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Salão reúne bolsistas  
de iniciação científica
De 1º a 5/10, bolsistas, estudantes em ge-
ral e professores participam do 13º salão de 
iniciação Científica. Foram inscritos quase mil 
trabalhos. os melhores de cada área recebe-
rão destaque. A promoção é da Pró-reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação. A abertura, 

dia 1º/10, às 14h30min, no teatro do pré-
dio 40, será com o diretor do instituto do 
Cérebro do rio Grande do sul, neurologista 
Jaderson Costa da Costa, que fala sobre A 
neurociência do século 21: desafios e pers-
pectivas. informações: www.pucrs.br/salao.

O COrAl e a orquestra Filarmônica da 
PuCrs apresentam a ópera La Bohème. Exi-
bido em 1998 pelo instituto de Cultura mu-
sical (foto), desta vez o espetáculo ocorre de 
28 a 30/9, no salão de Atos. na sexta-feira, 
começa às 20h e no final de semana, às 16h. 
Participam da montagem o maestro argen-
tino mario Perusso e os cantores Luis Gaeta, 

marcello Vannucci, Adriana de Almeida, ma-
ria Victória Gaeta, Pepes do Vale, Guilherme 
rosa e Pedro spohr. A atividade integra a série 
Concertos Comunitários, uma parceria entre 
a PuCrs e a Cia. Zaffari que completa 25 anos. 
ingressos pela tele-entrega (8401-0055), bi-
lheteria do bourbon Country ou call-center 
4003-1212. informações: 3320-3582.

Apresentação da Ópera La Bohème

Descoberto gene de listras  
e pintas em felinos
O COOrDeNADOr do Programa de Pós-Gradua-
ção em biologia Celular e molecular, eduardo eizirik, pu-
blicou, com colegas dos euA, China, namíbia e África do 
sul, um artigo na Science, uma das revistas científicas mais 
prestigiosas do mundo. o texto traz a descoberta de um 
gene envolvido na determinação de marcações como lis-
tras e pintas na pelagem de felinos. trata-se do primeiro 
achado desse tipo em mamíferos. As manchas, que geram 
fascínio sobre os humanos, variam conforme a espécie e 
o padrão exato é individual. Para eizirik, os resultados são 
importantes para o estudo do desenvolvimento e evolu-
ção dos mamíferos, incluindo sua adaptação ao ambiente.

Feira ajuda 
na escolha 
da profissão

Cafezinho literário 
com neurologista

PArA AuxIlIAr 
na escolha do futu-
ro calouro, a PuCrs 
rea liza, nos dias 27 
e 28/9, das 9h às 22h, 
no Centro de eventos, a 
8ª Feira das Profissões – 
Para onde o conhecimento te leva. A ativi-
dade é coordenada pelo Programa Futuros 
Calouros, da Pró-reitoria de Assuntos Co-
munitários, e apresentará os cursos ofereci-
dos pela universidade, proporcionando um 
bate-papo com os professores e estudantes 
da instituição. A entrada é franca. no dia 
27/9, às 18h30min, haverá o Vestibular 
simulado. As inscrições estão encerradas.

Sem preSSão, maS  
tamBém Sem SoLidão

encontro com pais, familiares e pro-
fessores visando proporcionar ambiente 
saudável ao estudante será no dia 27/9, 
às 19h, na sala 202 do prédio 40. Parti-
cipam a neurocientista Lia bevilaqua, a 
psicóloga dóris della Valentina, a nutricio-
nista raquel dias e a educadora física sô-
nia Gomes. informações: www.pucrs.br/ 
feirasdasprofissoes ou 3353-4430.

