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Os prós e os 
contras da 
soja  PÁGIna 3

o Professor Dió
genes santos, coordena
dor do centro de Pesqui
sas em Biologia molecu
lar e funcional da PUcRs 
(cPBmf), é o vencedor do 
Prêmio santander Univer
sidades 2012 na categoria 
saúde – ciência e Inova

ção. A premiação foi no 
dia 21/11, em São Paulo. 
santos recebeu o troféu do 
presidente do santander 
no Brasil, marcial Portela 
Alvarez. O Reitor, Joaquim 
Clotet, participou do even
to, que teve a presença do 
ministro da Educação, Aloi

zio mercadante. Além de 
coordenar o cPBmf, san
tos atua na Rede Brasileira 
de Pesquisa em Tuberculo
se e com trabalhos ligados 
à farmacologia aplicada, 
caracterização de meca
nismos envolvidos na dor, 
inflamação e câncer.

Universidade conquista 
prêmio Santander

a PuCrs aderiu ao eduroam (Education 
Roaming), serviço que se destina a prover 
acesso sem fio à internet para a comunida
de internacional de educação e pesquisa. 
beneficia alunos e professores que estão 
no exterior, em instituições de ensino su
perior, cadastradas no eduroam, bem como  
pes soas de fora do País que estejam em ati

vidades na Universidade. O acesso é realiza
do de forma segura e não requer cadastro. A 
autenticação é feita pelo servidor da institui
ção de origem, com as mesmas informações 
de login. As instruções para utilização, mapa 
de pontos de acesso e relação de participan
tes podem ser encontradas em www.rnp.br/
servicos/eduroam.

eduroam amplia acesso à internet

Cafezinho Literário 
aborda moacyr scliar

no dIa 29/11, às 13h, ocorre a última 
edição do ano do Projeto Cafezinho Literá-
rio, em que professores e pesquisadores da 
PUCRS apresentam autores que influen-
ciaram sua trajetória acadêmica e sua vida. 
O diretor da Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia, Sérgio Gusmão, 
é o convidado na sala 305 do prédio 8. Ele 
falará sobre Moacyr Scliar – As memórias 
de uma cidade. Entrada franca. A promoção 
é da Faculdade de Letras.
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Lançar Porto Alegre como uma 
cidade polo, com excelência em cursos de 
pós-graduação na área de tecnologia da 
informação. Com este objetivo PUCRS,  
UFRGS e Unisinos, com apoio da Federação 
das Associações Comerciais e de Serviços do 
Rio Grande do Sul (Federasul), se uniram 
para lançar o projeto Porto Alegre: Cidade 
Polo de Excelência em Pós-Graduação em 
Tecnologia da Informação. Os vice-reitores 
Evilázio Teixeira, Rui Vicente Oppermann e 
Jose Ivo Follmann, e o presidente da Fede-
rasul, Ricardo Russowsky, assinaram, em 
21/11, o termo de cooperação para o lança-
mento do projeto, que contempla ações de 
divulgação e promoção das potencialidades 
de formação acadêmica das instituições, em 
nível de pós-graduação, envolvendo ensino e 
pesquisa em tecnologia da informação.

PuCrs é parceira de 
polo em tI na Capital

Foto: divulgAção/SAntAnder

CrIanças de cinco a dez anos 
podem participar da 3ª edição do Pro
jeto de férias Brincando e Aprendendo 
na PuCrS, com inscrições abertas até 
15/12. realizado pela Faculdade de 
Educação física e ciências do Desporto 
(fefid), oferece atividades aquáticas, 
esportes coletivos, lutas, ginásticas e, 
como novidade, oficinas de ginástica 
rítmica, tênis e atletismo. Há parceria 
com os cursos de Nutrição, farmácia, 
Química, matemática, informática, letras, biblioteca, eAd e museu de Ciências e tecno
logia. inscrições na Fefid, 6º andar do prédio 81, e no educon, prédio 15. A coordenação é 
da professora Alessandra Scarton. informações: alescarton@pucrs.br.

