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Dúvidas de 
português? 
Confira as 
superdicas   
PÁGINA 3

A FAculdAde de Le-
tras promove de 9 a 11/5 o 
3º Congresso internacional 
de Leitura e Literatura In-
fantil e Juvenil, com o tema 
A cartografia dos territórios 
de linguagem: diversida-
de de linhas e percursos. 
Voltado para alunos, pro-
fessores, pesquisadores e 

interessados, contará com 
mesas redondas, simpósios, 
palestras e grupos de refle-
xão. Participam especialistas 
internacionais como elias 
José Torres Feijó, da Univer-
sidade de Santiago de Com-
postela, e Carlos Reis, da 
Universidade de coimbra. O 
evento busca ampliar a rede 

de pesquisadores em leitu-
ra e em literatura infantil e 
juvenil, discutir estratégias 
de promoção e formação de 
leitores e promover a refle-
xão. inscrições para assistir 
às atividades podem ser 
feitas até o dia 9, na Proex, 
sala 201 do prédio 40. infor-
mações: 3320-3680.

Congresso debate leitura e  
literatura infantil e juvenil

No dIA 14/5, o Restaurante Univer-
sitário (RU) começa a funcionar também 
à noite. diferentemente do almoço, ser-
vido apenas a integrantes da comunidade 
universitária, das 17h30min às 22h estará 
aberto ao público em geral. As opções se-
rão três tipos de lanche universitário, um 
prato feito e pizza (três tamanhos, broti-
nho, média e grande, preparadas na hora 
por um pizzaiolo). o funcionamento à noite 
atende a reivindicações dos alunos. o RU, 
administrado pela empresa Sabor Família 
Restaurantes, funciona no primeiro andar 
do prédio 3. Apenas no mês de março fo-
ram servidos cerca de 700 almoços por dia 
no local. Somando todos os bares, foram 
comercializados 5,4 mil lanches universitá-
rios no campus.

RU abre à noite

de 10/5 a 1º/6 estão abertas as inscrições 
para o Vestibular de inverno 2012. São ofere-
cidas 1.870 vagas distribuídas em 27 opções 
de cursos. As provas ocorrem nos dias 16 e 
17/6 (sábado e domingo), das 14h às 18h, no 
Campus. É possível testar conhecimentos com 
as Provas interativas, que têm questões de 
vestibulares anteriores, disponíveis em www.
pucrs.br/provas. informações e inscrições: 
www.pucrs.br/vestibular, vestibular@pucrs.
br ou no núcleo de ingresso, pelo 3320-3557.

Começam inscrições 
para o Vestibular

Tecnopuc rumo a Londres
Nesta quarta-feira, 9/5, o Par-
que Científico e Tecnológico (Tecnopuc) e 
a Agência de Desenvolvimento Britânica 
United Kingdom Trade and Investment 
assinam um acordo de cooperação técnica 
que prevê suporte para instalação de em-
presas britânicas no Estado e gaúchas em 
Londres. A parceria terá consultoria sobre 

o ambiente legal e tributário dos países 
envolvidos, estudos de mercados e ajuda 
no aluguel de estabelecimento comercial, 
entre outros serviços. O gerente de rela-
cionamento do Tecnopuc, Luis Humberto 
Villwock, e o professor da Faculdade de 
Comunicação Social André Pase também 
participam da missão do governo gaúcho 

na Grã-Bretanha. A Universidade aposta 
na atração de empresas na área da indús-
tria criativa, envolvendo aplicativos de tec-
nologias móveis, audiovisual, jogos digitais 
e comunicação. Londres é o terceiro maior 
polo de inovação mundial nessa área e a 
parceria abre portas para o mercado cria-
tivo brasileiro e gaúcho.

