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No domiN-
go, 7/10, às 16h, 
haverá Concerto de 
Primavera com o 
Coral e a orquestra 
Filarmônica da uni-
versidade, no teatro 
do bourbon Country. 
o espetáculo integra 
a série dos Concer-
tos Comunitários 
Zaffari. o repertório 
musical é composto 
por obras de Verdi, 
tchaikovsky, Strauss, 
Gardel, Pink Floyd e 
Michael Jackson. A banda Melody, vencedora do concurso Palco PuCrS 2012, fará parti-
cipação especial. no elenco, os solistas Adriana de Almeida, Jean Marcel de Lima e Pedro 
Spohr, e mais ballet Concerto. A regência é do maestro Marcio buzatto. entrada franca.

Orquestra faz  
concerto de primavera

Evento debate o 
futuro da filosofia

ENtrE 3 e 5/10, o Programa de Pós-
-Graduação em Filosofia, da Faculda-
de de Filosofia e Ciências Humanas, 
promove debate sobre o presente 
e o futuro da filosofia. A série de 
conferências A virada ontológica 
na filosofia contemporânea 
reúne pensadores do brasil, 
inglaterra, euA, Canadá e Ale-
manha. entre os palestrantes, 
o professor Markus Gabriel, 
da universidade de bonn 
(Alemanha), e eduardo Vi-

veiros de Castro, do Museu 
nacional da uFrJ, um dos 
antropólogos mais respei-

tados do mundo na atuali-
dade. Será no auditório do 
prédio 5. A programação, 
organizada pelo grupo de 
pesquisa Materialismos, 

está em http://materialismos.
wordpress.com – site que tam-

bém transmitirá o evento –, e www. 
facebook.com/AViradaontologica. 
informações: 3320-3554.

No dia 5/10, o 4º Fórum de interdisciplinarida-
de debaterá o tema Semana da Água: o problema 
da falta da ligação domiciliar quando já existe rede 
de esgotos instalada. os palestrantes são represen-
tantes do dmae/Porto Alegre, Corsan e Samae/
Caxias do Sul. um dos objetivos do fórum é ouvir a 
sociedade sobre problemas complexos, de grande 
abrangência e relevância social, que possam indu-
zir pesquisas interdisciplinares. o evento começa 
às 17h30min, no auditório térreo do prédio 40. 
também será transmitido ao vivo pelo link mms://
stream.pucrs.br/forum_interdisciplinaridade.  
inscrições no site www.pucrs.br/pesquisa, link  
Pesquisa interdisciplinar. informações: 3353-4431. 
Promoção: Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Gra-
duação.

o iNstituto de Pesquisa e desenvolvimento 
(ideia) oferece, para uso de pesquisadores cadas-
trados no sistema do instituto, o uso compartilhado 
e sem custo de equipamentos de laboratórios de 
pesquisa da Faculdade de Medicina, do instituto de 
Pesquisas biomédicas e do instituto de toxicologia 
e Farmacologia. A iniciativa é uma ação piloto, com 
duração de seis meses, e oportuniza à comunidade 
acadêmica fazer melhor aproveitamento dos recur-
sos da universidade. Além disso, visa a ter elemen-
tos para estruturar propostas que atendam a outras 
áreas do conhecimento. os pesquisadores que não 
estiverem cadastrados no sistema do ideia podem 
solicitar a inclusão por meio do diretor de sua uni-
dade. os equipamentos podem ser consultados 
no site do ideia (www.pucrs.br/ideia). o uso será 
acompanhado por técnico do laboratório.

semana da Água 
é tema de Fórum

Projeto do ideia 
compartilha 

equipamentos

o Próximo encontro do Projeto 
Fé e Cultura será em 9/10 com pales-
tra A pergunta pelo sentido da vida e a 
depressão. O tema será abordado pelo 
psiquiatra Pedro Lima e pelo professor 
Luciano Marques de Jesus, da Faculda-
de de Filosofia e Ciências Humanas. O 
projeto busca reforçar o diálogo sobre o 
progresso da ciência e a aplicação para o 
bem da humanidade, além de aprofun-
dar os princípios da fé. Ocorre a partir 
das 17h45min no auditório do prédio 9. 
Informações: www.pucrs.br/feecultura.

