
PUCRS e Instituto Eldorado,
em parceria com Apple, 

oferecem capacitação iOS
A PUCRS e o Instituto Eldorado, em parceria com a Apple, estão criando o Centro de 
Capacitação em Tecnologias Apple e oferecem aos universitários o Brazil Education Program 
for iOS Development (BEPiD), curso de capacitação na plataforma iOS. A primeira turma 
será formada por 100 alunos de graduação das áreas de Tecnologia da Informação de qual-
quer universidade. As inscrições vão até 18/10 e podem ser feitas pelo www.bepid.com.
br. Os participantes terão acesso ao currículo e ferramentas necessárias para a criação de 
aplicativos e serão introduzidos ao ecossistema iOS. Estarão inseridos em um ambiente de 
ensino inovador, com aulas teóricas e práticas, em laboratórios equipados com dispositivos 
Apple. As aulas serão no Instituto Eldorado, no Tecnopuc, 11º andar, prédio 99A.

Responsabilidade social
DE 21 a 25/10, a PUCRS realiza a 5ª Sema-
na de Desenvolvimento Socioambiental com 
o tema Caminhos e desafios da responsabi-
lidade social universitária. A programação 
conta com café solidário, palestras, ofici-
nas, seminários, grupos de estudos com 
temas como Projeto Rondon, mundo do 
trabalho e alfabetização ambiental. Os en-

contros ocorrem nos prédios 5, 8, 9, 15, 32, 
40 e 50. Integram a semana a 1ª Mostra de 
Responsabilidade Social Universitária e a 3ª 
Feira de Economia Solidária. Informações:  
http://j.mp/15WggTt. A promoção é da 
Coordenadoria de Desenvolvimento Social 
(Codes) com apoio do Instituto do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais.

CORREÇÃO: Diferentemente do que foi 
publicado na edição nº 460, Geofísica é uma nova 

linha de formação do bacharelado em Física.

A PRÓ-REITORIA de Pesquisa, Inovação e 
Desenvolvimento (Propesq) promove a 7ª pales-
tra do Fórum de Interdisciplinaridade em 11/10, 
às 17h30min, no Portal Tecnopuc (prédio 99A, 
sala 204). O tema em debate é Semana da Água: 
hegemonia hídrica, memória ambiental e cinema. 
Os ministrantes são Jerome Warner, especialista 
em recursos hídricos e professor da Universidade 
de Wageningen (Holanda); Rafael Devos, coor-
denador do projeto Memória Ambiental, e Silvio 
Barbizan, jornalista, diretor de cinema, editor do 
programa Teledomingo da RBSTV. Informações e 
inscrições: www.pucrs.br/pesquisa, link Pesquisa 
Interdisciplinar.

Fórum debate 
Semana da Água

4 ÓRGÃO DE DIVULGAÇÃO INTERNA  
DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

 CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
4 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
4 ANO XIII – Nº 461
4 10 A 22 DE OUTUBRO DE 2013

Contato com 
a natureza 
no Dia da 
Criança  
PÁGINA 2

FO
TO

: B
ET

TA
5/

ST
O

CK
.X

CH
N

G

Boletim retorna em 23/10
DEVIDO AO feriado do Dia do 
Professor, esta edição do boletim  
PUCRS Notícias circulará, excepcional-
mente, com validade até 22/10. A pró-
xima edição retorna a circular normal-
mente em 23/10.

Ciências Aeronáuticas  
comemora 20 anos

PARA CELEBRAR seus 20 anos, a Facul-
dade de Ciências Aeronáuticas (Faca) preparou 
uma série de atividades. No dia 21/10, ocorre 
o 1º Encontro Brasileiro de Escritores de Avia-
ção, das 9h às 18h, no auditório do prédio 11. 
No dia 24/10, um ato solene terá a presença do 
ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, e do 
ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim. O encontro 
será no Salão de Atos, às 15h, e é aberto ao públi-
co. Em 8/11, ocorre o 20º Torneio da Semana do 
Aviador, Troféu 20 Anos Faca, no Centro Gaúcho 
de Tênis, a partir das 13h. Participam equipes de 
todos os níveis do curso, de escolas de aviação e 
de diplomados. Informações: 3320-3542.