Brincando e aprendendo abre inscrições
Foto: gilSon oliveirA/ArQuivo PuCrS
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Programe as suas férias
Com o final do período letivo, surge a dú-
vida: o que fazer nas férias de verão? Apro-
veitar o tempo livre para entrar em contato 
com a natureza junto à família é sempre 
uma boa opção. Se você fica em Porto Alegre 
durante os meses de calor, aproveite para 
explorar mais a cidade. Além dos tradicio-

nais parques, você pode fazer os passeios 
ecoturísticos, que acontecem na zona ru-
ral da Capital. O site www.caminhosrurais. 
tur.br ajuda na hora de escolher opções de 
destinos. Uma ideia é também visitar o Mor-
ro da Borúsia (foto), em Osório, área de con-
servação ambiental, com trilhas e cachoeiras 

abertas ao público. Para quem frequenta a 
Serra durante o verão, uma boa sugestão é 
visitar Walachai, um povoado do município 
de Morro Reuter. A região propõe um dia de 
lazer muito agradável, permi-
tindo que você entre em har-
monia com o meio ambiente.

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.
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Patch Adams realiza 
palestra na PUCRS
o médICo norte-
-americano Patch visita 
o Hospital São Lucas 
(HSL) da PUCRS nos 
dias 12 e 13/12. No se-
gundo dia, ele minis-
tra a palestra Vivendo 
uma vida de alegria, 
no teatro do prédio 40, 
às 14h. Interessados 
devem se inscrever na 
sala 201 do prédio 40 até o dia do evento, sujeito à disponibilidade de 
vagas. Informações pelo www.hospitalsaolucas.pucrs.br e 3320-3680.

fonte: 
Projeto UsE

Pesquisa de satisfação
a BIBLIoteCa Central realiza pesquisa de satisfação 
com alunos, professores e funcionários até 4/12. O objetivo 
é coletar informações importantes para a melhoria contínua 
dos serviços prestados. O questionário pode ser respondido 
pelo link individual enviado por e-mail para cada usuário. 
Informações: biblioteca.central@pucrs.br e 3320-3544.

Teatro e solidariedade
os aLunos da disciplina de Fundamentos de Fisiote-
rapia II, do segundo semestre, apresentam a peça de Teatro 
O fantástico mundo da Fisioterapia, no dia 30/11, às 19h, 
no auditório do prédio 9. O ingresso é R$ 5 mais 1kg de ali-
mento não perecível (ou um litro de leite). Todo o lucro será 
doado para a Sociedade Porto-Alegrense de Auxílio aos Ne-
cessitados (Spaan). Informações: http://j.mp/teatrofisio.

Estudo sobre jovens estudantes
o oBservatórIo Juventudes promove, até 30/11, 
a pesquisa Aspectos Socioeconômicos, Culturais e Crenças 
dos Jovens Estudantes da PUCRS. O estudo é voltado para 
conhecer crenças e valores culturais dos alunos entre 16 e 
29 anos. As perguntas podem ser respondidas no www.

pucrs.br, link Central de Alunos – Informações Acadêmico-Financeiras, 
item Acadêmico. Quem participar pode candidatar-se à segunda fase, 
que envolve grupos focais e deve ocorrer no primeiro semestre de 2013, 
pelo e-mail observatoriojuventudes@pucrs.br.

Últimos dias da avaliação  
de cursos e de disciplinas
os aLunos de graduação podem responder a Avaliação de Dis-
ciplinas até 5/12 pelo www.pucrs.br/autoavaliacao. O instrumento de 
pesquisa aborda aspectos das disciplinas, incluindo as que têm estágio 
ou prática profissional, ação dos docentes e dos estudantes. O anonima-
to é garantido aos estudantes. Já a avaliação do Projeto Pedagógico de 
curso pelos formandos pode ser respondida até 12/12. A pesquisa con-
ta com 22 questões sobre aspectos do curso, além da experiência como 
universitário na Instituição. Para participar, o aluno deve acessar o link 
“Pesquisa Formandos” na página do aluno, na Central de Alunos, no site 
www.pucrs.br. Informações: coord.avaliacao@pucrs.br e 3320-3630.

espetáculo de 
cultura espanhola
no dIa 29/11, o violonce-
lista espanhol Iñaki Etxepare, 
junto com bailarinos de fla-
menco e tango, participam da 
Muestra de música y bailes 
hispanos, no auditório do pré-
dio 9, às 19h30min. Natural 
de Irún, Etxepare recebeu o 
prêmio da Academia de Músi-
ca Espanhola pelo CD El Cant 
dels Ocells, com músicas para 
violoncelo e piano, em 2005. 
A entrada é franca. Promoção: 
PUCRS e Instituto Cervantes. 
Informações: 3320-3559.

