
A Pró-reitoriA de Assuntos Comu-
nitários (Prac) divulga as 20 bandas selecio-
nadas pela comissão julgadora para próxima 
fase do concurso Palco PUCRS no site www.
pucrs.br/prac/palcopucrs. Essa primeira 
edição teve 73 inscrições, entre bandas, 
duplas e diferentes formações com estilo 

musical variado. A etapa seguinte ocorre 
nos dias 26 e 27/5, no Salão de Atos, entre 
17h e 22h, com uma apresentação ao vivo 
das 20 selecionadas. Todos os inscritos po-
dem ser conhecidos no www.youtube.com/
user/ConcursoPalcoPUCRS. Informações:  
3353-8305 ou palcopucrs@pucrs.br.

Palco PUCRS terá 20 bandas

A segundA palestra do 
Fórum de Interdisciplinari-
dade 2012 ocorre em 25/4, 
às 17h30min, no auditório 
térreo do prédio 40. O pro-
fessor Hermílio Pereira Fi-
lho fala sobre Adolescentes e 
delinquência: interpretação 
subjetiva em narrativas bio-
gráficas. As inscrições são 
gratuitas e podem ser feitas 
pelo www.pucrs.br/pesquisa 
ou no local, na hora do even-
to. O fórum é promovido pela 
Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação. Informa-
ções: 3353-4431.

A rede de Inovação e 
Empreendedorismo da 
PUCRS lançou sua nova 
marca, integrando o sufixo 
RS ao final da sigla: Ino-
vapucrs. A aproximação 
ao nome da Universidade 
confere maior credibilidade 
e respaldo nas suas ações. Além disso, a Inovapucrs lançou 
um novo site, mais comunicativo e de fácil navegação, reu-
nindo todos os sites das Unidades Periféricas vinculadas 
à Rede. Acesse www.pucrs.br/inovapucrs. O Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento da PUCRS (Ideia) também 
lançou seu novo site, mais interativo e funcional: www. 
pucrs.br/ideia. O layout trouxe maior visibilidade a serviços 
úteis para a comunidade.

Adolescentes e delinquência 
são temas de palestra

inovapucrs e ideia 
lançam novos sites

Raiar oferece  
dez vagas para  
pré-incubação
As inscrições para pré-in  - 
cuba ção de projetos de base tecnoló-
gica ou inovação na Raiar se enceram 
em 30/4. A incubadora da PUCRS 
oferece dez vagas para projetos de 
alunos matriculados na Universidade 
e avalia viabilidade técnica, grau de 
inovação, perfil dos empreendedores, 
domínio do tema e clareza na exposi-
ção. Os selecionados estarão vincula-
dos à Raiar por seis meses e receberão 
orientação para elaboração do Plano 
de Negócio e Serviço de Apoio à Ges-
tão Empresarial, além de sala equi-
pada com mobiliário, computadores, 
ramal telefônico, internet, vigilância e 
infraestrutura geral. Ao final do perío - 
do, os projetos serão avaliados e po-
derão ser aprovados para incubação. 
Informações: www.pucrs.br/raiar.
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Dicas para 
economizar 
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estão AbertAs as inscrições para 
Programas de Mestrado e Doutorado 
em diferentes áreas, como Educação, 
Saúde e Engenharia. Desde março, a 
PUCRS conta com dois novos cursos 
de doutorado: Economia do Desenvol-

vimento e Educação em Ciências e Ma-
temática, ambos com inscrições abertas. 
Assim, a Universidade passa a oferecer 
21 cursos desse nível. Informações sobre 
datas de provas, entrevistas, bibliogra-
fias e editais no site www.pucrs.br/pos.