FOTO: BRUNO TODESCHINI

O REITOR Ir. Joaquim Clotet rece-
beu, em 4/10, o título de Doutor Honoris 
Causa pela Universidade Dalhousie, uma 
das mais antigas do Canadá. Durante a 
cerimônia, destacou a importância da 
honraria e declarou que “a internacio-
nalização significa mobilidade e o esta-
belecimento de uma rede de universida-
des que ensinam e conduzem pesquisa 
de modo cooperativo, qualificando a 
condição humana”. O título foi conferi-
do também a outros sete representantes de importantes instituições de diversos países. 
No mesmo dia, os condecorados participaram de painel sobre o futuro das universidades.

Dalhousie homenageia Reitor
FOTO: UNIVERSIDADE DALHOUSIE/DIVULGAÇÃO
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Dia da Criança sustentável
É INTERESSANTE aproveitar a comemoração do Dia da Criança 
para ensinar os pequenos sobre a sustentabilidade. A afinidade com os 
seres vivos e o ambiente é mais facilmente assimilada e tem repercussões 
maiores quando o aprendizado começa cedo. Por meio de brincadeiras, 
oficinas e atividades educativas, como jogos de tabuleiro ou de memória 
relacionados ao tema, é possível ensinar o que é sustentabilidade. Há 
na internet desenhos para colorir sobre a temática. Mostrar às crianças 
formas de reciclar, reutilizar materiais, bem como ações ecológicas e 
socialmente corretas, também são exemplos. Conforme a faixa etária, 

pode-se promover desde a coordenação 
motora até o aprendizado de conceitos 
mais complexos, além do entendimento 
de que algumas práticas tradicionais po-
dem ter graves consequências. Outra sugestão é fazer sobremesas usan-
do frutas, cereais e chocolate meio amargo, incentivando os pequenos 
a consumirem alimentos saudáveis. Eles podem ajudar no 
preparo, mexendo os ingredientes, mas bem longe do fo-
gão. Tudo isso proporcionando muita diversão à garotada.

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

Atividades 
no Museu
O MUSEU de Ciências e Tecnologia 
(MCT) preparou atividades especiais para 
o mês das crianças, como minutos da ciên-
cia, jogos interativos, curiosidades científi-
cas e horas do conto. No dia 12/10, todos 
os visitantes pagam o valor promocional 
do ingresso (R$ 12,50). Até 31/12 o MCT 
oferece novas possibilidades de visitação, 
com horário das 9h às 21h todas as quar-
tas-feiras. Informações e programação 
completa: www.pucrs.br/mct.

Semana da Ciência  
e da Tecnologia

Crianças, Mozart 
e Beethoven
O CORAL e a Orquestra Filarmônica pro-
movem quatro apresentações dos Concertos 
Comunitários. No dia 12/10, será uma home-
nagem ao Dia da Criança, às 15h, no teatro do 
Bourbon Country. O repertório é de músicas 
infantis como Sinfonia dos Brinquedos (Mo-
zart) e Ciranda da Bailarina (Chico Buarque 
e Edu Lobo). No dia seguinte, 13/10, a festa se 
repete no Parque Germânia, às 16h. Em 19/10, 
a apresentação será na Catedral Metropolitana, 
às 20h, com a 9ª Sinfonia de Beethoven. O re-
pertório se repete em 20/10, dessa vez na Igre-
ja Nossa Senhora das Dores, também às 20h

Fé e cultura
O PROJETO Fé e Cultura debate o tema 
Trabalho e religião: a obra de Mo Yan – Prê-
mio Nobel de Literatura, em 22/10. O encon-
tro ocorre no auditório do prédio 9, a partir das 
18h15min, ministrado pelos professores Maria 
Eunice Moreira, da Faculdade de Letras, e Leo-
mar Antonio Brustolin, da Faculdade de Teo-
logia. Informações: www.pucrs.br/feecultura.