fOTO: REPRODUÇÃO

Foto: reProdução/geSundHe itinStitute



equIPe do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da 
Computação, da Faculdade de In-
formática, conquistou o terceiro 
lugar na Competição de Avalia-
ção de Sistemas Interativos, rea-
lizada durante o Simpósio Bra-
sileiro sobre Fatores Humanos 
em Sistemas Computacionais, 
em Cuiabá. Integraram o grupo 
os alunos feLIPe LammeL, Ja
naÍna dIas da sILva, JuLIa
no vareLLa de CarvaLHo e 
LuCéLIa CYntHIa CHIPeauX, 
orientados pela professora mILene sILveIra. O tema do trabalho foi Controle da 
privacidade em redes sociais. No final do evento, Milene foi homenageada pelo en-
cerramento de seu mandato como coordenadora da Comissão Especial de Interação 
Humano-Computador da Sociedade Brasileira de Computação nos últimos dois anos.
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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 soJa ganhou status de alimento funcio-
nal, com ação preventiva de doenças cardio-
vasculares. Além disso, o seu consumo diário 
tem sido também associado à prevenção e ao 
tratamento de disfunções como hipertensão, 
hipercolesterolemia (colesterol alto) e oste-
oporose. Pesquisas sugerem que a presença 
de fitoquímicos na soja faz dela um alimento 
capaz de atuar na prevenção dos sintomas da 
menopausa, enquanto outros estudos afirmam 
que o consumo da soja ajuda a evitar o desen-
volvimento de alguns tipos de tumores, como 
de próstata, de mama e do trato urinário. Tais 
benefícios estão associados ao consumo da 
soja na forma fermentada. No entanto, exis-
tem controvérsias em torno da soja a partir do 
levantamento das contraindicações ao consu-
mo regular.

As controvérsias da soja

o Professor roBerto reIs, 
coordenador do Programa de Pós- 
-Gradua ção em Zoologia da Facul-
dade de Biociências, foi um dos pa-
lestrantes convidados do Fishbase 
Simpósio 2012 – Peixes e Barragens 
–, realizado no Museu de História 
Natural da Suécia. O tema abordado 
por Reis foi Os efeitos das barragens 
hidrelétricas sobre a diversidade de 
peixes da América do Sul.

a PuCrs terá a primeira sede com repre-
sentação na América do Sul da Federação 
Internacional de Habitação e Planejamento 
(International Federation for Housing and 
Planning – IFHP), fora a matriz, que atende 
em Haia (Holanda). O diretor da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, PauLo re
GaL, conselheiro da Federação que congrega 
milhares de arquitetos e engenheiros de todo 
o mundo, diz que a ideia é trazer projetos de 
todas as áreas, principalmente os de urba-
nismo sustentável, habitação, planejamento 
e mobilidade urbana para a América do Sul. 
A sala funcionará no 2º andar do prédio 9.

a CHaPa Quem é estudante tam-
bém vai cantar foi a vencedora das 
eleições do Diretório Central dos 
Estudantes (DCE) da PUCRS. Mais 
de 4 mil alunos de graduação e pós-
-graduação stricto sensu (mestrado 
e doutorado) votaram no pleito que 
teve duração de dois dias e encerrou-
-se em 14/11. As acadêmicas nata
ne fLores Hammarstron, 
do curso de Ciências Sociais, será a 
presidente e GaBrIeLa Hammer
sCHmItt, de Psicologia, a vice-pre-
sidente. A posse será no dia 14/12.

o Consumo entre Homens
Estudos sinalizam a relação da soja 

com disfunções como hiperplasia e for-
mação de nódulos no pâncreas. Pesqui-
sadores identificaram a isoflavona como 
potencial agente de disfunções da tireoi-
de em adultos e crianças. Pesquisas tam-
bém sugerem distúrbios hormonais que 
podem afetar especialmente os recém-
-nascidos homens. Estudos mais recen-
tes relacionam o alto consumo de soja 
com infertilidade em homens adultos e 
demência entre idosos.