Imagem da Boa Mãe 
visita unidades
a PuCrs, por meio do Centro de Pastoral e Solidarieda-
de, promove, em maio, momentos de cultivo da espirituali-
dade mariana – Maria intercede por nós para que possamos 
viver nossa missão diária como universidade marista. Três 
imagens da Boa Mãe percorrerão mais de 60 locais no Cam-
pus, visitando setores que terão um momento de oração em 
conjunto. Durante o mês, a Igreja Cristo Mestre acolherá as 
pessoas que desejarem rezar diante da imagem de Nossa Senhora. Será possível deposi-
tar intenções e pedidos que serão colocados no altar em 31/5, às 18h30min, na missa de 
coroação de Nossa Senhora. O roteiro das imagens está em www.pucrs.br/pastoral.
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Fale traz escritor 
angolano para 
debate
A FAculdAde de Letras (Fale) recebe, 
no dia 11/5, o escritor angolano Pepetela 
para o lançamento do livro A sul. O sombreiro. 
o evento conta com sessão de autógrafos e 
debate com o autor, às 19h30min, no auditó-
rio do prédio 9. o professor de Sociologia da 
Faculdade de Arquitetura de Luanda lutou no 
movimento Popular de Libertação de Angola 
durante a Guerra Colonial. Recebeu o Prêmio 
Camões pelo conjunto da sua obra, em 1997. 
informações: 3320-3528.

Cine Comentado exibe Gente grande
No dIA 14/5, o Núcleo de Pesquisa em Demandas e Políticas Sociais 
da Faculdade e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social rea-

liza o Cine Comentado. A atividade, voltada para pessoas a partir 
de 50 anos, exibe o filme Gente grande, no prédio 40, sala 202. 
Depois da seção, um mestrando de Serviço Social comandará 
um debate sobre o tema. Informações: 3353-4114.

Filósofo Wittgenstein  
é tema de workshop
o ProGrAMA de Pós-Graduação em Filosofia 
promove o 1º Workshop Wittgenstein – Linguagem, 
Pensamento e Normatividade – nos dias 14 e 15/5. 
O evento reúne pesquisadores do Sul do País para de-
bater temas da obra do filósofo austríaco e ocorre no 
auditório do prédio 5. Além de palestras e conferên-
cias, a programação traz um minicurso, entre os dias 
15 e 17/5, ministrado pelo professor da Universidade 
de Goethe (Alemanha), Marcel Niquet. Inscrições para 
o minicurso pelo workshopwittgenstein@gmail.com. 
Informações: 3353-4575 e www.pucrs.br/pgfilosofia.

Seminário debate 
interação e inovação
A PucrS sedia o seminário internacional Desafios na inte-
ração universidade – empresa – governo: construindo parce-
rias de sucesso para a inovação, nos dias 21 e 22/5. O evento, 
organizado pelo Escritório de Transferência de Tecnologia da 
Universidade, no âmbito do Projeto Pró-Inova NIT-RS, ocor-
re no auditório do prédio 32. Inscrições até 16/5 pelo http:// 
j.mp/JCZArU. Informações: 3320-3907 ou ett@pucrs.br.

Jornada Odontológica
A 25ª Jornada Odontológica dos Formandos da PUCRS 
ocorre de 16 a 19/5, no teatro do 40 e no prédio 6. Com o tema 
A odontologia do dia a dia, novas soluções para antigos de-
safios, o encontro aborda novas estratégias de tratamentos e 
a superação dos limites clínicos. Inscrições na Pró-Reitoria 
de Extensão (sala 201 do prédio 40). Programação completa 
no www.pucrs.br/eventos/25jof. Informações: 3320-3680 e  
proexsecretaria@pucrs.br.
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Como agradar à sua mãe
No dIA das mães, o Projeto USe elaborou algumas ideias para você 
agradar a essa pessoa tão especial, sem deixar a consciência ambiental 
de lado. no almoço em família, no domingo, prefira produtos da sua re-
gião e evite ingredientes industrializados. outra opção são os passeios ao 
ar livre e próximos de casa, como parques e praças, evitando despesas 
e emissão de poluição. Faça um piquenique, ande de bicicleta e plan-

te árvores. Se mesmo assim você não conseguir fugir dos tradicionais 
presentes, utilize poucas embalagens. Prefira cremes e sabonetes pro-
duzidos com matérias-primas sustentáveis e não testados em animais. 
Peças de roupas de algodão natural também são uma boa 
alternativa. não pode gastar? Cartões de papel reciclado 
ou papel-semente são alternativas cheias de significado.

