
Bioética Sul traz 
palestrantes 

internacionais

Rio+20 com enfoque 
interdisciplinar

O InStItutO de Bioética promove o 8º 
Bioética Sul – Bioética e Direitos Humanos: 
diálogos entre reprodução assistida e genéti-
ca, em 28 e 29/5, no térreo do prédio 11. Em 
parceria com a Sociedade Rio-Grandense de 
Bioética, traz palestrantes nacionais e inter-
nacionais, como Jesús Muñoz, da Universi-
dade Pablo Olavide, e Gaymon Bennett, da 
Universidade da Califórnia. Inscrições e in-
formações: www.sorbi.org.br/noticias.html. 
No dia 30/5, o Instituto realiza o debate É 
possível construir um biobanco para pes-
quisa resguardando a dignidade humana? 
Com entrada franca, ocorre às 19h30min, no 
auditório do 9º andar do prédio 50. O pro-
fessor espanhol Carlos Casabona, diretor da 
Cátedra Interuniversitária de Direito e Ge-
noma Humano, comanda a palestra. Inscri-
ções: inscricaobioetica@pucrs.br.

nO dIa 24/5, a Faculdade de 
Letras promove a segunda edição 
do Cafezinho Literário, no qual pro-
fessores e pesquisadores da PUCRS 
apresentam autores que influencia-
ram sua trajetória acadêmica e sua 
vida. No encontro, que ocorre das 
13h às 13h30min, no auditório Ir. 
Elvo Clemente, sala 308 do prédio 
8, o neurocientista Iván Izquierdo 
aborda Borges e a memória, falan-
do sobre o escritor argentino Jorge 
Luis Borges. A atividade é aberta 
ao público e os presentes recebem 
um marcador de página com frases 
do escritor trabalhado. O primeiro 
Cafezinho foi com o Reitor Joaquim 
Clotet, debatendo a obra David  
Copperfield, de Charles Dickens.

Em 25/5 ocorre mais um encontro do Fórum de 
Interdisciplinaridade, no auditório do 9º andar do 
prédio 50, das 17h30min às 19h. A mesa redonda 
será sobre Rio+20: economia verde, governança 
global e sustentabilidiade ambiental: qual o futuro 
que queremos?, tema proposto pela Comissão de 
Gestão Ambiental da PUCRS. Os palestrantes são 
os professores Gustavo Inácio de Moraes (Econo-
mia), Juarez Freitas (Direito) e Marcus Seferin (Quí-
mica). A moderadora é a professora Isabel Cristina 
Moura Carvalho (Educação). Inscrições gratuitas 
pelo www.pucrs.br/pesquisa, no link Pesquisa 
Interdisciplinar, ou no local, na hora do evento. O 
fórum é promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação. Informações: 3353-4431.

Congresso debate sustentabilidade      
   e habitação de interesse social

Iván Izquierdo fala  
no Cafezinho Literário

dE 28 a 31/5, a Fa-
culdade de Arquitetu-
ra (FAU) promove o 2º 
Congresso Internacional 
Sustentabilidade e Habi-
tação de Interesse Social 
(Chis). Na programação, 
palestras e debates so-
bre quatro temas: polí-
ticas públicas na área de 

interesse social; regulari-
zação fundiária; projetos 
arquitetônicos, urba-
nísticos e tecnologias; e 
habitação de interesse 
social e sustentabilidade. 
Entre os palestrantes es-
tão arquitetos renoma-
dos do Brasil, Uruguai, 
Portugal, Alemanha, en-

tre outros países, como 
Teddy Cruz, que trabalha 
em Tijuana, cidade na 
divisa entre EUA e Mé-
xico – uma das maiores 
re giões metropolitanas 
das Américas que sofre 
com questões de desen-
volvimento, criminali-
dade e falta de  serviços 

municipais, mas ainda 
exibe vitalidade econô-
mica. Uma novidade da 
2ª edição do Chis é o 
concurso internacional 
para estudantes. O con-
gresso será realizado no 
teatro do prédio 40. In-
formações: www.pucrs.
br/fau/chis2012.

