5, auditório. Promoção: Departamento de Cul-
tura Religiosa da Faculdade de Teologia. 

4Curso de extensão 4º Ciclo de estudos sobre 
direito do Mercado (modalidade a distância). 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 2/4. Pro-
moção: Faculdade de Direito.  

4Curso de extensão em Libras – interme-
diário. Último dia de inscrições. Início das au-
las: 24/3. Horário das aulas: sábados, das 8h às 
11h30min. Promoção: Faculdades de Educação e 
de Letras.  

4Santander Práticas de educação para Susten-
tabilidade. Último dia de inscrições. O concurso, vol-
tado para professores universitários, tem por objetivo 
incentivar, disseminar e reconhecer casos de inserção 
de sustentabilidade no dia a dia de disciplinas obri-
gatórias dos cursos de Administração e Economia. 
Informações e inscrições: www.santander.com.br/
praticasdeeducacao.

diA 20 4 terçA-FeirA
4Curso de extensão em Língua Ja-
ponesa – Avançado 2. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 26/3. Horário 
das aulas: segundas e quartas-feiras, das 
19h30min às 21h. Promoção: Instituto de 
Cultura Japonesa.  