O CAFezINhO Literário do dia 27/9, às 
13h, será com o diretor do instituto do Cérebro 
do rio Grande do sul, neurologista Jaderson 
Costa da Costa, que fala sobre Tolstoi na visão 
de um cientista. Local: sala 305 do prédio 8. 
nessa atividade da Faculdade de Letras, pro-
fessores e pesquisadores da PuCrs apresen-
tam autores que influenciaram sua trajetória 
acadêmica e sua vida.

fOTO: ARqUIVO Icm/PUcRs
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O 3º Congresso internacional de Ciên-
cias Criminais: Criminologia e sistemas 
Jurídico-Penais Contemporâ neos ocor-
re de 26 a 28/9, no auditório térreo 
do prédio 11. Promovido pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciências 
Criminais, busca estimular o debate 
em torno das mais variadas questões 

referentes ao direito Penal, ao Proces-
so Penal e à Criminologia, na sua maior 
parte decorrentes dos processos de re-
formulação do ordenamento jurídico 
brasileiro, mas também consequên cias 
da complexidade da sociedade atual. 
informações: 3353-4032 e www.pucrs.
br/eventos/cienciascriminais.

Musicalidade comemora 
Dia do Idoso
O DIA Nacional e Internacional do Idoso é 
celebrado em 1º/10 e, para marcar a data, o 
Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG) 
realiza a 5ª edição do MusicalIdade, em 6/9, 
das 14h às 18h, no Salão de Atos. O evento 
conta com o Coral do Sindicato dos Servido-
res Públicos Aposentados e Pensionistas do 
RS, Dante Michelle, Cigano, Edgar Pozzer e 
Maria Helena Andrade. A entrada é gratuita. 
Informações: 3336-8153.
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Cigarro: um vilão também 
do meio ambiente

Congresso  
aborda sistemas  
jurídico-penais

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

AléM De ser prejudicial à saúde das 
pessoas, o cigarro também é um vilão da 
natureza. Observe as bitucas jogadas no 
chão: elas deixam o ambiente poluído vi-
sualmente e levam até cinco anos para se 
decomporem. Trazem como consequências 
a possível ingestão desse material pelos ani-

Direito Ambiental em debate
eCONOMIA verDe, novas tecnologias e ar-
mazenamento de CO2, Política Nacional do Meio 
Ambiente e Ética Ambiental. Esses temas serão 
debatidos no 23º ciclo de palestras do Grupo de 
Estudos em Direito Ambiental, que ocorre de 28/9 
a 9/11, às sextas-feiras, das 17h30min às 19h, na 
sala 307 do prédio 11. A promoção é da Faculdade 
de Direito. Informações e inscrições: 3320-3680 e  
proexsecretaria@pucrs.br.

Psicologia e Espiritualidade
eM 26/9, a Faculdade de Psicologia e o Centro de 
Pastoral e Solidariedade promovem a palestra O di-
vino sob a perspectiva da Física. O evento integra 
o ciclo de palestras Psicologia e Espiritualidade e 
ocorre na sala 407 do prédio 11, às 10h. O palestrante 
é o professor da Faculdade de Física João Bernar-
des da Rocha Filho. A atividade é válida como horas 
complementares. Informações: 3320-3550.

Bolsas para Academia 
da Finlândia
O PrOGrAMA CNPq – AKA (Academia da 
Finlândia) recebe inscrições até 5/10 e está voltado 
para atividades de pesquisa científica, tecnológica 
e de inovação em energia. As propostas aprovadas 
serão financiadas com recursos do Programa Ciên-
cia sem Fronteiras. O intercâmbio de pesquisado-
res terá passagens aéreas, seguro saúde e diárias 
internacionais, para membros da equipe brasileira, 
doutores e doutorandos, em viagem a instituições 
finlandesas. As bolsas concedidas serão nas modali-
dades doutorado-sanduíche no exterior (SWE), pós-
-doutorado no exterior (PDE), e doutorado pleno no 
exterior (GDE). Informações: www.fundaplub.org.
br/site. Edital: http://j.mp/cnpqaka.

Fonte:  
Projeto use
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mais e a contaminação do solo. Tam-
bém podem causar incêndios se perma-
necerem acesas. O descarte das pontas 
de cigarro deve ser feito em lixeiras 
apropriadas ou a pessoa pode carregar 
um porta-bituca. As bitucas podem ser 
recicladas, passando por tratamento 

que realiza a retirada dos produtos químicos e 
utilizadas como matéria-prima para a produ-
ção de papel ou tecido. A melhor solução seria 
parar de fumar, pois estaria fazendo um bem 
para si e para os outros. Portanto, 
bom senso e consciência ambiental 
podem amenizar esse problema.
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Como se conter no supermercado

A PuCrS receberá uma doação de 
us$ 15 mil da embaixada dos euA para 
ministrar aulas de inglês em duas esco-
las municipais localizadas no morro da 
Cruz. neste segundo semestre, alunos 
da Faculdade de Letras (Fale) atuarão 
como professores voluntários. docen-
tes da Fale, com um fellow americano, 
capacitam os acadêmicos para darem 
aulas nesses colégios. As crianças re-
ceberão lanches, material didático 
e transporte nas tardes que vêm à  
PuCrs. As escolas também ganharão 
material didático para suas bibliotecas.