uso moderado
O consumo deve ser feito com equilí-

brio, independentemente se for homem 
ou mulher, uma vez que estudos mostram 

fonte: Rochele de Quadros 
Rodrigues, professora da 

faculdade de Enfermagem, 
Nutrição e fisioterapia

Foto: KAriAtX/morgueFile/StoCK Free imAgeS & dreAmStime StoCK PHotoS

efeitos positivos e negativos da soja. Ela 
pode ser consumida na forma de carne, 
leite e sucos, mas a melhor forma é a sopa 
de soja fermentada (missô, na foto). O leite 
de vaca não deve ser substituído por leite 
de soja, exceto em casos especiais, como 
na intolerância a 
lactose ou alergia 
a proteína do leite 
de vaca.

fOTOs: DIVULGAÇÃO
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O amor (...) é uma harmonia 
entre duas naturezas que se 
reconhecem e se completam.

(machado de assis)

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

www.pucrs.br/pastoral

dIa 28 4 quarta-FEIra
4Sobremesa Musical. Apresentação da Orquestra Fi-
larmônica da PUCRS. Repertório: especial Tom Jobim. 
Solistas: Adriana de Almeida e Pedro Spohr. Arranjos: 
Davi Coelho. Horário: 13h. Local: saguão do prédio 9. 
Promoção: Instituto de Cultura Musical.
4Ocultação de Júpiter pela Lua. Horário: das 
20h30min às 22h30min. Local: 6º andar do prédio 8. 
A atividade integra a programação especial de come-
moração aos 70 anos do curso de Física. O encontro 
pode ser cancelado por falta de condições meteorológi-
cas. Evento gratuito e aberto ao público. Informações: 
3320-3535. Promoção: Laboratório de Astronomia da 
Faculdade de Física.
4Empreendedorismo de resultado. Horário: 
19h30min. Local: auditório do prédio 50. Inscrições: 
gratuitas pelo e-mail iee@iee.com.br. Informações: 
3335-1588. Parceria com a Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia (Face).
4Palestra Controvérsias entre escolas na esco-
lástica barroca colonial do século 17: o caso de 
Alphonsus Briceño. Ministrantes: professores Roberto 
Hofmeister Pich, da Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-
manas (FFCH), e Érico Hammes, da Faculdade de Teo-
logia. Horário: 18h30min. Local: auditório do prédio 5.  
A atividade integra o Ciclo de Conferências Projetos de 
Filosofia. Inscrições: gratuitas e no local. Informações: 
filosofia-pg@pucrs.br ou 3320-3554. Promoção: Pro-
grama de Pós-Graduação (PPG) em Filosofia da FFCH.
4Monitoria de matrícula de calouros. Último dia 
de inscrições. Horário: das 8h30min às 20h. Local: Cen-
tral de Atendimento ao Aluno, andar térreo do prédio 15. 
Documentos necessários: foto 3x4, CPF e conta corren-
te. Informações: Promoção: Coordenadoria de Registro 
Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação.

4Vestibular de Verão 2013. Último dia de inscrições. 
Provas: dias 8 e 9/12, das 16h às 20h. São 3.698 vagas 
para 66 opções de cursos. O 1º colocado de cada curso de 
graduação terá direito à bolsa integral de estudos (Bol-
sa Mérito). Inscrições: www.pucrs.br/vestibular ou na 
Central de Atendimento ao Aluno, térreo do prédio 15. 
Informações: 3320-3557. Promoção: Núcleo de Ingresso 
da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).

4Expo Money Porto alegre. Data: 28 e 29/11. Horá-
rio: das 13h às 21h30min. Local: auditório do prédio 41. 
Inscrições: www.expomoney.com.br/puc. Informações: 
3320-3547. Apoio: Face.