Fé e cultura: sentido 
da vida e depressão

brinquedos 
sustentáveis 
para as crianças   
PÁgiNa 2

Foto: GiLSon oLiVeirA/ArquiVo PuCrS



Direito  
dos animais
a FaculdadE de direito (Fadir) promove o 2º Ci-
clo de Palestras direito dos Animais: teoria e Prática, em 
4/10, das 8h às 22h30min, no auditório do prédio 11. 
entre os temas abordados estão proteção da vida, uso 
do animal na pesquisa e na docência e justiça ambiental. 
A programação conta ainda com cine debate sobre o do-
cumentário The Cove e palestrantes do instituto Piracema, 
Ministério Público do rS, tribunal de Justiça do rJ, instituto 
Chico Mendes de Conservação da biodiversidade (iCMbio/
ibama) e de universidades do rS. inscrições: sala 201 do 
prédio 40. informações: 3320-3680.

13º Salão de Iniciação Científica
o 13º Salão de Iniciação Científica reúne bolsistas, 
estudantes e professores até 5/10 para apresentações 
de trabalhos e pesquisas desenvolvidas em diferentes 
universidades brasileiras. Os melhores de cada área 
receberão destaque e a premiação será em 19/10, no 
auditório do prédio 7. A promoção é da Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação. Informações: www.pucrs.br/salao.

Prêmio reconhece pesquisas 
sobre anatomia humana
Estão abErtas as inscrições para o 14º Prêmio Professor Garcia 
do Prado, de Anatomia Humana. Podem participar estudantes e profes-
sores engajados no estudo da morfofisiologia macro e microscópica do 
ser humano. A premiação para o primeiro lugar é de R$ 6 mil e o prazo 
para envio de trabalhos se encerra em 13/10. A promoção é da Facul-
dade de Biociências. Informações: 3320-3545, www.pucrs.br/fabio ou 
biociencias@pucrs.br.

2  4 PuCrS notíCiAS nº 424  4 3 A 9 de outubro 2012

Escolhendo o presente 
do Dia da Criança
o mês de outubro está aí e traz consigo 
a alegria das crianças. Mas o que fazer para 
curtir o dia 12 de forma sustentável? Para as 
famílias, o dia pede pausa e entrega: é hora de 
se divertir! uma dica legal é levar a criançada 
ao Museu de Ciências e tecnologia da PuCrS 
(foto), que tem equipamentos interativos, 

brincadeiras educativas e exposições temáti-
cas, proporcionando diversão, arte e ciência 
para toda a família. Para quem prefere curtir a 
primavera, há uma lista de parques na Capital, 
que certamente tornarão o dia ainda melhor. 
Passeio de bicicleta, futebol, piquenique e cine-
ma são outras opções. qualquer coisa simples 

que compartilhe amor e atenção fará esse dia 
especial. e o presente para os pequeninos? 
opte por brinquedos feitos de material de baixo 
impacto à natureza, reciclados, ou mesmo por 
brinquedos educativos, que en-
sinem valores como respeito ao 
próximo e ao meio ambiente.

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

Seminário debate o egresso no sistema penitenciário
o 47º seminário externo da Faesp deba-
te o tema Do caos à esperança – A situação 
do egresso do Sistema Penitenciário do RS, 
em 8/10, das 8h30min às 11h30min e das 

19h30min às 22h30min, no auditório do prédio 
11. As inscrições devem ser feitas no 8º andar 
do prédio 11, mediante a entrega de 1kg de 
alimento não perecível. A promoção é da Fa-

culdade de direito, da Fundação de Apoio ao 
egresso do Sistema Penitenciário (Faesp), do 
instituto transdisciplinar de estudos Criminais 
e da escola Superior de Advocacia da oAb-rS.
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Fonte:  
Projeto uSe

