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PUCRS é a universidade 
mais lembrada
A PUCRS é a mais 

lembrada na 
categoria ensino 

superior da pesquisa 
Marcas de Quem De-
cide, tradicionalmente 
realizada pelo Jornal 
do Comércio e pela 
QualiData Pesquisas e 
Conhecimento Estraté-
gico. O título foi anun-
ciado no dia 6/3, em 
cerimônia realizada no 
Hotel Plaza São Rafael, 
com a presença de mil 
convidados. O Reitor 
Joaquim Clotet recebeu 
o diploma de certificação da conquista. O Mar-
cas de Quem Decide identifica as marcas mais 
lembradas e preferidas por cerca de 270 mil 

O Centro de Pastoral e Solida-
riedade convida a comuni-
dade acadêmica a participar 

da Páscoa Solidária, que beneficiará 
600 crianças atendidas pelo projeto 
Marista Show de Bola. Alunos, pro-
fessores e funcionários podem auxiliar 
com doações de chocolates e doces e 
como voluntários nas oficinas, recrea-
ção e distribuição dos presentes. As 

Participe da Páscoa Solidária

Turismo e Hotelaria 
realizam debates 
sobre profissionais

Os cursos de Turismo e Hotelaria promo-
vem, até o dia 17/3, o 3º Colóquio de Turis-
mo e o 1º Colóquio de Hotelaria da PUCRS, 
no auditório da Faculdade de Comunicação 
Social. O evento conta com a presença de 
profissionais renomados da área debaten-
do sobre Desafios e competências para o 
profissional do século 21. No dia 17/3 será 
assinado um termo de cooperação entre 
os cursos e o eco resort Vila Ventura, de 
Viamão. Segundo a professora Marutschka 
Moesch, o objetivo é desenvolver projetos 
de turismo sustentável, criando indicadores 
de sustentabilidade ambiental, econômica 
e antropológica, ou seja, a relação entre o 
visitante e a localidade. Também se busca 
a formação de recursos humanos nas áreas 
de animação e lazer. A assinatura ocorrerá 
no Vila Ventura, às 9h, seguida de visita in-
terativa de alunos de Turismo e Hotelaria ao 
resort.

Universidade 
lamenta 
falecimento de 
Dom Ivo Lorscheiter

Faleceu no dia 5/3, aos 79 anos, o bispo 
emérito de Santa Maria, Dom Ivo Lorscheiter. 
Doutor em Teologia com tese sobre tradição 
e magistério, foi professor de Cultura Religio-
sa em diversas Faculdades da PUCRS nos 
anos 1960. Também foi reitor do Seminário 
Maior de Viamão – hoje Campus Viamão da 
PUCRS. A importância de Dom Ivo Lorschei-
ter transcende o seu papel religioso, como 
bispo de Santa Maria por mais de 30 anos e 
como secretário-geral e a seguir presidente 
da Conferência Nacional dos Bispos do Bra-
sil (CNBB). Seu papel na consagração das 
relações humanas e na proteção dos mais 
fracos marcou época no País, assim como 
seu empenho pelo fortalecimento dos víncu-
los entre as igrejas cristãs. Assim o Reitor 
Joaquim Clotet manifestou-se ao saber do 
falecimento de Dom Ivo.

Foto: Irineu Borowski

No dia 16/3 estará na PUCRS o bispo da 
prelazia de Xingu (cidade de Altamira, no 
Pará), Dom Erwin Kräutler. Há mais de 

40 anos na região, o bispo se destaca nacional 
e internacionalmente por seu trabalho em defesa 

Bispo do Xingu faz palestra sobre a Amazônia
da população e do meio ambiente amazônico, 
dedicação que lhe traz reconhecimento e amea-
ças de morte. O religioso ministrará a palestra 
Amazônia: um testemunho vivo, no auditório do 
prédio 11, às 19h. A entrada é franca.

Projeto Marista show de Bola

Atende crianças e adolescentes de 11 a 16 anos, que residem nas áreas carentes de imediações da 
PUCRS. Eles têm aulas no Parque Poliesportivo além de práticas pedagógicas, sociais e culturais.

doações podem ser feitas 
até 21/3 na sala 101 do pré-

dio 17. A entrega dos presentes 
ocorrerá no dia 31/3, no Colégio 
Champagnat. Informações pelo 
telefone 3320-3576. A iniciativa 
também é realização do Grupo 
de Representantes da Pastoral 

e tem o apoio do Colégio Marista 
Champagnat.

empresários, execu-
tivos e profissionais 
liberais do Estado. 
Clotet  ressaltou o 
fato de a PUCRS ser 
a universidade mais 
lembrada pelos gaú-
chos resultar da con-
tribuição de profes-
sores, funcionários 
e alunos na consoli-
dação da qualidade, 
o que cada vez mais 
é reconhecido pela 
sociedade. A Rede 
Marista também foi 
premiada. Pela quar-

ta vez consecutiva é a marca mais lembrada 
e a preferida pelos gaúchos para escolas de 
Ensino Médio.
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Exposição no Hospital São Lucas
Até o dia 15/3 está aberta a exposição 

