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Universidade terá uma 
linha do aeromóvel
A Aeromóvel Brasil anunciou a insta-

lação de uma linha do sistema aero-
móvel no Campus Central. O projeto 

é uma parceria entre a empresa, detento-
ra da tecnologia, a PUCRS e a UFRGS, e 
contará com o apoio da Financiadora de 
Estudos e Projetos do Ministério da Ciência 
e Tecnologia. Os primeiros 12 meses serão 
de pesquisa e desenvolvimento, avaliando 
fluxo de passageiros, aspectos urbanísticos e 
segurança. Haverá 60 pesquisadores e 40 bol-
sistas das duas universidades. Para 2008, está 
prevista a construção de um anel circular, com 2 
km de extensão, para o transporte de passagei-
ros, interligando os prédios da PUCRS, o Hospital 
São Lucas e o Parque Esportivo, passando sobre 
a Av. Ipiranga. A apresentação oficial do projeto 

às autoridades e à comunidade acadêmica será 
em 28/3, no auditório do prédio 11.

Vantagens do sistema
Baixa poluição – com propulsores pneumá-
ticos a gás natural ou energia elétrica
Baixo custo de operação
Vista aérea privilegiada
Tecnologia nacional

Para recepcionar os estudantes neste se-
mestre, a Universidade realiza uma série 
de atividades. A principal atração será o 

Stand Calouros, com novo formato. O evento, an-
tes com duração de uma semana, concentra-se 
em dois dias, 13 e 14/3, e ocorre no prédio 41. No 
local, estarão expostos trabalhos das diferentes 
unidades acadêmicas, serviços e possibilidades 
de cultura, lazer e esportes na Universidade. A 
Orquestra Filarmônica da PUCRS fará espetácu-
los no local. Neste início de semestre, a Institui-
ção distribui agendas para os acadêmicos de gra-
duação. No Campus Central a entrega será de 12 
a 23/3, das 9h às 21h30min, no Salão de Atos. 
Os calouros ganham também uma camiseta.

Recepção aos calouros traz novidades

Aparelho permite acesso  
à internet via rede elétrica

O professor da Faculdade de Engenharia Da-
rio de Azevedo apresentou ao secretário de Logís-
tica e Tecnologia da Informação do Ministério do 
Planejamento, Rogério Santanna, em reunião no 
Idéia – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
da PUCRS, um aparelho de modem que permite 
conexão à internet via rede elétrica com veloci-
dade de 30 gigabits – até 15 vezes superior ao 
que é oferecido atualmente por cabo no mercado. 
O aparelho, de origem norte-americana, dispõe da 
tecnologia Power Line Comunication (PLC) e conta 
com licença para fabricação dos chips no Brasil, 
numa parceria com o Centro de Excelência em 
Tecnologia Eletrônica Avançada. Conforme San-
tanna, o governo pesquisa tecnologias de baixo 
custo capazes de espalhar para distantes locali-
dades as informações da infovia de Brasília. Além 
da distribuição do sinal pela rede elétrica da baixa 
e média voltagem, os diferenciais do modem PLC 
são o custo e o alcance. Cada aparelho tem o valor 
de U$ 50. Seu sinal pode ser captado num raio 
de 8 km, necessitando apenas de um repetidor a 
partir dessa distância.

Gincana abre  
as inscrições

Com o tema Educação Ambiental – Compar-
tilhar a vida faz parte da natureza, será realizada 
a Gincana PUCRS Integração. As inscrições das 
equipes estarão abertas de 13 a 27/3. O evento 
ocorre de 30/3 a 14/4. Podem participar alunos, 
funcionários técnico-administrativos, professores, 
funcionários do Hospital São Lucas, diplomados 
pela PUCRS, seus familiares e integrantes de ser-
viços terceiros localizados no Campus Central. As 
equipes devem ser mistas, ou seja, compostas por 
alunos, pais de estudantes, funcionários, profes-
sores e egressos da PUCRS. Inscrições pelo site 
www.pucrs.br/eventos/gincana.

momentos do stand
Dia 13/3, às 8h30min e às 20h
Dia 14/3, às 14h30min e às 20h

A PUCRS firmou dois novos convênios inter-
nacionais, em fevereiro, durante a viagem 
do Reitor Joaquim Clotet e do Pró-Reitor de 