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

Fonte: 
Projeto USe
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revista PUCRS Informação 
tem novidades
A revIStA PUCRS Informação, edição 159, está 
circulando com novidades. A publicação impressa 
passa a ter 52 páginas e novo papel na capa – todo 
o processo realizado dentro de padrões sustentáveis 
que não agridem o ambiente. No site, além de fotos, 
vídeos e áudios, há reportagem exclusiva em www.
pucrs.br/revista. Nesta edição de maio/junho o 
conteúdo extra traz os 20 anos do Programa de Ci-
rurgia de Epilepsia do Hospital São Lucas. Confira!



história

onde
aonde

todo o
todo
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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 líNGuA portuguesa (e as outras também), reiteradas vezes, apresenta situações no mínimo embaraçosas. Os usos nem sem-
pre correspondem às normas gramaticais e isso gera instabilidade. Alguns exemplos:

Língua portuguesa – Dificuldades? Riquezas?

equIPe dA PUCRS, composta pelos professo-
res ANA MArIA MArqueS e JoÃo BAtIStA 
HArreS, da Faculdade de Física, e as mestrandas 
GABrIelA delord e cíNtIA SIlveIrA, do 
Pós-Graduação em educação em Ciências e matemá-
tica, participou da conferência final do Projeto Traces, 
realizada em nápoles (itália). o objetivo do projeto 
é entender melhor a interação entre escolas e uni-
versidades para melhorar o ensino de Ciências. no 
evento foram apresentados e discutidos estudos de 
caso em cada país. Agora serão elaboradas diretrizes 
e recomendações. os resultados serão enviados à co-
missão científica da União europeia, financiadora do 
Traces. Harres coordena o projeto na Universidade.

o ProFeSSor MoHAMed 
AMAl, do Programa de Pós-Gra-
duação em Administração, da Fa-
culdade de Administração, Contabi-
lidade e economia, venceu o Prêmio 
de excelência do emerald Literati 
network, na categoria Outstanding 

Paper, com o artigo Im-
pact of globalization: 
less developed contries 
(LDCs) firms ability to 
cope with opportuni-
ties and challenges. O 
trabalho, publicado na 
European Business Re-
view, foi premiado por 
ser considerado pela 
equipe editorial um dos 
mais impressionantes 
ao longo de 2011. A 
Rede emerald é uma 
editora independente, 
com sede no Reino Uni-
do, líder na publicação 
de trabalhos e pesquisas 
internacionais com im-
pacto no mundo dos ne-
gócios, sociedade, políti-
cas públicas e educação.

O Pró-reitOr de Pesquisa e Pós-Graduação, 
JorGe AudY, é palestrante no 3º Fórum das insti-
tuições de ensino Católicas (Anec). o evento ocorre 
no dia 10/5, em Campo Grande (mS), promovido 
pela Anec. ele fala sobre Rede Inovapucrs: uma expe-
riência na implantação do modelo da hélice tríplice.

PArlAMeNtAreS GAúcHoS visitaram, em 7/5, 
o instituto do Cérebro do RS (insCer/RS), com inauguração 
prevista neste semestre. O Reitor JoAquIM clotet e 
o diretor do insCer/RS, JAderSoN coStA dA coStA, 
mostraram aos deputados federais, autoridades estaduais 
e municipais as tecnologias de última geração e os equipa-
mentos do instituto, que será referência no atendimento de 
pacientes com câncer, doenças neurodegenerativas, lesões 
cerebrais e epilepsia. Participaram darcísio Perondi, osmar 
Terra, Renato molling, Paulo Pimenta, José Stédile, Vieira da 
Cunha, Ronaldo Zulke e nelson marchezan Jr.; o secretário 

estadual da Saú-
de, Ciro Simoni; 
os secretários mu-
nicipais da Saúde, 
marcelo bosio, e 
de coordenação 
Política e Gover-
nança Local, Ce-
zar busatto, entre 
outros.
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PelA ló-
giCa, a 
expressão 
a usar é 
“correr 
perigo de 
morte”; 
no entan-
to, o uso 
em geral 
consagrou 
“correr 
perigo de 
vida”.