Marinas, de Antônio Calin Maganha, no 
Espaço Cultural do Hospital São Lucas, 2º 

andar. A visitação está aberta das 7h às 22h. 
As obras são comercializadas no local. O artista 
plástico, descendente de espanhóis e nasci-
do em São Paulo, começou a expor em 1967. 
Conquistou Menção Honrosa no 27º Salão da 
Associação Paulista de Belas Artes (1968); 
participou da 3ª e 6ª edições do Salão de Artes 
Plásticas de Itu (1977 e 1983) e do Salão de 
Arte Comemorativo aos 25 anos do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre (1996).

Restaurante 
Universitário
O Restaurante Universitário oferece, no 

2º andar do prédio 3, o Prato Especial 
para alunos, professores e funcioná-

rios da PUCRS. O valor é de R$ 4. O horário 
de atendimento é das 11h30min às 13h30min, 
de segunda a sexta-feira. O cardápio completo 
pode ser acessado no site www.restauranteu-
niversitario.com.br/pratoespecial.php.

Gincana PUCRS 
Integração

Estão abertas as inscrições para a Gincana 
PUCRS Integração, que ocorre de 30/3 a 14/4. O 
tema deste ano é Educação Ambiental – Com-
partilhar a vida faz parte da natureza. As equi-
pes devem ser mistas, ou seja, compostas por 
alunos, pais de estudantes, funcionários, profes-
sores e egressos da Universidade. As inscrições 
podem ser feitas até 27/3 pelo site www.pucrs.
br/eventos/gincana.

Nova especialização 
da Informática

O Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Computação recebe inscri-
ções, até 22/3, para a recém criada 
especialização em Gerenciamento de 
Projetos com Ênfase em Tecnologia da In-
formação. O curso é uma parceria inédita 
entre a PUCRS e a seção Rio Grande do 
Sul do Project Management Institute. As 
aulas foram projetadas para possibilitar 
o desenvolvimento de competências e 
habilidades fundamentais para o bom 
desempenho no gerenciamento de pro-
jetos no contexto organizacional, tanto 
de usuários quanto de empresas de tec-
nologia da informação nacionais e multi-
nacionais. O curso terá a duração de três 
semestres. Informações: 3320-3611 ou 
ppgcc@inf.pucrs.br.

Intercâmbios  
no exterior 

Alunos da PUCRS interessados em estudar 
no exterior ainda este ano, a partir de setembro, 
podem se inscrever no Programa de Mobilida-
de Acadêmica que a Universidade oferece. O 
procedimento pode ser feito até o dia 15/3 na 
Assessoria para Assuntos Internacionais e Inte-
rinstitucionais (AAII), sala 205 do prédio 1. Ho-
rário de atendimento: de segunda a quinta-feira, 
das 9h30min às 11h30min e das 15h30min às 
17h30min. Formulários, informações e a lista 
das universidades conveniadas estão disponí-
veis no site www.pucrs.br/aaii. Informações: 
3320-3660 e aaii@pucrs.br.

Economia às 5 ½
No dia 19/3 o Programa de Pós-Graduação em Economia promove a primeira palestra do ano 

do seminário Economia às 5 ½. O tema será Economia gaúcha: balanço econômico de 2006 e 
perspectivas para 2007. O palestrante é o professor Milton Stella. O evento ocorrerá a partir das 
17h30min na sala 1116 do prédio 50. A entrada é franca.

Biologia e genética forense
Utilizar os avançados conhecimentos de bio-

logia e genética como ferramentas para a 
elucidação de crimes é o foco da nova es-

pecialização da PUCRS, inédita no País. Oferecido 
pela Faculdade de Biociências em parceria com o 
Instituto-Geral de Perícias, o curso Biologia e Ge-
nética Forense tenta suprir a falta de profissionais 
com aperfeiçoamento na área. As aulas ocorrerão a 
partir de 10/4, às terças, quartas e quintas-feiras 
à noite. A especialização se dirige a profissionais 
como biólogos, farmacêuticos, químicos, médicos, 
biomédicos e profissionais do Direito. As aulas prá-

ticas envolverão, entre outros temas, coleta e ar-
mazenamento de amostras biológicas encontradas 
nas cenas dos crimes; obtenção e avaliação de DNA 
para identificação de tecidos, fragmentos e fluidos 
animais e humanos; análise de variantes genômi-
cas de animais e vegetais encontrados; e utilização 
de recursos de bioinformática e microscopia ótica e 
eletrônica. Além da área criminal, a especialização 
atenderá a quem atua com questões cíveis. Inscri-
ções pelo site www.pucrs.br/fabio/pos/bgforense. 
Informações na secretaria da Fabio, no 2º andar do 
prédio 12-A, e pelo telefone 3320-3545.
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Observe os astros
No Observatório Astronômico da Facul-

dade de Física os visitantes podem identifi-
car as principais constelações e entender o 
uso de telescópio para observação da Lua, 
de planetas, estrelas e nebulosas. 