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 33534446, 33534338 ou  
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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dIa 29 4 quInta-FEIra
4Seminário regional Políticas 
Públicas, Intersetorialidade e fa
mília. Data: 29 e 30/11. Tema: Desa-
fios no ensino, pesquisa e formação 
profissional. Local: auditório do pré-
dio 15. Inscrições: no local do even-
to. Programação: www.pucrs.br/ 
eventos/serpinf. Informações: no site 
ou 3320-3680. Promoção: Núcleo de 
Estudos e Pesquisa em Trabalho Saú-
de e Intersetorialidade do PPG em 
Serviço Social. Apoio: Capes.

dIa 30 4 SExta-FEIra
4Pedido de reingresso. Alunos 
da PUCRS, afastados da vida acadê-
mica, podem solicitar reingresso no 
seu curso até 30/11. Informações: 
www.pucrs.br/cra no link “Rein-
gresso (readmissão)”, pelo telefone  
3320-3573 ou na Coordenadoria de Re-
gistro Acadêmico (CRA), andar térreo do 
prédio 15, das 8h às 21h. O aluno também 
tem a opção de preencher o requerimento 
disponível no site e entregá-lo na CRA. 
Promoção: Coordenadoria de Registro 
Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação.
4Curso de extensão Gastronomia 
na alimentação Infantil. Último 
dia de inscrições. Data: 1º/12. Horá-
rio: sábado, das 8h30min às 12h e das 
13h30min às 17h. Promoção: Faculdade 
de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia  
(Faenfi).  
4Curso de extensão escalada e Prá
ticas de Mínimo Impacto (Leave no 
trace trainer). Último dia de inscrições. 
Datas e horários: dias 8 e 15/12, das 13h 
às 19h e dias 9 e 16/12, das 8h às 17h. Pro-
moção: Faculdade de Educação Física e 
Ciências do Desporto.  
4filme Cinco Maneiras de Fechar os 
Olhos. Data: de 30/11 a 6/12. Primeiro 
longa-metragem totalmente realizado em 
uma disciplina de conclusão de curso de 
cinema no Brasil. Sessões: diárias, às 15h, 
17h e 19h. Local: Santander Cultural, Rua 
Sete de Setembro, 1028, Centro. Ingressos 
no local. Informações: 3287-5718. Obra 
produzida pelos alunos de Produção Au-
diovisual da PUCRS.

4Programação especial de 
natal. Data: 5/12. Atividade com 
montagem da árvore de Natal e pa-
lavras do Reitor, às 17h, no Largo 
da Solidariedade; espetáculo Coral 
e Orquestra, às 18h, nas escadarias 
do prédio 41 e Mundo da Criança 
PUCRS, das 18h30min às 21h, no 
Centro de Eventos. Informações: 
3320-3708. Promoção: Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários.
4seminário Violências e gê-
nero: coisas que a gente não 
gostaria de saber. Data: 5/12. 
Horário: das 13h às 18h. Local: audi-
tório do prédio 15, sala 240. Evento 
alusivo ao Dia Internacional de Luta 
pelo Fim da Violência contra a Mu-
lher e parte da programação dos 16 
Dias de Ativismo contra a Violência 
contra a Mulher. Inscrições gratui-
tas e no local. Promoção: Núcleo de 
Estudos e Pesquisa em Violência 
da Faculdade de Serviço Social, Fó-
rum Municipal da Mulher de Porto 
Alegre e Rede Feminista de Saúde.

 Informações e inscrições na Educação Continuada: prédio 15, sala 112, 33203727 e www.pucrs.br/educacaocontinuada.

dIa 13 4 tErça-FEIra
4Programa de Bolsa/Pesquisa para 
alunos da Graduação (BPa). Último 
dia de inscrições. Podem participar es-
tudantes regularmente matriculados em 
curso de graduação da PUCRS, com bom 
desempenho acadêmico e coeficiente de 
rendimento acima de seis, entre outros 
requisitos. É aceito um projeto por edital, 
com participação de no máximo dois edi-
tais por candidato. Informações: Espaço 
Iniciação Científica (prédio 15, sala 111), 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h30min às 19h30min, pelos telefo-
nes 3353-7719 e 3353-4874 ou pelo e-mail 
ic.prppg@pucrs.br. Inscrições: http://
webapp.pucrs.br/sibic. Promoção: Pró-
-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
4Curso de extensão Entrevista Mo
tivacional: ajudando pacientes a 
mudar comportamentos. Último dia 
de inscrições. Início das aulas: 4/12. Ho-
rário: de terça a quinta-feira, das 18h às 
22h. Promoção: Faenfi e Faculdade de 
Psicologia.  