Pesquisa e Pós-Graduação, Jorge Audy, à Europa. 
A Universidade, por meio do Centro de Pesquisa 
em Microgravidade, da Faculdade de Engenharia, 
integra protocolos de cooperação internacional 
com o Centro Aeroespacial Alemão (Colônia) e 

PUCRS firma convênios em medicina espacial
o King’s College London (Inglaterra). Os acordos 
selam o intercâmbio entre as instituições e a 
PUCRS que existem há sete anos. “Essas parce-
rias foram fundamentais para o estabelecimento 
do espaço pioneiro na América Latina nas áreas 
de Medicina/Fisiologia e Engenharia Biomédica 
Aeroespacial. Permitiram treinamento adequado 
na utilização e construção de equipamentos para 

simulação do ambiente aeroespacial e situações 
encontradas na microgravidade”, destaca a coor-
denadora do Centro da PUCRS, Thais Russomano. 
Está programada a estada na PUCRS, pelo período 
de um mês, neste semestre, de dois estudantes de 
Medicina do King’s College. Em julho a professora 
Thais visitará a instituição inglesa para tratar de 
pesquisa conjunta.
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anote

Estacionamento Quartel  
é automatizado
O estacionamento Quartel, próximo à Av. 

Christiano Fischer, conta agora com 
um novo sistema, composto por equi-

pamentos de controle, cancelas com aciona-
mento automático e monitoramento por cir-
cuito interno de vídeo. A diária ou acesso ao 
estacionamento custa R$ 2,25 para alunos e 
R$ 3,50 para visitantes. Os estudantes podem 
inserir créditos em seu Cartão de Identidade 
Estudantil, com o desconto de R$ 0,25 por 
acesso (mediante aquisição mínima de dez 
créditos). O pagamento deve ser efetuado no Centro 
de Gerenciamento e Controle, localizado ao lado do 
prédio 50. Alunos, professores e funcionários devem 
aproximar o cartão de identificação do leitor de có-

Natação para adultos
A Faculdade de Educação Física e Ciências 

do Desporto promove a primeira edição do curso 
Nadar brincando – Master, com aulas de natação 
direcionadas a pessoas com mais de 40 anos. Os 
encontros ocorrem no Prédio Poliesportivo da Uni-
versidade, aos sábados pela manhã, a partir do 
dia 10/3. As inscrições podem ser realizadas na 
Pró-Reitoria de Extensão, sala 201 do prédio 40. 
Informações pelo telefone 3320-3680, site www.
pucrs.br/proex ou e-mail proex@pucrs.br.

Anuncie no 
Classipuc

A partir de agora o Classipuc será 
publicado mensalmente na seção Anote 
do boletim PUCRS Notícias. Se você quer 
comprar, vender ou trocar materiais aca-
dêmicos, como livros, por exemplo, entre 
em contato pelo e-mail pucrsnoticias@
pucrs.br ou ligue 3320-3500, ramal 
4338, à tarde. A publicação é gratuita.

digo de barras para que a cancela seja aberta. Visi-
tantes retiram um tíquete no terminal eletrônico na 
entrada e, depois de pago, o aproximam do leitor de 
código de barras na saída.

Cursos integrados de artes
Até o dia 14/3, a Pró-Reitoria de Extensão re-

cebe inscrições para os Cursos Integrados de 
Artes, cujos temas são História da Arte através 

dos Museus, A Arte Moderna e a Pós-Modernidade, 

Grandes Impérios, História das Religiões e A Contem-
poraneidade e suas Artes. Informações: 3320-3680. 
Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão, sala 201 do 
prédio 40.

Fé e Cultura
O projeto Fé e Cultura recomeça este ano no 

dia 13/3. O tema do primeiro encontro será Cris-
tianismo e Islamismo, abordado pelo padre Pedro 
Kunrath. O evento ocorre a partir das 18h15min 
no auditório do 9º andar do prédio 50. A entrada 
é franca.

Banco de Leite
O Banco de 

Leite do Hospital 
São Lucas (HSL) 
está arrecadan-
do leite materno 
para alimentar 
os prematuros e 
recém-nascidos 
de baixo peso que 
não sugam. Toda 
mãe sadia, que 
tenha excesso de 
leite, seja bem nutrida e esteja com o cartão de 
pré-natal, está apta a se tornar uma doadora. O 
leite que seria descartado pode muitas vezes sal-
var a vida de um pequeno bebê que está numa 
UTI neonatal. Informações no Banco de Leite do 
HSL (3320-3000, ramal 2245) ou no Alojamento 
Conjunto, no 5º andar do HSL (3320-3000, ramal 
2391, ou 3320-3032).