Pós-Graduação 
recebe inscrições

doutorAdo
educação em Ciências e Matemática  até 31/5
Economia do Desenvolvimento  até 22/6
Pediatria e Saúde da Criança  até 22/6
Biologia Celular e molecular  de 2/5 a 22/6
Ciência da Computação  até 22/6

MestrAdo
Pediatria e Saúde da Criança  até 22/6
Biologia Celular e molecular  de 2/5 a 22/6
Teologia  até 11/6
Engenharia Elétrica até 22/6
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Feira de Carreiras trará 
grandes empresas
nos diAs 3 e 4/5, empresas renomadas como 
Gerdau, Grupo RBS, Lojas Renner, Dell e Braskem 
estarão na Universidade para explicar seus processos 
seletivos e buscar futuros talentos. A ideia da Feira 
de Carreiras PUCRS é estimular os participantes a 
buscarem vagas efetivas e de estágios e a interagirem 
com o mercado de trabalho. O evento, voltado para 
alunos de graduação, pós-graduação e diplomados da 
PUCRS, ocorre das 10h às 21h, no Centro de Eventos. 
Informações e dicas para aprimorar o currículo em 
www.carreiraspucrs.com.br. 

STJ é tema de palestra
A FAculdAde de Direito (fadir) promove a conferência O Superior 
Tribunal de Justiça, sua estruturação e jurisprudência criminal, no dia 27/4, 
às 19h, no auditório do prédio 11. A palestra é proferida pelo ministro Vasco 
della Giustina, desembargador convocado do Tribunal de Justiça do RS. o 
encontro é voltado para alunos de graduação, pós-graduação e diplomados 
da Fadir. inscrições na secretaria, no 8º andar do prédio 11. informações:  
3320-3634 ou www.pucrs.br/direito.
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Evite o desperdício de água
Alguns MunicíPios estão 
apresentando níveis muito baixos em 
seus rios devido à escassez de chu-
vas, o que prejudica a agricultura e 
o abastecimento de água. Você pode 
rever a maneira como utiliza a água 
no dia a dia. Lave o carro com balde e 

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.
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Hitchcock 
em debate
o ProgrAMA de Pós-
-Graduação em Comuni-
cação (PPGCom) recebe o 
diretor do departamento de 
artes cênicas da Université 
Lumière Lyon2 (França), 
Luc Vancheri, para a pro-
jeção do filme Psicose, de 
Alfred Hitchcock, em 25/4. 
Depois da exibição do longa, 
o professor de estudos ci-
nematográficos comanda o 
debate A morte de Marion: 
defender-se como Suzanne 
e morrer como Lucrécia 
– um estudo de Psicose. O 
evento é aberto ao público, 
com tradução simultânea, e 
ocorre na arena do prédio 7, 
sala 303, às 15h. A promoção 
é uma parceria entre PPGCom, Aliança Francesa e Bureau de Cinema de 
l’Ambassade de France. Informações: 3320-3658.

Fonte: 
Projeto USE

Jovem cientista
estão AbertAs as inscrições do Prêmio jovem 
Cientista, promovido pelo Conselho nacional de desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CnPq). o tema da 
edição 2012 é Inovação tecnológica nos esportes e os 
participantes devem apresentar soluções, por meio do 
esporte, para inclusão social, melhora da saúde, criação 
de técnicas que melhorem a análise de jogos e avaliação 
de posturas, entre outros. o prêmio é dividido em qua-
tro categorias: estudante do Ensino médio, estudante do 
ensino Superior (até 30 anos), graduado (até 40 anos) e 
mérito institucional. As inscrições se encerram em 31/8. 
Diplomados e universitários devem acessar o site www.
jovemcientista.cnpq.br.

Fique atento
A PUCRS recebe solicitações de transferência, reopção de curso, ingresso de 
diplomados e complementação conforme disponibilidade de vagas e manifesta-
ção das faculdades. Os processos devem ser encaminhados na Coordenadoria 
de Registro Acadêmico, na Central de Atendimento ao Aluno (térreo do prédio 
15). As datas de término das inscrições dos processos variam conforme cada 
curso. Informações: www.pucrs.br/cra ou (51) 3320-3573.