O eNCer-
rAMeNtO 
do Programa de 
Pré-Graduação 
(PreGrad), da Fa-
culdade de bio-
ciências (Fabio), 
reuniu 13 alunos dos Colégios maristas Assunção, Champagnat e ipanema e do instituto 
marista Graças. no primeiro semestre, eles realizaram na PuCrs atividades práticas relacio-
nadas à biologia, visitaram laboratórios, conheceram os bastidores do museu de Ciências e 
tecnologia e a biblioteca Central. o diretor da Fabio, CArlOS AlexANDre FerreIrA, 
diz que o objetivo dos encontros é amenizar o “choque” dos calouros ao ingressarem na 
universidade. “A experiência ensina não só a postura adequada que devem manter, mas 
também uma familiarização com o ambiente e a cultura acadêmica”, afirma.

OS PrOFeSSOreS eDuArDO GIuGlIA-
NI e luIz FerNANDO MOlz GueDeS, da 
Faculdade de engenharia, participaram do 40º Con-
gresso brasileiro de educação em engenharia (Co-
benge 2012), realizado em belém (PA). Giugliani foi 
o relator da sessão sobre A internacionalização do 
ensino de Engenharia: modelos, problemas e possí-
veis soluções, quando também apresentou o estudo 
Internacionalização – a importância de estratégias 
de longo prazo. Guedes expôs o trabalho Disciplinas 
de introdução e outras formas de integração dos 
alunos ao ambiente acadêmico na Faculdade de 
Engenharia da PUCRS e visitou a ouvidoria da uni-
versidade Federal do Pará, que sediou o Cobenge.

O PréDIO 6, da Faculdade de odontolo-
gia – um dos mais antigos da PuCrs –, segue 
inovando para atender as atuais necessida-
des. depois do projeto de expansão do bar, 
na laje que fica sobre este novo espaço, no 
futuro serão construídos novos andares. no 
segundo piso, já ficaram prontos um centro 
de convivência para professores e uma nova 
sala de aula teórica (foto).
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Fonte: Wilson marchionatti, professor da Faculda-
de de Administração, Contabilidade e economia

ACONSelhAMeNtO
A Faculdade de Administração, 

Contabilidade e economia, por 
meio do Labmec, oferece aconse-
lhamento financeiro gratuito. Para 
agendar atendimento indivi dual, 
basta enviar e-mail para wilson. 
marchionatti@pucrs.br.

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

AlGuMAS MeDIDAS 
podem evitar grande impac-
to no bolso quando da ida 
ao supermercado. Estima-
-se uma economia mensal 
de 30% desde que se crie o 
hábito de realizar compras 
conscientes. A primeira regra 
é saber diferenciar a necessi-
dade e o desejo. Entre outras 
dicas, estão: 

4utilizar uma lista de 
compras, feita em casa, longe 
das tentações das prateleiras;

4não transformar as 
compras em um passeio no 
qual a família se diverte en-
chendo o carrinho;

4usar as promoções de 
forma inteligente. Normal-
mente são feitas sobre produ-
tos com validade vencendo. 

Muitas vezes há promoções 
sobre novidades, situação 
que pode ser vantajosa;

4tomar cuidado com as 
prateleiras de supérfluos pró-
ximos dos caixas. 

CONSultAS  
NA INterNet

Para encontrar um gran-
de número de produtos bara-
tos, é necessária muita infor-
mação, que pode ser obtida 
por meio de panfletos, visitas 
ou internet. É possível mes-
mo fazer as compras on-line 
e em alguns casos obter isen-
ção da taxa de entrega. Assim 
é possível comparar preços 
em diversos supermercados 
e ainda economizar com o 
deslocamento. 