DURANTE O mês de outubro, a Faculdade 
de Matemática (Famat) participa da Semana 
Nacional da Ciência e da Tecnologia, organi-
zada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, tendo como tema principal Ciên-
cia, saúde e esporte. Nos dias 10, 17, 18, 21 e 
22/10 o evento conta com mostra de trabalhos, 
oficinas, apresentação de pesquisas, entre ou-
tras atividades. Inscrições, programação e in-
formações: http://j.mp/famatcie e 3353-7723.
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Fonte:  
Projeto USE

Momento Formandos
O PROGRAMA Diploma-
dos, da Pró-Reitoria de Exten-
são e Assuntos Comunitários 
(Proex), promove o Momento 
Formandos em 23/10, às 20h, 
no Centro de Eventos, prédio 
41. O evento marca a despedi-
da dos alunos que concluem a 
graduação no segundo semes-
tre de 2013. A atividade conta 
com apresentação da Orquestra 
Filarmônica e exibição de um 
vídeo sobre a trajetória acadê-
mica, além de surpresas. Inte-
ressados devem confirmar presença até 17/10 pelo e-mail diplomadospucrs@pucrs.br, 
informando nome e curso. Informações: 3353-4701 e www.pucrs.br/diplomados.

FOTO: BRUNO TODESCHINI/ARQUIVO PUCRS

FOTO: GILSON OLIVEIRA/ARQUIVO PUCRS



NO DIA 10/10, o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos Show de Bola, vinculado à 
Coordenadoria de Desenvolvimen-
to Social, recebe o Prêmio Top Cida-
dania 2013, na Categoria Instituição 
Sem Fins Lucrativos, da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos-RS. 
Será às 20h, no Grêmio Náutico União. O trabalho é realizado com 140 crianças e adoles-
centes entre 10 e 15 anos, nas dependências do Parque Esportivo.
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EM OUTUBRO, o Pro-
grama de Pós-Graduação 
em Ciências Criminais, da 
Faculdade de Direito, con-
ta com dois professores vi-
sitantes. Manuel Monteiro 
Guedes Valente, do Institu-
to Superior de Ciências Po-
liciais e Segurança Interna 
(Portugal), onde é diretor 
do Centro de Investigação, 
ministra um tópico sobre 
Teoria geral do direito 
policial para os alunos de 
mestrado e doutorado. 
Keith Hayward, da Univer-
sidade Kent (Inglaterra), le-
ciona o tema Criminologia 
Cultural. As aulas ocorrem 
na sala 1035 do prédio 11, 
entre os dias 21 e 23/10.

MAURÍCIO CARDOSO, aluno do 8º semestre de 
Publicidade e Propaganda da Faculdade de Comunica-
ção Social (Famecos), idealizou a campanha Brinque-
dos Imaginários. O trabalho, criado pela agência DM9 
Sul para a Fundação Pão dos Pobres, ganhou o Leão 
de Bronze na categoria Branded Content, no Cannes 
Lions, Festival Internacional de Criatividade. A ideia foi 
valorizar objetos que se tornam brinquedos na ima-
ginação das crianças: rolos de papel-toalha se trans-
formavam em lunetas de piratas; galhos em varinhas 
mágicas; e aviões de papel em caças supersônicos. 
Assista em http://youtu.be/Pbj-S2VnZd8.