Outubro é mês do Rosário
o cENtro de Pastoral e Solidariedade celebra, em 
outubro, o mês do Rosário e Missionário. Com uma 
programação especial na Igreja Universitária Cristo 
Mestre, convida a comunidade universitária para 
refletir sobre a importância da oração do Rosário e 
de Missão como cristãos. Todas as segundas-feiras 
realiza-se a oração do terço missionário; e de terça a 
sexta-feira, a oração do terço pelas intenções parti-
culares. Os encontros ocorrem sempre às 18h e são 
seguidos de missa. Em 5/10, às 18h30min, ocorre a 
Missa em comemoração à Nossa Senhora do Rosário, 
padroeira da Universidade. Informações: 3320-3576.
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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 asma é uma doença crônica, sem cura, 
a exemplo do diabetes e da hipertensão arte-
rial. Mas tem tratamento eficaz. O tipo mais 
comum em crianças escolares e adolescentes 
é de origem alérgica, também as manifestações 
mais graves. O desencadeante mais comum de 
crises são as infecções respiratórias virais. No 
entanto, os sintomas crônicos ou recorrentes 
são muitas vezes causados por alergenos ou 
irritantes a que o paciente é sensível (poeira 
doméstica, animais, mofo, perfumes, produtos 
de limpeza e cigarro). Outros tipos de asma, de 
origem não alérgica, ainda não são bem com-
preendidos e podem estar mais presentes em 
algumas populações específicas (zonas não 
urbanas e algumas formas em adultos).  

Precisam de tratamento contínuo (profilá-
tico) aqueles pacientes com sintomas (tosse/
chiado/falta de ar, sintomas noturnos, sinto-
mas aos exercícios) frequentes ou com crises 
de asma que necessitam de uso de corticoide 
oral, visitas a emergências ou hospitalização.

Como conviver com asma

a abErtura do 3º Congresso in-
ternacional de Ciências Criminais, reali-
zado na PuCrS, foi marcada por uma ho-
menagem especial à professora rutH 
gauEr, coordenadora do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Criminais da 
Faculdade de direito. estavam presentes 
todos os professores de mestrado e dou-
torado do programa. ruth recebeu, de 
surpresa, uma “degustação do editor” 
do livro Crime e interdisciplinaridade: 
estudos em homenagem à Ruth Maria 
Chittó Gauer, que está sendo editado 
pela edipucrs, uma placa e flores. A obra 
tem 26 artigos de docentes e é organizada pelos professores FabrÍcio PoZZEboN 
(diretor da Faculdade de direito, com ruth na foto) e gustaVo ÁVila.

o PNEumologista rENa-
to stEiN, coordenador do Centro 
Infant e professor da Faculdade de 
Medicina, foi convidado a integrar o 
corpo editorial da revista The Lancet 
Respiratory Medicine, que será lan-
çada oficialmente no início de 2013. 
Stein fará parte do inaugural advi-
sory board. Esta publicação será o 
quarto periódico de especialidades 
da Lancet, uma das mais importan-
tes publicações científicas na área 
médica, produzida no Reino Unido.

tErmiNou Na noite de 28/9, a Feira das 
Profissões PuCrS 2012. A 8ª edição do evento teve 
público recorde, com cerca de 24 mil visitantes. Par-
ticiparam centenas de escolas públicas e privadas da 
Capital, região metropolitana e interior do estado, 
além do público em geral. de acordo com a coordena-
dora de relacionamento institucional da Pró-reitoria 
de Assuntos Comunitários, maria HElENa dE 
oliVEira, 227 ônibus trouxeram estudantes para 
a Feira e mais de 2 mil professores, alunos e funcioná-
rios se envolveram na recepção aos visitantes.

ViNÍcius cassol, doutorando em 
Ciências da Computação da Faculdade 
de Informática, participou da 12th In-
ternational Conference on Intelligent 
Agents, realizada nos EUA. Apresen-
tou o artigo From their environment to 
their behavior: a procedural approach 
to model groups of virtual agents. São 
coautores do trabalho, o mestrando 
raFaEl HocEVar, HENrY brauN 
e FErNaNdo marsoN. Cassol é 
orientado pela professora soraia 
mussE.