Novo Laboratório de Informática Geral
Os alunos da PUCRS contam com um 

novo espaço de informática para a 
realização de atividades acadêmicas. 

O Laboratório de Informática Geral (LIG) com-
plementa os laboratórios das Faculdades. No 
local, estão disponíveis 90 computadores 
com configurações compatíveis para traba-
lhos universitários, além de impressoras e, 
em breve, um hotspot para acesso à internet 
sem fio (wireless). Os equipamentos podem 
ser utilizados por estudantes de todas as uni-
dades, que precisam apresentar a carteirinha. 
O LIG fica no térreo do prédio 30 e funciona de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

Foto: Andrea Kahle/Morguefile

Desafio Sebrae abre inscrições
No dia 13/3 abrem as inscrições para o Desafio 

Sebrae, que conta com a participação de cerca 
de 60 mil universitários do Brasil, Argentina, 

Colômbia, Uruguai, Paraguai e Bolívia. A competição 
simula a concorrência entre empresas virtuais do 
mesmo setor. Podem participar estudantes de gra-
duação de todos os cursos, com equipes de três a 

cinco integrantes, podendo ser montadas com alunos 
de cursos e semestres diferentes. Nesta edição, os 
universitários administrarão uma empresa de cosmé-
ticos. As etapas presenciais em São Paulo e Brasília 
terão as despesas arcadas pelo Sebrae. As inscrições 
podem ser feitas até 27/4 pelo site www.desafio. 
sebrae.com.br.
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Os estudantes da Faculdade de Informática (Fa-
cin) começaram o ano letivo com aulas no novo pré-
dio 32, equipado com recursos de última geração. 
No dia 5/3 o espaço recebeu a bênção do padre ÉRi-
Co Hammes, professor da Faculdade de Teologia. O 
prédio ainda recebe os retoques finais. A conclusão 
e inauguração estão previstas para junho, como par-
te das comemorações dos 30 anos da Facin. A edi-
ficação tem 17.664 m², divididos em oito andares, 
36 salas de aula, 15 laboratórios de pesquisa, dez 
salas-laboratório, dois centros de pesquisa e rede 
sem fio em todas as salas, entre outros.

O custo do sedentarismo
As doenças hipocinéticas (derivadas do 

pouco movimento) que são relaciona-
das aos hábitos sedentários preocu-

pam a comunidade científica nos últimos 40 
anos. Com o advento da revolução industrial 
e as mudanças nos hábitos de vida, houve 
um agravamento significativo do número de 
pessoas consideradas sedentárias. 

Fatores de risco como sedentarismo, 
hábitos alimentares inadequados e tabagis-
mo são responsáveis por mais de 50% do 
risco de desenvolver algum tipo de doença 
crônica, sendo mais significativos do que os 
fatores genéticos e ambientais combinados, 
conforme a Secretaria de Políticas de Saúde 
do Ministério da Saúde divulgou em 2002.

 
ConCeito

Ainda motivo de controvérsia, o conceito 
de sedentarismo não é associado necessa-
riamente à falta de uma atividade esportiva. 

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

Alguns autores e instituições conceituam como sedentários os 
indivíduos que não realizam atividades, sendo essas ocupacio-
nais ou exercícios físicos orientados, que acumulem 2.200 kcal 
por semana. Outros apontam indivíduos que não realizam ativi-
dade física moderada por um período maior do que 20 minutos 
por dia e com freqüência mínima de três vezes por semana.

BenefíCios da atiVidade físiCa
Reduz o risco de morte prematura, de desenvolvimento 

de doença cardíaca, diabetes do tipo 2 e hipertensão.
Reduz as sensações de depressão e ansiedade, auxilian-
do na promoção do bem-estar psicológico.
Auxilia no controle da massa corporal.
Auxilia a desenvolver e manter os ossos, músculos e ar-
ticulações saudáveis.

aValiação e atiVidades
Os interessados em ingressar num programa de ativi-

dade física orientada devem procurar o médico e posterior-
mente passar por uma avaliação funcional realizada por um 
profissional de Educação Física.