Como 
deixar de 
fumar
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a PuCRS sedia o 2º Brazilian 
Meeting on Research Integrity, 
Science and Publication Ethics 
(Brispe) em 1º/6, no anfiteatro do 
prédio 32. O seminário internacio-
nal promove a integridade na pes-
quisa e ética nas publicações cientí-
ficas. organizado pela Universidade 

com UFRJ, Fiocruz e USP, o encon-
tro traz palestrantes do Brasil e do 
exterior, como Nicholas Steneck, da 
Universidade de Michigan, e Linda 
Nielsen, da Universidade de Cope-
nhagen. A participação é gratuita e 
as inscrições podem ser feitas pelo 
www.iibrispe.coppe.ufrj.br.

música para vídeo-game
O PaRquE Científico e Tecnológico (Tecnopuc) é um dos apoiado-
res do Game Music Brasil Festival 2012, evento que estimula o merca-
do de desenvolvimento de músicas para jogos. A competição é dividida  

em quatro catego-
rias: melhor trilha 
sonora, melhor 
jogo indie, me-
lhor chip tune e  
melhor remix . 
A primeira fase,  
d e f i n i d a  p o r 
voto  popular , 
se encerra em 
20 de setembro. 
Inscrições até 
9/9 pelo www. 
gamemusicbrasil. 
com.br.
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Equipe Verde do Museu

Integridade e ética 
na pesquisa

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

O muSEu de Ciências e Tecnologia (MCT) 
criou a Equipe Verde. Formada por pessoas de 
diversos setores, incentiva o emprego de novas 
práticas que podem ser adotadas tanto pelo 
público interno como externo. Entre as ações, 
destacam-se o uso de um carro elétrico para o 
transporte de materiais e a circulação de fun-

cionários, a aplicação da Ecofont para reduzir a 
quantidade de tinta consumida na impressão, 
o incentivo ao uso de canecas, a troca de um 
refrigerador antigo por outro de alta eficiência 
energética e o reaproveitamento dos mate-
riais das exposições. Para o público externo, o 
Museu apresenta a exposição Rede de Metrô 

da Energia, que 
tem como slo-
gan Aprender 
hoje para sustentar amanhã. Conheça as para-
das do metrô e desembarque na estação Casa 
Genial, onde você aprenderá 
como conservar a eletricidade.

Bolsas de iniciação 
científica e tecnológica
a PRó-REItORIa de Pesquisa e Pós-Graduação, 
por meio da Coordenadoria de Pesquisa/Setor de Ini-
ciação Científica, recebe, até 11/6, submissões de pro-
jetos para os editais 2012 dos Programas Institucionais 
de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e de Bolsas de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 
(Pibiti), do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Informações no Se-
tor de Iniciação Científica (sala 111 do prédio 15), pelo 
3353-7719 ou ic.prppg@pucrs.br.

Fonte:  
Projeto USE

Oriente Antigo e 
Estudos Medievais
COm O objetivo de analisar o papel da ciência e do co-
nhecimento ao longo da História e destacar sua dimen-
são social e cultural, a Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas realiza a 18ª Jornada de Estudos do Oriente 
Antigo e a 2ª Jornada de Estudos Medievais de 29/5 a 
1º/6. A programação conta com debates, conferências e 
oficinas sobre diversos temas como O papel dos museus 
em projetos educacionais interdisciplinares; As origens 
da universidade na Idade Média; e O Liceu e a forma-
ção do homem na visão de Aristóteles. O evento ocorre 
no auditório do prédio 9 e salas do Museu de Ciências e 
Tecnologia, no prédio 40. Inscrições pelo www.pucrs.
br/eventos/orienteantigo, ou na Pró-Reitoria de Exten-
são (sala 201 do prédio 40). Informações: 3320-3680.

Palestra de professor  
da Universidade do Porto
O PROGRama de Pós-Graduação em Filosofia re-
cebe o professor José Francisco Meirinhos, da Univer-
sidade do Porto, para a palestra A relação alma/corpo 
e o conhecimento dos objetos naturais em Pedro His-
pano, em 31/5, no auditório do prédio 5. O evento tem 
início às 14h30min e será seguido do lançamento do 
livro Metafísica do homem: conhecimento e vontade 
nas obras de psicologia atribuídas a Pedro Hispano, 
de Meirinhos.