fOTO: DIVULGAÇÃO

esponja, deixando de desperdiçar cerca 
de 100 litros, e prefira utilizar apenas 
a vassoura na limpeza de calçadas. Na 
hora de lavar roupa, coloque o nível 
máximo de peças. Use também a má-
quina de lava-louças, economizando, 
em média, 60 litros. Procure tampar a 

piscina com capas protetoras 
para evitar até 90% da evapo-
ração. Praticando essas dicas, 
você contribui com o meio 
ambiente e diminui a possibilidade de 
ocorrência de racionamentos de água e 
de energia elétrica.
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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 núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Trauma e Estresse (Nepte), vinculado à Fa-
culdade de Psicologia e ao Instituto de Pes-
quisas Biomédicas, disponibiliza avaliação 
e tratamento psicológico para pessoas que 
viveram situação traumática ou muito es-
tressante (assaltos, acidentes, abuso e negli-
gência, entre outras). O ambulatório recebe 
maiores de dez anos. O atendimento é gra-
tuito, no 2º andar do prédio 11.

Todos os participantes devem passar por 
avaliação clínica e neuropsicológica (testes 
que verificam as funções cognitivas). De-
pois da triagem, é agendada a psicoterapia 
ou feito encaminhamento para cada caso. A 
equipe conduz a terapia cognitivo-compor-
tamental. Focada no presente e limitada no 
tempo, é orientada à resolução de proble-
mas. São realizadas em média 18 sessões.

Atendimento 
psicológico gratuito

o ProFessor Ângelo bós, do 
Instituto de Geriatria e Gerontologia, 
participou de recente encontro da Orga-
nização Pan-Americana de Saúde, quan-
do foi criado o Consórcio Universitário 
de Saúde Pública e Envelhecimento. 
Representando a PUCRS, Bós recebeu 
um diploma de reconhecimento à Ins-
tituição como membro-fundadora do 
consórcio, que envolverá universidades 
latino-americanas com ações na área de 
saúde pública e envelhecimento. 

A editorA-cheFe da revista Odonto Ciência, pro-
fessora roseMArY shinKAi, da Faculdade de Odon-
tologia, assumiu o cargo de segunda tesoureira da nova 
diretoria da Associação Brasileira de Editores Científicos, 
eleita para o mandato 2012-2014. 

A doutorAndA do Pro-
grama de Pós-Graduação em Psi-
cologia, tÁrciA dAVoglio, 
conquistou o primeiro lugar no 
Prêmio Avaliação Psicológica na 
Perspectiva dos direitos Huma-
nos, concedido pelo Conselho 
federal de Psicologia (CfP), com 
o trabalho Avaliação psicológica, 
psicopatologia e alteridade: alguns caminhos epistemológicos, 
na modalidade individual. o texto que originou o artigo foi 
inspirado nas disciplinas do mestrado e doutorado realizados 
na PUCRS, em especial na de Epistemologia, ministrada pela 
professora helenA scArPAro. Tárcia é orientada pelo 
professor gAbriel gAuer. Na foto ela recebe o prêmio 
das mãos do presidente do CfP, humberto Verona.

os ProFessores da 
Faculdade de Direito igor 
dAnileVicZ e VilMAr 
Fontes receberam o prê-
mio Mestre Jurídico – Or-
lando de Assis Corrêa duran-
te a 6ª Conferência Estadual 
dos Advogados promovida 
pela OAB/RS e realizada em 
13/4. A distinção foi instituí-
da pela Escola Superior da 
Advocacia da OAB/RS.

VejA As diFerençAs
n  Estresse: Pode ser 

considerado uma respos-
ta física e emocional a al-
guma exigência feita ao 
indivíduo, pelo ambiente, 
quando interpretada como 
desafio ou ameaça. É uma 
estratégia necessária à pre-
servação da vida. 

n  Estresse agudo: 
A exposição a um evento 
traumático tende a gerar 
uma reação aguda de medo, 
isolamento, culpa e insônia, 
por dias ou semanas. Em 
alguns casos, o sofrimento 
pode sinalizar o início de 
um transtorno psiquiátrico 

grave. Um dos exemplos 
é o Transtorno de Estres-
se Agudo, com redução 
de resposta emocional, 
considerando difícil ou 
impossível ter prazer em 
atividades antes agra-
dáveis. 