Fonte: Paulo Pitrez, pneumologista pediátrico do 
Hospital São Lucas, professor da Faculdade de Medicina

mitos sobrE EFEitos adVErsos
As bombinhas (spray) são dispositi-

vos para administrar medicações, tanto 
para crise quanto para prevenção. Quan-
do utilizadas em doses adequadas e por 
profissionais capacitados, não oferecem 
nenhum risco ou efeito adverso relevante 
à saúde. Os broncodilatadores não fazem 
mal para o coração, não viciam, e os cor-
ticoides inalados não engordam nem re-
tardam o crescimento, quando utilizados 
de forma adequada. Somente casos muito 
graves necessitam de doses elevadas des-
sas medicações.

Em casa
Redução da quantidade de poeira 

doméstica (evitar carpetes, cortinas de 
tecido e animais de pelúcia em excesso); 
produtos de limpeza e perfumes são acon-
selháveis. A presença de animais domésti-
cos deve ser avaliada individualmente. O 
maior malefício ambiental ao paciente é o 
contato com cigarro.

Foto: Jenny roLLo/StoCk.XCHnG

Foto: dAn. S./StoCk.XCHnG
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Comunidade e espírito 
de serviço são elementos 
essenciais de toda a vida que 
mereça o nome de cristã.

(Ir. Seán D. Sammon)

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 3 4 quaRta-FEIRa
4Sobremesa Musical. Apresentação do quarteto 
de saxofone da Orquestra Filarmônica da PUCRS. 
Repertório: Dennis Armitage, Henri Mancini, Lenie 
Niehaus e J. Strachey. Horário: 13h. Local: saguão 
do prédio 9. Promoção: Instituto de Cultura Musical.
4Palestras para a Comunidade. Tema: Capa-
cidade funcional, autonomia e qualidade de vida. 
Ministrante: educadora física e enfermeira Andrea 
Mirandola. Aberta ao público. Horário: 15h. Local: 
Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG), 3º an-
dar do Hospital São Lucas. Informações: 3336-8153. 
Promoção: IGG.
4Programa Junior Students to Business Be-
ginner (S2B²). Último dia de inscrições. Capaci-
tação gratuita em tecnologias Microsoft nas áreas 
de banco de dados, desenvolvimento de sistemas e 
infraestrutura de redes. Para participar é necessário 
estar regularmente matriculado em curso de nível 
médio, técnico ou superior, além de ter conheci-
mentos básicos em uma das três áreas. Inscrições 
e informações: www.centrodeinovacao.org.br ou 
3320-3672. Promoção: Centro de Inovação Micro-
soft-PUCRS. 
4Seleção para mestrado e doutorado. Estão 
abertas as inscrições para o processo seletivo ao 
ingresso 2013 na Pós-Graduação Stricto-Sensu. A 
PUCRS oferece programas nas quatro grandes áreas 
do conhecimento. Informações e editais de ingresso 
no site www.pucrs.br/pos.
4Feira de Ciências e Inovação. Até 5/10. Ex-
posição de trabalhos realizados por alunos do en-
sino fundamental, médio e técnico de instituições 
de Porto Alegre e Região Metropolitana. Horário: 
das 9h30min às 12h30min e das 14h às 17h. Local: 
Museu de Ciências e Tecnologia (MCT), prédio 40. 
Informações: 3320-3697. Promoção: MCT.

dia 4 4 quInta-FEIRa
4Lançamento do livro A NeoEmpresa – O fu-
turo da sua carreira e dos negócios no mundo 
em reconfiguração. Palestra com o autor César 
Souza, um dos 200 Global Leaders of Tomorrow 
do World Economic Forum, na Suíça. Horário: 
19h30min. Local: auditório do prédio 9. Informa-
ções: 3320-3524. Promoção: Faculdade de Adminis-
tração, Contabilidade e Economia (Face) e Edipucrs.