FOTO: MCT
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Grupo ajuda no abandono do cigarro

O REItOR JOa-
quIm CLOtEt e os 
professores FLÁVIO 
maRSIaJ OLIVEIRa, 
maRÍLIa GERHaRdt 
dE OLIVEIRa e Haroldo 
Cauduro, da UFRGS, rece-
beram medalha da Aca-
demia Tiradentes de odontologia (ATo), por releventes ações qualificadoras para a 
odontologia. A distinção foi entregue na PUCRS pelo presidente da ATo, Clóvis Mar-
zola. Com sede em São Paulo, a academia apoia atividades relevantes no processo 
de formação de cirurgiões-dentistas em nível científico, técnico e ético.

a PROFESSORa maRIE annE 
maCadaR mOROn, do Programa de 
Pós-Graduação em Administração da 
Faculdade de Administração, Contabi-
lidade e Economia, realizou palestra no 

Centro de Tecnologia no Gover-
no da Universidade de Albany 
(EUA). Falou sobre sua pesquisa 
que aborda Ciência da Informa-
ção nas áreas de saúde pública, 
controle social no sistema de 
saúde público brasileiro, e as 
iniciativas oferecidas no Brasil. 
Marie Anne realiza estágio pós-
-doutoral até junho nos EUA, na 
Universidade Estadual de Nova 
York, em Albany.

a dOutORanda duLCE 
BEdIn, orientanda da professora 
HELEna SCaRPaRO e inte-
grante do Grupo de Pesquisa Psi-
cologia e Políticas Sociais: História, 
Memória e Produção do Presente, 
do Programa de Pós-Graduação 
da Faculdade de Psicologia, con-
quistou o primeiro lugar da Mos-
tra Nacional de Experiências em 
Atenção Básica/Saúde da Família 
– Comunicação Oral, no 20º Con-
gresso Internacional da Redeuni-
da, no Rio. O trabalho apresen-
tado foi Avanços  e desafios na 
implantação do apoio institucional 
em Sapucaia do Sul, RS.

O CEntRO de Pastoral e Solidariedade realizou, no sábado 
19/5, a Feira da Saúde, na Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Morro da Cruz. Com atuação de alunos e professores, foram ofe-
recidos serviços como dosagem de glicose e avaliações odontoló-
gica, de colesterol, nutricional, dermatológica e cardiológica, entre 
outros. A ação foi para a comunidade local e teve participação da 
Escola Profa. Judith Macedo de Araújo, da Gerência Distrital de 
Saúde Partenon e Lomba do Pinheiro, das Unidades de Saúde da 
Família Morro da Cruz e Ernesto Araújo. A feira também difundiu 
o tema da Campanha da Fraternidade.
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Fonte: : Ilana Andretta, 
supervisora do Sapp e  
professora da Faculdade de 
Psicologia, e Centro Brasileiro  
de Informações sobre Drogas

EFEItOS SOBRE OutRaS PaRtES dO CORPO
A nicotina produz um pequeno aumento no batimen-

to cardíaco, na pressão arterial, na frequência respirató-
ria e na atividade motora. No sistema digestivo, provoca 
diminuição da contração do estômago, dificultando a 
digestão.

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

FOTO: GILSON OLIVEIRA
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EStãO aBERtaS as inscri-
ções, até 30/5, para o Grupo de Ta-
bagismo do Serviço de Atendimen-
to e Pesquisa em Psicologia (Sapp). 
Os encontros serão realizados às 
sextas-feiras, às 18h45min, no pré-
dio 11. Podem participar pessoas 
das comunidades universitária e 
externa, com mais de 18 anos, 
que querem mudar seus hábi-
tos em relação ao cigarro. Se 
estiverem motivadas, é muito 
melhor, pois atingirão os resul-
tados mais rapidamente.