fique por dentro

superdicas

A PUCRS, por meio da Pró-Reitoria de Assun-
tos Comunitários, Faculdade de Educação Física e 
Ciências do Desporto (Fefid) e Gerência de Recur-
sos Humanos, oferece o Programa de Ginástica 
Laboral ErgonoMico, voltado a funcionários e pro-
fessores, que será retomado em março. O Parque 
Esportivo oferece para as comunidades interna e 
geral a Academia e a Escola de Natação.

dia de ConsCientização
No Dia Nacional de Combate ao Sedenta-

rismo (10/3), haverá atividades gratuitas, orga-
nizadas pela Fefid, Parque Esportivo e Núcleo de 
Pesquisa em Biomecânica Aeroespacial do Centro 
de Pesquisa em Microgravidade.

PRogRamação
• 7h45min às 8h30min: Hidroginástica (15 vagas) 
• 9h15min às 10h: Deep water (15 vagas)
• 10h às 10h40min: Caminhada orientada 
• 11h às 12h: Jump
Local: Parque Esportivo (3320-3910)
• 9h30min às 12h: Avaliações físicas no Laboratório 
de Avaliação e Pesquisa em Atividade Física

Os alunos da Faculdade de Comunicação Social 
aleXandRe gaiesKi, CaRla RUas e CaRolina  
zogBi tiveram seus projetos de trabalhos de con-
clusão de curso selecionados para receber bolsas de 
estudo concedidas pela Agência Nacional dos Direitos 
da Infância. Eles abordaram temas que tratam desde 
a digitalização do rádio e da televisão para inclusão 
de jovens e crianças na programação dos veículos de 
massa, até a análise sobre a cobertura jornalística 
local e nacional. Os universitários recebem um auxílio 
de R$ 300 de fevereiro a julho para desenvolver seus 
trabalhos com foco na relação entre comunicação e a 
agenda social brasileira.

De 9 a 11/3 ocorre na PUCRS o Colóquio Hum-
boldt – Novos Impulsos para a Cooperação Científica, 
promovido pela Fundação Alemã Alexander von Hum-
boldt, que concede bolsas de pós-doutorado a pesqui-
sadores de todas as áreas para todos os países. Entre 
os bolsistas estão 40 premiados com o Nobel. O even-
to reúne cerca de 150 pessoas, havendo delegações 
da Alemanha e do Uruguai. No dia 8, em São Paulo, 
o diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Huma-
nas, dRaiton gonzaga, presidente da Associação 
de Ex-Bolsistas da Fundação, faz uma saudação ao 
presidente da Alemanha, Horst Köhler.  

milton HatoUm, vencedor do primeiro 
lugar do Prêmio Portugal Telecom de Literatu-
ra Brasileira, é professor convidado para dar 
curso no mestrado em Teoria Literária, eixo 
da Escrita Criativa, no primeiro semestre de 
2007. Hatoum ministrou a aula inaugural da 
Faculdade de Letras, em 2006.

O mestrando PaUlo RiCaRdo BeRton, do 
curso de pós-graduação em Letras, foi um dos seis 
candidatos de todo o Brasil da grande área Letras 
e Artes contemplado com uma bolsa de doutorado 
pleno pelo programa Capes/Fulbright a ser realizado 
nos EUA. Seu projeto de dissertação irá analisar a 
representação da falência das verdades absolutas 
por meio da ausência de um protagonista único no 
drama, tendo como corpus autores teatrais alemães 
contemporâneos.

O novo coordenador do mestrado em Teologia é o 
professor leomaR antÔnio BRUstolin. A direção 
do jornal Mundo Jovem, também vinculado à unidade, 
desde dezembro está sendo exercida por edUaRdo 
santos.
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pastoral e vocÊ

“O amor é a perfeição do espírito e a caridade é a perfeição do amor.”     são francisco de sales

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

fale
conosco

Entre em contato com a Redação pelo fone 
3320-3500, r. 4338 e 4446, fax 3320-3603 

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

programe-se

encontro com calouros da facul-
dade de enfermagem, nutrição e 
fisioterapia. Horário: 14h. Local: 
sala 602 do prédio 40. 

especialização em gestão da Qualida-
de para o meio ambiente. Último dia 
para inscrições: www.pucrs.br/ima/
gestao. As aulas começam em abril.

dia 9   seXta-feiRa

Cursos da faculdade de educação física e Ciências do desporto: nadar brin-
cando (para crianças entre 3,5 e 9 anos) e nadar brincando baby (para crianças 
de 6 meses a 3,5 anos). Aulas até 28/4. Horário: 10h. Local: Parque Esportivo. 