n  Transtorno de 
Estresse Pós-Trau-
mático: A pessoa revive persistentemente o evento 
traumático, evita ações que lembrem essa situação e 
tem pesadelos, insônia, irritabilidade excessiva, pro-
blemas de concentração e acentuada diminuição do 
interesse em atividades anteriormente prazerosas.

n Depressão: Pelo menos duas semanas com tris-
teza, perda de prazer, isolamento, angústia, choro fácil, 
dificuldade em terminar o que começou, dores pelo 
corpo, insônia ou sonolência, alterações no apetite, 
falta de memória e concentração.

serViço
n 3353-4898 (horário 

comercial) ou contato@
estressetrauma.org.

Fonte: Rodrigo Grassi 
de Oliveira, professor da 
faculdade de Psicologia
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os Alu-
n o s  d e 
Sistemas de 
Informação, 
AnA lui-
ZA cunhA 
e MArce-
lo blAZ , 
que partici-
pam do pro-
grama Ciên-
cia sem fron-
teiras, na Universidade da Pensilvânia (eUA), integraram a comitiva da Presidente 
dilma Roussef em recente viagem àquele país. em Washington, estiveram no 
encontro Brasil-Estados Unidos: parceria para o século 21. Em Boston, visitaram 
a Harvard University (foto) onde tiveram oportunidade de conversar com dilma 
e assistir ao seu discurso. 

fOTO: ARqUIVO PESSOAL
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Bom samaritano é todo homem que 
se detém junto ao sofrimento de outro 
homem, seja qual for o sofrimento.

joão Paulo ii, carta Apostólica  
Salviciti Doloris. nº 109

centro de Pastoral e solidariedade: Prédio 17 
Venha fazer parte desta história. 

www.pucrs.br/pastoral

diA 25 4 quArtA-FeirA

4sobremesa Musical. Apresentação do Quinteto 
de Madeiras da Orquestra Filarmônica da PUCRS. 
Horário: 13h. Local: prédio 9, saguão. Promoção: 
Instituto de Cultura Musical.

4Palestras para a comunidade. Tema: Vio-
lência contra idosos. Ministrante: Anelise Crippa. 
Horário: 15h às 16h. Local: Sala 2 do Instituto de 
Geriatria e Gerontologia (IGG) – 3º andar do Hos-
pital São Lucas (HSL). Informações: 3336-8153. 
Promoção: IGG.

4seminário economia 5 ½. Ministrante: pro-
fessor Guilherme de Oliveira (Unochapecó). Tema: 
A auto-organização do progresso técnico e das 
mudanças climáticas num modelo simples de evo-
lução. Local: prédio 50, 7º andar (Labmec). Horário: 
17h30min. Informações: 3320-3688. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Economia. 

46ª semana do livro. Sessão de autógrafos com 
professor Urbano Zilles. Obra: A crise da humanida-
de europeia. Horário: 18h30min às 19h30min. Local: 
prédio 41, sala VIP. Promoção: Edipucrs.

diA 264 quintA-FeirA

4Palestra Gestão de fundos. Ministrante: Car-
los Salami, gerente de investimentos do Banco Re-
gional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Horário: 
18h20min às 19h20min. Local: prédio 50, auditório 
do 9º andar. Informações e inscrições: face.labmec@
pucrs.br. Promoção: Labmec – Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia.

4Palestra Cloud Computing e Windows 
Azure. Ministrante: professor Tiago Ferreto. Ho-
rário: 18h às 19h. Local: prédio 32, sala 517. In-
formações: www.inf.pucrs.br/petinf. Promoção:  
PET-Informática.

4Aula aberta Política Social no espaço socio-
jurídico e prática supervisionada. Ministrantes: 
Silvia Tejadas, assistente social, e Joana das Flores 
Duarte, graduanda. Horário: 19h30min às 21h. Lo-
cal: prédio 15, auditório. Informações: 3320-3546. 
Promoção: Faculdade de Serviço Social.