4Olimpíadas da PuCRS 2012. Ins-
crições para a minirrústica prorrogadas 
até 10/10. Realização: 20/10. Horário: 
17h. Informações: 3353-4676. Inscrições: 
www.pucrs.br/olimpiadas. Promoção: 
Pró-Reitorias de Extensão e de Assuntos 
Comunitários, Coordenadoria do Parque 
Esportivo e Faculdade de Educação Física 
e Ciências do Desporto.
4Física às Seis e Meia. Data: 18/10. 
Tema: Potência de tração de um veículo 
automotor que se movimenta com velo-
cidade constante. Ministrante: Prof. Fer-
nando Lang da Silveira, do Instituto de 
Física da UFRGS. Horário: 18h30min. 
Local: sala 220, auditório do prédio 10. A 
atividade integra a programação comemo-
rativa 70 anos do Curso de Física. Informa-
ções: 3320-3535. Promoção: Faculdade 
de Física.

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

dia 5 4 SExta-FEIRa
4Curso de extensão Planejamen-
to e Mensuração de Campanhas 
de Comunicação. Último dia de ins-
crições. Início das aulas: 6/10. Horá-
rio: sábado, das 8h às 11h30min. Pro-
moção: Faculdade de Comunicação 
Social.   
4curso de extensão gastronomia 
na alimentação Infantil. Último dia 
de inscrições. Aula: 6/10. Horário: sába-
dos das 8h30min às 12h e das 13h30min 
às 17h. Promoção: Faculdade de Enfer-
magem, Nutrição e Fisioterapia.  
4curso de extensão o brincar e as 
aprendizagens na Formação Do-
cente. Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 6/10. Horário: sábado, das 
8h30min às 12h40min. Promoção: Fa-
culdade de Educação.  

dia 6 4 sÁbado
45ª edição do MusicalIdade. Horá-
rio: das 14h às 18h. Local: Salão de Atos, 
prédio 4. Apresentações: Coral do Sin-
dicato dos Servidores Públicos Aposen-
tados e Pensionistas do RS (Sinapers), 
Dante Michelle, Cigano, Edgar Pozzer e 
Maria Helena Andrade. Entrada gratui-
ta. Informações: 3336-8153. Promoção: 
Instituto de Geriatria e Gerontologia.

dia 8 4 SEgunDa-FEIRa
4Palestra Vida e tempo cinemáti-
co: biotecnologia e reprodução em 
Bernard Stiegler. Ministrante: pro-
fessor Aécio Amaral, da Universidade 
Federal da Paraíba. Horário: 14h. Local: 
auditório do prédio 5. Inscrições: gra-
tuitas e no local. Informações: filosofia-
-pg@pucrs.br ou 3320-3554. Organiza-
ção: Grupo de Pesquisa Materialismos-
-Correlacionismo, Ontologia e Ciência 
na Filosofia Contemporânea. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Filoso-
fia da FFCH.

dia 9 4 tERça-FEIRa
4Palestra Gerência financeira e mesa de ope-
rações em bancos. Ministrante: gerente finan-
ceiro do NBC Bank/Scotiabank José Luiz Ribeiro. 
Horário: 18h20min. Local: 7º andar do prédio 50, 
sala 705. A atividade integra o circuito de palestras 
Mercado de trabalho em finanças. Inscrições e in-
formações: face.labmec@pucrs.br. Promoção: La-
boratório de Mercado de Capitais da Face.
4Palestra “Novas” violências nas escolas 
hoje. Ministrante: Prof.ª Rosimeri Aquino da Sil-
va, da Faculdade de Educação da UFRGS. Horário: 
17h. Local: auditório do prédio 5. A atividade inte-
gra o ciclo de debates Crianças e Infâncias em Con-
texto. Inscrições: gratuitas e no local. Informações: 
3320-3681. Promoção: Departamento de Ciências 
Sociais da FFCH.
4Ciclo de Palestras Relações e aplicações de 
tI na Área Jurídica. Temas: Direito na Sociedade 
Digital; Os Cybercrimes no Direito Digital; Crimes 
Cibernéticos; Sistema de Processo Eletrônico do 
MPF; Mercado de Trabalho em Direito e TI. Infor-
mações e programação completa: www.pucrs.br/
facin ou 3320-3558. Inscrições gratuitas pelo e-mail 
sec.coorddca.facin@pucrs.br. Promoção: Faculdade 
de Informática e Faculdade de Direito.