NÃo é 
possível 
porque 
“parcela” 
é “parte” 
de um 
todo. me-
lhor seria 
se pagas-
se numa 
única vez.

PelA NOrma, os 
substantivos ter-
minados em nte 
são comuns de 
dois gêneros. Ex.: o 
estudante/a estu-
dante; um comer-
ciante/uma comer-
ciante; dois ouvintes/
duas ouvintes; pre-
sidente poderoso/
presidente podero-
sa... mas o uso está 
consagrando a forma 
presidenta, parenta, 
elefanta...

HÁ uMA ten-
dência de usar a 
forma “estó-
ria” (talvez por 
influência do 
anglo-francês ou 
francês antigo 
estoire) para de-
signar narrativa 
ficcional; no en-
tanto, aconselha-
-se somente a 
grafia “história” 
(do latim histo-
ria/ae) nas duas 
acepções.

usa-se “AoN-
de” com “ver-
bos de movi-
mento” (ir/che-
gar/dirigir-se...). 
Ex.: Aonde 
vais com tanta 
pressa? “Onde” 
aparece em situ-
ações estáticas 
(com “verbos 
de quietação” 
– morar/estar/
situar-se...). ex.: 
“moro onde não 
mora ninguém”.

A locuçÃo 
“em vez de” 
equivale a 
“em lugar de”. 
Ex.: Em vez de 
comer bola-
chas comeu 
brioches. “Ao 
invés de” sig-
nifica “ao con-
trário de”. ex.: 
Ao invés de 
subir pela rua 
Tiradentes, 
desceu pela 
República.

A exPreS-
SÃo “todo 
o” significa 
“inteiro” e 
“todo” equi-
vale a “qual-
quer”. ex.: 
Todo o Estado 
(o estado in-
teiro) sofreu 
com a seca de 
janeiro. Todo 
(qualquer) 
cidadão de-
cente pode 
entrar.

A locu-
çÃo “ao 
encon-
tro de” é 
usada na 
acepção de 
“favorável 
a/para jun-
to de”; “de 
encontro 
a” equivale 
a “contra/
oposição”.

“A PrIN-
cíPIo” 
é uma 
locução 
adverbial 
de tempo, 
equivale a 
“no início”, 
enquanto 
“em prin-
cípio” sig-
nifica “em 
tese”.

risco de 
vida

risco de 
morte

a 
princípio

em 
princípio

presidenta
presidente

ao invés de
em vez de

ao 
encontro 

de
de 

encontro 
a

estória
pagar 

(alguma 
coisa) em 
parcela 
única
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Dando-nos o nome 
de Maria, o Padre 
Champagnat quis que 
vivêssemos do seu espírito.

(Constituições maristas, 4)

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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dIA 9 4 quarta-feira

4Sobremesa Musical. Apresentação da 
Orquestra Filarmônica da PUCRS em Ho-
menagem ao Dia das Mães. Horário: 13h. 
Local: prédio 9, saguão. Promoção: Instituto 
de Cultura Musical.

4Palestras para a comunidade. Tema: 
Nutrição no idoso. Ministrante: Pâmela 
Martins. Horário: 15h. Local: sala 2 do Ins-
tituto de Geriatria e Gerontologia (IGG) – 3º 
andar do Hospital São Lucas (HSL). Infor-
mações: 3336-8153. Promoção: IGG.

4Seminário economia 5 ½. Ministrante: 
professor Rodrigo Salvato Assis. Tema: Uma 
análise da evolução e da dinâmica da desi-
gualdade de renda nas principais regiões 
metropolitanas brasileiras (1998-2008). 
Local: prédio 50, auditório do 9º andar. Ho-
rário: 17h30min. Informações: 3320-3688. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação em 
Economia.

dIA 10 4 quiNta-feira
4implicações Psicológicas e sociais 
no Ato da Maternidade. Ministrantes: 
Myrian Aldana (Católicas pelo Direito de 
Decidir), Maíra Taborda (assessora da Se-
cretaria de Políticas para as Mulheres do 
Estado do Rio Grande do Sul) e Maria Bere-
nice Dias (presidente da Comissão Especial 
da Diversidade Sexual do Conselho Federal 
da OAB). Horário: 19h. Local: prédio 11, au-
ditório. Promoção: Diretório Acadêmico da 
Psicologia.