A PROFESSORA VIVIANNE SANT’ANNA, 
da Faculdade de Biociências, foi nomeada pesqui-
sadora associada do Smithsonian Institute, um dos 
mais importantes centros de pesquisa dos EUA. O 
vínculo se deve ao reconhecimento do trabalho da 
docente, em colaboração com Bruce Collette (foto), 
iniciado em 2009, durante seu doutorado sanduíche 
no Programa de Pós-Graduação em Zoologia da 
PUCRS. O trabalho abrangeu a filogenia dos peixes-
-agulha; e a primeira publicação com a descrição de 
uma nova espécie fóssil saiu recentemente no Jornal 
da Sociedade de Biologia de Washington. O estudo 
também foi apresentado no Congresso Americano 
de Ictiologia e 
Herpetologia 
e, atualmen-
te, está sen-
do preparado 
um novo arti-
go, que mudará 
toda classifica-
ção da ordem 
dos peixes voa-
dores e agulhas.

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

OS RECURSOS do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) vêm dos depósitos 
feitos pelos empregadores nas contas vinculadas 
dos trabalhadores, abertas na Caixa Econômica 
Federal. É uma obrigação instituída por lei em 
1966. Corresponde a 8% do salário. A base de cor-
reção é um índice composto de 3% mais a Taxa 
Referencial (TR). Como essa taxa está rendendo 
muito pouco, a rentabilidade total fica em 3,5% 
ou 4% ao ano.

O FGTS pode ser sacado em várias situações:
n Aposentadoria
n Compra de imóvel
n Demissão sem justa causa
n Morte do patrão e fechamento da empresa
n Término do contrato de trabalho temporário
n Idade igual ou superior a 70 anos
n Doenças graves, como Aids e câncer, do tra-

balhador e de seus dependentes, especialmente 
em situação de estágio terminal.

Quando é possível sacar o FGTS

Fonte: 
Prof. Alfredo Meneghetti Neto, professor 
da Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
n Há uma nova regra que amplia para R$ 650 

mil o valor total do imóvel no Rio Grande do Sul 
que pode ser comprado com recursos do FGTS. 
Desde abril de 2009, o limite era R$ 500 mil. Isso 
deve impulsionar o segmento da construção civil no 
País, pois em todos os estados foi ampliado o valor. 

n Depois de utilizado o FGTS para a compra do 
imóvel, a cada dois anos, é possível sacar os recur-
sos para abater a dívida total ou as prestações. A 
decisão depende do orçamento familiar. Se a ren-
da estiver muito comprometida e a pessoa estiver 
usando o cheque especial, por exemplo, o melhor 
é usar o Fundo de Garantia para pagar parcelas do 
financiamento. Com a situação financeira contro-
lada e equilibrada, o melhor é amortizar o saldo 
devedor, trazendo impacto a médio prazo. Os re-
cursos da conta vinculada do FGTS rendem muito 
abaixo das taxas de juros que o Sistema Financei-
ro de Habitação cobra e incide sobre o saldo total.
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DIA 10 4 QUINTA-FEIRA
4Lançamento do livro Tem filhos? 
Prepare-se para eles – 2. Sessão de 
autógrafos com o autor Alexandre Hol-
mer Fiore. Horário: 20h. Local: Livraria 
Cultura do Shopping Bourbon Country. 
Promoção: Edipucrs.
4Workshop Currículo: você sabe 
como elaborar o seu? Ministrante: 
psicóloga Ana Carolina da Silva. Horário: 
18h. Local: laboratório de Informática do 
prédio 50, 9º andar. Inscrições gratui-
tas: http://t.co/NIa1ujFDi0. Informa-
ções: 3205-3141. Promoção: Escritório 
de Carreiras, com o apoio do Programa 
Diplomados.
4Programa de Apoio à Atuação de 
Professores Horistas em Atividades 
de Pesquisa na PUCRS. Inscrições 
até 8/11. O programa tem por objetivo 
estimular a inserção de professores da 
Gradua ção em atividades de pesquisa. O 
edital abrange projetos nas diversas áreas 
do conhecimento e está disponível na in-
tranet da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inova-
ção e Desenvolvimento (Propesq): http://
portal.pucrs.br/sites/prppg/, link Pesqui-
sa, item Editais. Informações: 3320-4431, 
dir.pesquisa@pucrs.br ou na Diretoria de 
Pesquisa da Propesq (prédio 99A, 15º an-
dar). Promoção: Propesq e Pró-Reitoria 
Acadêmica (Proacad).