As atividades são volta-
das para a conscientização e 
incluem técnicas cognitivas e 
comportamentais de acordo 
com o estágio em que a pessoa 
está. Há dez sessões preestabe-
lecidas pensando no processo 
de mudança. É cobrada taxa.

EFEItOS nO CéREBRO
Quando o fumante dá uma traga-

da, a nicotina é absorvida pelos pul-
mões, chegando ao cérebro em nove 
segundos. Os principais efeitos no sis-
tema nervoso central são elevação leve 
no humor (estimulação) e diminuição 
do apetite. A nicotina é considerada 

um estimulante leve, apesar 
de um grande número de 
fumantes relatar sensação 
de relaxamento. Isso é pro-
vocado pela diminuição do 
tônus muscular. Ao longo 
do tempo, a pessoa tende  
a consumir um número 
ca da vez maior de cigar-
ros para sentir os mesmos 
efeitos que, originalmen-

te, eram produzi-
dos por doses 
menores. 

EFEItOS tóxICOS
A fumaça do cigarro contém 

um número muito grande de 
substâncias tóxicas ao organis-
mo. Entre as principais estão a 
nicotina, o monóxido de carbo-
no e o alcatrão. O uso intenso e 
constante de cigarros aumenta 
a probabilidade de pneumo-
nia, câncer (pulmão, laringe, 
faringe, esôfago, boca, estôma-
go etc.), infarto de miocárdio, 
bronquite crônica, enfisema 
pulmonar, derrame e úlcera, 
entre outras doenças. 

Serviço
Os interessados 
em fazer parte 
do Grupo de 
Tabagismo do Sapp 
devem mandar 
e-mail para  
sapp@pucrs.br.
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Depositai vossa confiança em Deus e 
contai com Ele; e sua Providência vos 
amparará, vos ajudará, abençoará e 
proverá a todas as vossas necessidades.

marcelino Champagnat

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, 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.

4Ciclo de Palestras Psi-
cologia e Espiritualidade. 
Tema: A Espiritualidade na 
Prática Clínica. Ministrante: 
Marisa Muller (psicóloga e 
psicoterapeuta). Data: 30/5. 
Horário: 10h. Local: prédio 
11, auditório do 9º andar. 
Promoção: Centro de Pasto-
ral e Faculdade de Psicologia.
4Grupo de Estudos G. W. 
F. Hegel. Leitura conjunta 
e debate da obra Fenome-
nologia do Espírito. Data: 
31/5. Encontros quinzenais: 
quintas-feiras, às 14h. Local: 
prédio 5, sala 505. Informa-
ções: doutorandos Moysés 
Neto (moysespintoneto@
gmail.com) e Adriano Kurle 
(adrianobk@gmail.com).
4momento Formandos. 
Homenagem da PUCRS aos 
alunos que encerram o cur-
so de graduação. Data: 6/6. 
Horário: 20h. Local: Centro 
de Eventos, prédio 41. Con-
firmar presença informando 
nome e curso pelo e-mail 
diplomadospucrs@pucrs.br. 
Informações: 3353-4701 ou 
www.pucrs.br/diplomados. 
Promoção: Programa Diplo-
mados/Prac.

dIa 23 4 quaRta-FEIRa
4Sobremesa musical. Apresentação da Orques-
tra Filarmônica da PUCRS, com repertório de Ray  
Conniff. Horário: 13h. Local: prédio 9, saguão. Pro-
moção: Instituto de Cultura Musical.
4Seminário Economia 5 ½. Ministrante: Lauren 
Xerxenevsky (Seplag/RS).  Tema: Avaliação de im-
pacto de políticas públicas: contribuições recentes 
e aplicações na educação básica. Local: prédio 50, 
7º andar, Labmec. Horário: 17h30min. Informações: 
3320-3688. Promoção: Programa de Pós-Graduação 
em Economia. 
4Palestras para a comunidade. Tema: Envelhecer 
com felicidade. Ministrante: Prof. Yukio Moriguchi. 
Horário: 15h. Local: Sala 2 do Instituto de Geriatria 
e Gerontologia (IGG) – 3º andar do Hospital São Lu-
cas (HSL). Informações: 3336-8153. Promoção: IGG.
41º Seminário de Política Internacional: atores 
internacionais em um mundo multipolar. Tema: 
EUA e América Latina. Ministrantes: Bruno Biazetto 
(Georgetown University) e Profa. Maria Izabel Mal     -
lmann. Local: prédio 5, auditório. Horário: 18h30min. 
Informações: 3320-3534. Promoção: Programas de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais e História.
4Palestra Emotions and Morality: Lessons from 
the Moral Brain. Ministrante: Prof. Jesse Prinz (City 
University of New York). Horário: 19h30min. Local: 
prédio 11, auditório. Informações: 3320-3554. Pro-
moção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