Foto: ronnieb/morGueFiLe
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CuIDADO COM  
OS CArtõeS

Primeiro deve-se perguntar 
se há pagamento de anuida-
de ou juros sobre as compras. 
Se a resposta for sim, está se 
pagando mais do que à vista. 
Muitas redes, no entanto, ofe-
recem cartões sem taxas e 0% 
de juros. Quando esse é o caso, 
podem ser ótimos se a finalida-
de for organizar o pagamento 
numa fatura única. Porém, o 
cartão se torna uma armadilha 
quando o consumidor deixa de 
observar o acúmulo de compras 
e o saldo utilizado. A situação 
pode sair de controle quando 
se utiliza mais do que a renda 
disponível no mês. Mesmo em 
cartões com 0% de juros, a isen-
ção só existe até certo prazo. 
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Uma palavra de carinho 
me teria feito melhor 
para o resto da vida.

Charles Dickens

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 Assesso-
ria de Comunicação social da universidade. Coordenadora da 
Assessoria: Ana Luisa baseggio • editora executiva: 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 marassá ojeda • estagiárias: Jéssica 
mello, Luíza Pozzobon e Paola duarte • Projeto gráfico: Pense-
design • Impressão: epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das 
notícias diá rias da universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

4Fórum de Interdiscipli-
naridade. Data: 5/10. Tema: 
Semana da Água: o problema 
da falta da ligação domiciliar 
quando já existe rede de es-
gotos instalada. Palestrantes: 
representantes do Dmae/Porto 
Alegre, Corsan e Samae/Caxias 
do Sul. Horário: 17h30min. Lo-
cal: auditório térreo do prédio 
40. Inscrições: www.pucrs.br/ 

pesquisa, link Pesquisa In-
terdisciplinar. Informações: 
3353-4431. Promoção: Pró-

-Reitoria de Pesquisa e Pós-
-Graduação.

47º Seminário externo da 
Faesp. Data: 8/10. Tema: Do 
caos à esperança – A situação 
do egresso do Sistema Peni-
tenciário do RS. Horário: das 
8h30min às 11h30min e das 
19h30min às 22h30min. Local: 
auditório do prédio 11. Inscri-
ções: mediante a entrega de 1 
kg de alimento não perecível, 
no 8º andar do prédio 11. Infor-
mações: 3320-3634. Promoção: 
Fundação de Apoio ao Egres-
so do Sistema Penitenciário  
(Faesp), Instituto Transdiscipli-
nar de Estudos Criminais, Escola 
Superior de Advocacia da OAB-
-RS e Faculdade de Direito.

4Ciclo de Palestras relações 
e aplicações de tI na Área 
Jurídica. Temas: Direito na So-
ciedade Digital; Os Cybercrimes 
no Direito Digital; Crimes Ci-
bernéticos; Sistema de Processo 
Eletrônico do MPF; Mercado 
de trabalho em Direito e TI. 
Início: 5/10. Informações e pro-
gramação: www.pucrs.br/facin 
ou 3320-3558. Inscrições: sec. 
coorddca.facin@pucrs.br. Pro-
moção: Faculdades de Informá-
tica e de Direito.

4Olimpíadas da PuCrS 
2012. Inscrições para a minir-
rústica prorrogadas até 10/10. 
Realização: 20/10. Horário: 17h. 
Informações: 3353-4676. Inscri-
ções: www.pucrs.br/olimpiadas.

DIA 26 4 quarta-FEIra
4Sobremesa Musical. Apresentação da banda Dekalc, finalista 
do Concurso Palco PUCRS. Horário: 13h. Local: saguão do prédio 
9. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

4retiro para universitários. Último dia de inscrições. Local: 
Jardim do Éden, em Tramandaí. Saída: às 22h45min de 28/9, em 
frente ao Salão de Atos. Chegada: 30/9. Informações: 3353-4320. 
Inscrições: www.pucrs.br/pastoral. Para confirmar a participação, 
é necessário comparecer na sala 101 do prédio 17. Promoção: Cen-
tro de Pastoral e Solidariedade.