DIA 11 4 SEXTA-FEIRA
4Estreia da exposição Vias do Co-
ração. Até 15/12 no Museu de Ciências 
e Tecnologia (MCT). Conteúdo, jogos 
eletrônicos, atrações e atividades moni-
toradas para divulgar o conhecimento 
sobre o coração e estimular a prevenção 
das doenças cardiovasculares. Promoção: 
MCT, Museu da Vida/Casa de Oswaldo 
Cruz/Fiocruz e Sanofi.

DIA 15 4 TERÇA-FEIRA
4Prêmio EDP Inovação 2020. Último 
dia de inscrições pelo www.edpbr.com.br/
premio. São até R$ 100 mil em prêmios, 
incluindo viagem ao Vale do Silício (EUA). 
Público: Empreendedores, estudantes de 
cursos técnicos, universitários, mestrado 
e doutorado, pesquisadores e cientistas.

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 Assessoria de Comu-
nicação Social da Universidade. Coordenadora da Assessoria: Ana Ma-
ria Roig • Editora Executiva: Magda Achutti • Edição e Redação: Ana 
Paula Acauan, Magda Achutti e Vanessa Mello • Revisão: Antônio Dalpi-
col • Fotógrafos: Bruno Todeschini e Felipe Dalla Valle • Publicação on-
-line: Rodrigo Marassá Ojeda • Estagiária: Luíza Pozzobon • Projeto grá-
fico: PenseDesign • Impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro 
das notícias diá rias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

DIA 16 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa Musical. Apresentação do Coral da Totali-
dade. Horário: 13h. Local: saguão do prédio 9. Promoção: 
Instituto de Cultura.
4Encontro Hölderlin, o fragmento Juízo e Ser e al-
guns poemas. Ministrantes: professores da Filosofia da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (FFCH) Chris-
tian Iber e Nicole Cunha Barbosa. Horário: das 16h às 19h. 
Local: sala 501, prédio 5. Inscrições gratuitas e no local. Os 
participantes devem adquirir o manual com os textos sobre 
Hölderlin no evento. Valor: R$ 20. Comunicações em por-
tuguês e alemão. Informações: filosofia-pg@pucrs.br ou  
3320-3554. Promoção: Programa de Pós-Graduação 
(PPG) da FFCH.
4Palestras para Comunidade. Tema: Incontinência 
Urinária no Idoso. Ministrante: Patricia Morch. Horário: 
das 15h às 16h. Local: sala 2, 3º andar do Hospital São Lucas. 
Inscrições gratuitas e no local. Informações: 3336-8153. 
Promoção: Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG).
4Conferência Os Desafios da OAB/RS ao Longo dos 
Tempos. Ministrante: Marcelo Bertoluci, presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil/RS. Horário: 19h30min. 
Local: auditório do prédio 11. Inscrições gratuitas na se-
cretaria da Faculdade de Direito (Fadir), prédio 8º andar 
do prédio 11. Informações: 3320-3634. Promoção: Fadir.
4Palestra para o PPGCCrim. Ministrante: criminólogo, 
pesquisador e professor Máximo Sozzo, da Universidad 
del Litoral (Santa Fé, Argentina) Tema: Viajes culturales 
y cuestión criminal. Apuntes para la comprension de 
discursos y practicas en torno al delito en contextos pe-
riféricos. Horário: 16h30min. Local: sala 1035 do prédio 
11. Informações: 3320-3537. Promoção: PPG em Ciências 
Criminais (PPGCCrim) e do Grupo de Pesquisa em Polí-
ticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça 
Penal da Fadir. 
4Palestra da Universidade de Monash, Austrália. 
Horário: 11h. Local: arena do prédio 15. Confirmar presença 
pelo eventospma@pucrs.br. Promoção: Programa de Mo-
bilidade Acadêmica da Pró-Reitoria Acadêmica (Proacad).