4Posse da nova diretoria da Associa-
ção dos Docentes e Pesquisadores da 
PuCrs (adppucrs). Horário: 17h. Local: 
prédio 22, salão de festas. Informações: 
3339-7173. Promoção: ADPPUCRS.

4Sessão de Julgamen-
to do tribunal regional 
Federal da 4ª região. 
Presidente da Sessão: Des. 
Federal Luiz Carlos de Cas-
tro Lugon, vice-presidente 
do TRF4. Data: 17/5. Ho-
rário: 14h. Local: prédio 
11, auditório. Público-alvo: 
alunos de graduação e pós-
-graduação e diplomados 
da Fadir. Inscrições: secre-
taria da Faculdade de Di-
reito (prédio 11 – 8º andar). 
Informações: 3320-3634. 
Promoção: Fadir.

dIA 11 4 sexta-feira

4Palestra obesidade e cirurgia. Mi-
nistrante: endocrinologista Andresa Ba-
lestro. Horário: 18h. Local: Anfiteatro Ir-
mão José Otão – 2º andar do Hospital São 
Lucas. Público-alvo: operados, não opera-
dos e interessados em geral. Informações:  
3320-5002. Promoção: Centro da Obesida-
de e Síndrome Metabólica.

dIA 14 4 seguNDa-feira

4Seminário Povoamento da América 
meridional Platina: tempo, espaço e 
cultura Material. Tema: O povoamento do 
Planalto do Rio Grande do Sul. Ministrante: 
professora Silvia Cope (UFRGS). Horário: 
14h às 17h30min. Local: prédio 3, sala 307. 
Informações: 3320-3534. Promoção: Programa de Pós-Graduação em História.

41º ciclo de Palestras de direito empresarial. Tema: Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada – Eireli – Desafios e Perspectivas. Ministrantes: José 
Rodrigues Dorneles Vieira, procurador da Fazenda Nacional, e professor André Fer-
nandes Estevez. Horário: 18h. Local: prédio 11, sala 307. Inscrições: secretaria da 
Faculdade de Direito (Fadir) – prédio 11, 8º andar. Público-alvo: alunos de diplo-
mados da Fadir. Informações: 3320-3634. Promoção: Fadir.

4gre-Nal da associação de funcionários da PuCrs (afpucrs). Último dia de 
inscrições exclusivamente para associados. A partir de 15/4, outros técnicos admi-
nistrativos interessados podem inscrever-se. Data do jogo: 19/5. Horário: 10h. Local: 
Parque Esportivo. Inscrições: secretaria da Afpucrs (2º andar do prédio 3), levando 
1kg de alimento não perecível. Informações: 3339-2320. 

4Game Music Brasil Festival 2012. Competição que estimula o mercado de desen-
volvimento de músicas para jogos é dividida em quatro categorias: melhor trilha sono-
ra, melhor jogo indie, melhor chip tune e melhor remix. Inscrições de 14/5 a 9/9 pelo  
www.gamemusicbrasil.com.br. Apoio: Tecnopuc.

dIA 15 4 terça-feira

4evento Alusivo ao dia do Assistente Social. Apresentações de estudos e pesquisas 
sobre temáticas da formação profissional e relatos de diplomados e alunos do Progra-
ma de Pós-Graduação em Serviço Social da PUCRS. Horário: 19h30min. Informações:  
3320-3546. Promoção: Faculdade de Serviço Social.
4Fé e cultura. Tema: Fraternidade e saúde pública. Ministrantes: professores José 
Francisco Bergamaschi (Centro de Extensão Universitária Vila Fátima) e Pedro Alberto 
Kunrath (Faculdade de Teologia). Horário: 18h15min. Local: prédio 9, auditório. Infor-
mações: www.pucrs.br/feecultura ou feecultura@pucrs.br.