4Ingresso Extravestibular. Estão abertas as inscrições para 
transferência, reopção, reopção dentro do mesmo curso, ingresso 
mediante diploma de curso superior e complementação. Informa-
ções: www.pucrs.br/cra ou 3320-3573.

43ª Feira Itinerante da Edipucrs. Com descontos especiais. 
Até 28/9, das 8h às 21h. Local: saguão do prédio 11.

DIA 27 4 quInta-FEIra
4tour PuCrS para intercambistas. Último dia de inscrições. 
Data: 28/9. Horário: 16h30min. Ponto de partida: em frente à 
Biblioteca Central. Inscrições: face.agencialabhos@pucrs.br. Pro-
moção: Laboratório de Hospitalidade da Faculdade de Adminis-
tração, Contabilidade e Economia.

DIA 28 4 SExta-FEIra
4Palestra empreendedorismo na área de tradução. 
Ministrante: Edemar de Paula, gerente da Incubadora Raiar. 
Horário: 13h. Local: sala 305 do prédio 8. A atividade integra 
o 1º Ciclo de Palestras sobre Tradução. Inscrições: letras-pg@
pucrs.br. Informações: 3320-3676. Promoção: curso de espe-
cialização Estudos em tradução: teorias, práticas e tecnologias 
da Faculdade de Letras.

4Encontro com a escritora Lidia Jorge. Horário: 19h30min. 
Local: auditório do prédio 9. Informações: 3320-3528. Inscri-
ções: gratuitas e no local. Promoção: Faculdade de Letras. 

46º torneio Empreendedor. Último dia de inscri-
ções. Podem participar alunos de graduação e pós-gradua-
ção da Universidade. Inscrições: www.pucrs.br/eventos/ 
torneioempreendedor. Informações: 3353-7754. Promoção: 
Núcleo Empreendedor da Face.

4Curso de extensão Assessoria de Comunicação: um 
olhar para o futuro. Último dia de inscrições. Início das aulas: 
1º/10. Horário: segundas e quartas-feiras, das 12h às 13h40min. 
Promoção: Faculdade de Comunicação Social.  

DIA 29 4 SÁbADO
4Olimpíadas da PuCrS 2012. 
Futsal masculino e feminino, fute-
bol de campo masculino e futevôlei 
masculino, a partir das 8h. Vôlei 
de areia feminino, às 14h. Local: 
Parque Esportivo. Informações:  
3353-4676. Promoção: Pró-Reito-
ria de Extensão e de Assuntos Co-
munitários/Coordenadoria do Par-
que Esportivo e Faculdade de Edu-
cação Física e Ciências do Desporto.

DIA 1º 4  

SEgunda-FEIra
4Projeto Matinê das Duas 
– Cine Comentado. Filme: To-
mates verdes fritos, do diretor Jon 
Avnet. Atividade voltada para pessoas 
com 50 anos ou mais. Horário: 14h. 
Local: auditório do prédio 40. Informa-
ções: 3353-4114. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em Serviço Social 
e Núcleo de Pesquisa em Demandas e 
Políticas Sociais.

4Física no Cinema. Filme: Pu – 239, 
do diretor Scott Burns. Horário: 17h. 
Local: sala 220 do prédio 10. Depois da 
exibição, haverá debate com a participa-
ção de professores. Inscrições: gratuitas 
e no local. Informações: 3320-3535. 
Promoção: Faculdade de Física.

4Minicurso Ideia de um pensa-
mento indígena. Ministrante: prof. 
Eduardo Viveiros de Castro, do Museu 
Nacional do Rio de Janeiro. Horário: 
das 14h às 18h. Local: sala 501, prédio 5. 
Inscrições: gratuitas e no local. Informa-
ções: 3320-3554. Organização: Grupo 
de Pesquisa Materialismos-Correlacio-
nismo, Ontologia e Ciência na Filosofia 
Contemporânea. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em Filosofia, com 
apoio da Capes.

4Curso de extensão Planejamento 
de mídia como suporte às estraté-
gias de gestão da imagem e reputa-
ção. Último dia de inscrições. Início das 
aulas: 2/10. Horário: terças-feiras, das 
19h30min às 22h40min. Promoção: Fa-
culdade de Comunicação Social.  

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