DIA 17 4 QUINTA-FEIRA
4Sessão de Julgamento do TRE/RS. Horário: 
19h30min. Local: auditório do prédio 11. Inscrições gra-
tuitas na secretaria da Fadir, 8º andar do prédio 11. Infor-
mações: 3320-3634. Promoção: Fadir e Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) do RS.

DIA 18 4 SEXTA-FEIRA
4Conferência Between Cultures: Reflections On 
The Possibility To Compare Different Educational 
Mentalities. Ministrante: Peter Alheit, da University 
of Göettingen (Alemanha). Tradução: Marta Sisson de 
Castro. Horário: das 16h às 18h. Local: auditório 202 do 
prédio 40. Promoção: PPG em Educação, da Faculdade 
de Educação. Inscrições: sala 318, prédio 15.

DIA 20 4 DOMINGO
4Colóquio Internacional A Moda Além 
da Moda – Cultura Material e as Múl-
tiplas Faces do Vestir. Último dia para 
inscrições de propostas para apresentação 
de trabalhos. Data do evento: 21 e 22/11. 
Conferências de Pierre-Yves Balut (Sor-
bonne) e Rita Morais de Andrade (UFG). 
Local: prédios 3 e 5. Informações, inscrições 
e programação: http://amodaalemdamoda.
wordpress.com e 3320-3534. Promoção: 
Laboratório de Pesquisas Arqueológicas, 
Departamento e PPG em História da FFCH.

DIA 21 4 SEGUNDA-FEIRA
4Seminário Internacional História do 
Rio Grande do Sul. Tema: A República 
Velha no Sul: Conflitos Armados, Embates 
Ideológicos. Data: de 21 a 24/10. Ministran-
tes: representantes de universidades como 
UFRGS, Udelar (Uruguai), de Passo Fundo, 
de Juiz de Fora, do Instituto Histórico e Geo-
gráfico do RS e da Fundação de Economia e 
Estatística. Horário: das 14h às 17h30min. 
Informações: 3320-3680 e http://j.mp/ 
repvelha. Promoção: FFCH.

DIA 22 4 TERÇA-FEIRA
44º Congresso Internacional de Ciên-
cias Criminais e 8º Congresso Transdis-
ciplinar de Estudos Criminais do ITEC/
RS. Data: de 22 a 25/10. Local: auditório do 
prédio 11. Inscrições: sala 112 do prédio 15 ou 
www.pucrs.br/eventos/cienciascriminais. 
Promoção: Departamento de Direito Penal 
e Processual Penal, PPG em Ciências Crimi-
nais da Fadir e Instituto Transdisciplinar de 
Estudos Criminais (Itec) do RS.
4Curso para professores da PUCRS 
– Lousa Interativa. Último dia de inscri-
ções em logos@pucrs.br. Data: 24/10. Ho-
rário: 14h às 15h50min. Local: LabTEAR,  
sala 105 do prédio 15. Informações: 3320-
3630. Promoção: Setor de Tecnologias 
Educacionais da Coordenadoria de Ensino 
e Desenvolvimento Acadêmico da Proacad. 
415º Tecnotalks. Data: 22 e 23/10. De-
bate sobre o melhor aproveitamento da pro-
dução científica da PUCRS pelas empresas 
do Tecnopuc e pesquisas rea lizadas na Uni-
versidade. Horário: 19h às 21h30min. Local: 
sala 204 do Portal Tecnopuc, prédio 99A. 
Inscrições e informações: bit.ly/ttalks15. O 
ingresso será mediante doação de brinque-
dos e alimentos, que serão distribuídos a 
comunidades carentes.

Não é a cultura do confronto, a cultura do 
conflito, aquela que constrói a convivência nos 
povos e entre os povos, mas sim esta: a cultura 
do encontro, a cultura do diálogo – este é o 
único caminho para a paz. (Papa Francisco)

Centro de Pastoral e Solidariedade: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

EMERGÊNCIA DE SEGURANÇA: 3320-3600