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, Sandra Modena e Vanessa 
Mello • revisão: Antônio dalpicol • Fotógrafos: Bruno Todeschini 
e Gilson oliveira • Publicação on-line: Rodrigo ojeda • estagiárias: 
Jéssica Mello, Júlia Merker e Luíza Pozzobon • Projeto gráfico: Pen-
sedesign • impressão: epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das 
notícias diá rias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

diA 27 4 sextA-FeirA

4Projeto creio em ti. Úl-
timo dia de inscrições. Encon-
tros semanais que buscam um 
caminho de educação na fé por 
meio do conhecimento, experi-
ência, anúncio e celebração dos 
Sacramentos de Iniciação Cris-
tã: Batismo, Primeira Eucaristia 
e Crisma. Inscrições no www. 
pucrs.br/pastoral ou no Cen-
tro de Pastoral e Solidariedade 
(prédio 17, sala 101). Promoção: 
Centro de Pastoral e Solidarie-
dade.

diA 28 4 sÁbAdo

4oficinas de Formação 
continuada. Tema: O ensino 
de ciências e as novas tecnolo-
gias. Ministrante: professora 
Sônia Bonelli. Horário: 9h. Lo-
cal: prédio 15, sala 215. Público-
-alvo: professores da educação 
infantil, anos iniciais do ensino 
fundamental e alunos da Fa-
culdade de Educação (Faced) 
que realizam as disciplinas de 
Prática de Ensino ou Estágio 
Supervisionado. Inscrições: 
educacao@pucrs.br. Informa-
ções: 3320-3527. Promoção: 
Laboratório de Atividades Múl-
tiplas (Faced).

diA 30 4  

segundA-FeirA

4Suspensão das aulas 
para fins de planejamento.

diA 1º 4 terçA-FeirA

4dia do trabalho – Feria-
do nacional.

Entre em contato com a Redação pelos  

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

4Agendas nacionais de direito 
civil-constitucional. Data: 2 a 4/5. 
Horário: 19h30min. Local: prédio 11, 
auditório. Inscrições e informações: 
secretaria da Faculdade de Direito 
(prédio 11, 8º andar) ou 3320-3634. 
Público-alvo: alunos de Graduação e 
Pós-Graduação, diplomados da Facul-
dade de Direito e membros do Grupo de 
Pesquisa Prismas. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em Direito.

48ª jornada lia Pires. Data: 2 a 
4/5. Local: prédio 40, auditório. Ins-
crições: Centro Acadêmico Maurício 
Cardoso (CAMC) – prédio 11, ou pelo 

site www.humanasempreendimentos.
com.br. Palestrantes: José Fortunati, 
prefeito de Porto Alegre; Fabiano Dalla-
zen, promotor; Lucio Constantino, ad-
vogado; Claudio Baldino Maciel, desem-
bargador, entre outros. Informações: 
(51) 9982-7730, com Bruno. Promoção: 
CAMC e Instituto Lia Pires.

43º congresso internacional de 
leitura e literatura infantil e juve-
nil. Data: 9 a 11/5. Tema: A cartografia 
dos territórios de linguagem: diversi-
dade de linhas e percursos. Inscrições 
e informações: www.pucrs.br/eventos/
leitura. A partir do dia 29/4, inscrições 
na Pró-Reitoria de Extensão (prédio 
40, sala 201). Promoção: Faculdade 
de Letras.

425ª jornada odontológica dos 
Formandos da Pucrs. Data: 16 a 
19/5. Tema: A odontologia do dia a dia, 
novas soluções para antigos desafios. 
Envio de trabalhos científicos até 6/5. 
Inscrições e informações: www.pucrs.
br/eventos/25jof. Promoção: Faculdade 
de Odontologia.

44º congresso Marista de educa-
ção – edição internacional. Tema: 
Espaçotempos e Horizontes na Educa-
ção de Infâncias e Juventudes. Data: 17 
a 20/7. Local: Anhembi Parque, em São 
Paulo/SP. Informações e Inscrições: 
www.congressomarista.com.br. Promo-
ção: União Marista do Brasil.