Cursos de especialização em letras: ensino de língua e literatura espa-
nhola e língua inglesa. Último dia para inscrições: www.pucrs.br/fale/pos. 
Informações: 3320-3676 ou letraspg@pucrs.br.

Cursos: Bonsai i – a (sala 501 do prédio 8) e Culinária Japonesa Básico i – a 
(lab. de nutrição do prédio 41). Aulas até 31/3. 

dia 11   domingo

Congresso Brasileiro de ornitologia. Último dia para inscrições com desconto. In-
formações: www.ararajuba.org.br/cbo2007. Promoção: Museu de Ciências e Tecnologia e 
Sociedade Brasileira de Ornitologia.

Curso: teologia para leigos – teologia moral 2. início das aulas. Promoção: 
Faculdade de Teologia.  
Cursos de especialização da faculdade de arquitetura e Urbanismo: arquite-
tura Paisagística, expressão gráfica, arquitetura e Patrimônio arquitetônico 
no Brasil e Projeto e gestão de Pré-fabricação. Último dia para inscrições: 
www.pucrs.br/fau. Informações: 3320-3564. 
Cursos da fundação irmão José otão: formação em treinamento e desenvol-
vimento de Pessoal na empresa (aulas até 15/3) e marketing Pessoal e Profis-
sional (aulas até 16/3). Informações: www.fijo.com.br, 3336-5857 ou 3339-1692.

dia 12   segUnda-feiRa

 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

atiVidade infoRmaçÕes

Cursos do instituto de Cultura Hispânica: Regular, 
avançado, instrumental para interpretação de 
texto, Conversação e introdução às técnicas de 
tradução escrita em língua espanhola
Curso: teologia para leigos – espiritualidade Cristã
Curso: Português como língua estrangeira 1
Curso: especialização em direito empresarial
Palestra ministrada pelo Bispo do Xingu (Pará), 
dom erwin Kräutler
Curso: especialização em saúde do trabalhador 

Curso: atualização em neonatologia
Curso: especialização em estudos sobre o Corpo 

3º Congresso ambiente e direito 

oficinas pedagógicas destinadas à educação 
continuada de professores e licenciandos
3º seminário internacional de fonologia

Informações: www.pucrs.br/ich.   
 
 

Início em 14/3. Promoção: Faculdade de Teologia.  
Início das aulas em 15/3. Vagas limitadas. Promoção: Faculdade de Letras.  
Inscrições até 15/3. Informações: 3320-3537.
Data: 16/3. Locais: Colégio Marista Rosário (16h) e no auditório da Faculdade de Direito (19h). A Campanha da 
Fraternidade deste ano tem como tema Fraternidade e Amazônia.
Inscrições até 16/3: www.pucrs.br/fss/pos. Informações: 3320-3539 ou servico-social-pg@pucrs.br. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em Serviço Social.
Início das aulas em 31/3. Informações: utineo@pucrs.br ou 3315-4188. Promoção: Serviço de Neonatologia do Hospital São Lucas.
Inscrições até 31/3. Aulas ocorrem de abril de 2007 a setembro de 2008. Informações: 3320-3683 ou www.pucrs.br/fefid/
pos/estudo. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto.
O evento ocorre de 2 a 4/4. Inscrições de participantes, artigos científicos, pôsteres e comunicação oral até 19/3: www.
pucrs.br/eventos/citad. Promoção: Núcleo de Estudo e Pesquisa Ambiente e Direito da Faculdade de Direito.  
Inscrições até 4/4. Informações: www.mct.pucrs.br. Promoção: Núcleo de Apoio à Educação em Ciências e Matemática do 
Museu de Ciências e Tecnologia.  
O evento ocorre de 9 a 13/4. Inscrições: www.pucrs.br/eventos/fonologia. Informações: 3320-3680 ou fonologia@pucrs.br. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação em Letras e Pró-Reitoria de Extensão.

 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

dia 13   teRça-feiRa

Curso: teologia para leigos – Comunicação voltada para a evangelização. Promoção: Faculdade de Teologia. 
Curso: Culinária Japonesa antienvelhecimento i – a. Aulas até 3/4. Local: Laboratório de Nutrição do prédio 41. 
Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. 

dia 10   sÁBado