dIa 24 4 quInta-FEIRa

4Semana Interna de Prevenção de acidentes de 
trabalho. Palestra Prevenção de Acidentes Domésti-
cos. Ministrante: Corpo de Bombeiros. Público-alvo: 
professores e técnicos administrativos. Horário: 14h. 
Local: prédio 40, auditório 202. Inscrições: portal.
pucrs.br (acesso pela rede da PUCRS). Informações: 
3353-4667. 

4Palestra Nietzsche’s Ethics and Cognitive Scien-
ce. Ministrante: Prof. Jesse Prinz (City University 
of New York). Horário: 19h30min. Local: prédio 5, 
auditório. Informações: 3320-3554. Promoção: Pro-
grama de Pós-Graduação em Filosofia.

dIa 26 4 SÁBadO
43º Simpósio sobre Estudos no Japão: 
experiências e oportunidades. Informa-
ções sobre o processo seletivo do programa 
de bolsas do governo do Japão. Horário: 
9h. Local: prédio 40, sala 401. Público-
-alvo: estudantes de ensino médio, gra-
duação e pós-graduação de todas as áreas 
das artes e ciências. Promoção: Instituto 
de Cultura Japonesa.
4Concurso de Bandas Palco PuCRS. As 
apresentações seguem no dia 27/5. Horá-
rio: das 17h às 22h. Local: Salão de Atos. 
Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos Co-
munitários (Prac).

dIa 28 4 SEGunda-FEIRa
4Seminário Povoamento da américa meridional 
Platina: tempo, Espaço e Cultura material. Tema: 
Espaço e arqueo logia nas missões jesuíticas. Minis-
trante: Prof.Artur Barcelos (FURG). Horário: 14h. 
Local: prédio 3, sala 307. Informações: 3320-3534. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação em História.
4Cine Comentado. Filme: Potiche – Esposa Tro-
féu. Horário: 14h15min. 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.
4Oficina de atualização da prática supervisiona-
da: instrumentalidade no Serviço Social. Minis-
trantes: Profas. Inês Amaro e Maria Beatriz Marazita. 
Horário: 17h. Local: prédio 15, sala 356. Informações: 
3320-3546. Promoção: Faculdade de Serviço Social.
41º Ciclo de Palestras de direito Empresarial. Tema: Título de crédito eletrô-
nico. Ministrantes: professores Fabiano Menke e Ricardo Lupion. Horário: 18h. 
Local: prédio 11, sala 307. Inscrições: secretaria da Faculdade de Direito (Fadir), 
prédio 11, 8º andar. Público-alvo: alunos e diplomados da Fadir. Informações: 
3320-3634. Promoção: Fadir.
4Palestra Investindo na melhor hora: análise técnica de ações. Ministrante: 
Diego Saldanha, analista CNPI-T e especialista em mercado de capitais. Horário: 
18h20min às 19h20min. Local: prédio 50, sala 705. Informações e inscrições: face.
labmec@pucrs.br. Promoção: Laboratório de Mercados e Capitais da Faculdade 
de Administração, Contabilidade e Economia.
4Curso de Extensão em Biologia marinha. Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 29/5. Horário das aulas: Terças e quintas-feiras das 17h30min às 19h05min. 
Informações e inscrições: Educação Continuada, prédio 15, sala 112, 3320-3727 e 
www.pucrs.br/educacaocontinuada. Promoção: Faculdade de Biociências.