o céu eM 2007 
De agora até o mês de julho, o planeta 

dominante do nosso céu noturno será Sa-
turno, um planeta interessante, com seus 
belos anéis. Saturno é facilmente obser-
vável por meio do telescópio, em horário 
confortável (primeira parte da noite). Em 
algumas ocasiões ele poderá ser visto muito 
próximo da Lua. O planeta Vênus também 
será observável logo após o pôr-do-sol so-
bre o horizonte oeste durante todo o primeiro 
semestre. Júpiter substituirá Saturno como 
o planeta dominante nas noites do segundo 
semestre.

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

o coMeta McNaught
Em janeiro astrônomos e curiosos 

puderam conferir e fotografar o come-
ta McNaught (foto), o mais brilhante 
visto nos últimos 30 anos no Hemisfério Sul. Até mesmo 
a olho nu o astro foi admirado perto dos planetas Vênus 
e Mercúrio. Há 31 anos a passagem do Halley (cem vezes 
menos brilhante do que o McNaught) causou muita sensa-
ção, mas houve frustração. 

O cometa foi batizado com o nome do astrônomo 
australiano Robert McNaught. A estrutura se assemelha a 
outros, com um núcleo e duas caldas. Apesar de ter um 
tamanho médio, o seu brilho é mais intenso porque está 
passando na linha entre a Terra e o Sol. Alguns prevêem 
que ele deve voltar a aparecer somente daqui a 100 mil 
anos. Outros acreditam que foi aniquilado na passagem de 
raspão pelo Sol. 

Alguns cometas são corpos do sistema solar, se-
melhantes a um asteróide, e compostos principalmente 
por gelos de dióxido de carbono, metano, amônia e água, 

fique por dentro

superdicas

misturados com poeira e minerais. Pensa-se que 
sejam detritos remanescentes da condensação 
da nébula solar (a imensa nuvem de gás e poeira 
da qual o sol e os planetas do nosso sistema se 
condensaram há 4,6 bilhões de anos). Conforme 
se aproximam do Sol, o gelo começa a vaporizar e 
uma cauda de gás se forma.

serviço
O Observatório Astronômico oferece sessões 
com telescópio.
datas: segundas, quartas e sextas-feiras, entre 
20h e 22h
local: 6º andar do prédio 8
telefone para agendamento: 3320-3535

A crise da econo-
mia gaúcha e a crise 
fiscal do Estado foi 
o tema tratado pelo 
secretário estadual da 
Fazenda do Rio Gran-
de do Sul aod cuNha 
jÚNior, que ministrou 
a aula inaugural de 
recepção aos calouros 
da Faculdade de Administração, Contabilidade e Econo-
mia. Aod também é professor da disciplina de Teoria Ma-
croeconômica I no curso de graduação em Economia.

A PUCRS assinou contrato com a prefeitura de 
Cachoeirinha para realizar o plano ambiental do 
município. Com o planejamento a cidade poderá se 
habilitar no Conselho Estadual do Meio Ambiente 
para realizar o licenciamento ambiental de empre-
endimentos e atividades causadoras de impacto ao 
ambiente local. Atualmente, dos 496 municípios do 
Rio Grande do Sul, apenas 144 estão habilitados a 
emitir licenças ambientais. O plano será realizado por 
pesquisadores do Museu de Ciências e Tecnologia. 

A professora da Faculdade de Medicina 
jussara FiterMaN é a primeira mulher a 
presidir a Sociedade Brasileira de Pneumo-
logia e Tisiologia (SBPT), com mais de três 
mil sócios. A escolha foi feita durante o 33º 
Congresso Brasileiro de Pneumologia e Ti-
siologia realizado em Fortaleza. Sua gestão 
será no período 2008/2010.

O frei luiZ carlos susiN, professor da Facul-
dade de Teologia, participou como secretário-geral 
do 2º Fórum Mundial  de Teologia e Libertação, rea-
lizado em Nairobi, no Quênia (África). A secretaria 
permanente do evento funciona na PUCRS.
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O Grupo de Pneumologia Pediátrica recebe no 
dia 15/3, às 10h45min, o pneumologista Fernando 
Martinez, considerado a maior autoridade nos es-
tudos ligados à asma. Martinez é reconhecido pelo 
impacto de suas pesquisas que revolucionaram a 
maneira como se entende a doença. Chefe do Ari-
zona Respiratory Center, nos EUA, fará uma pales-
tra para médicos sobre características genéticas 
dos diferentes tipos de asma, fatores de risco am-
bientais e infecciosos, avanços da farmacogenéti-
ca e de como se identificar fatores de risco para o 
desenvolvimento de asma ao longo da vida. 

O Aeromóvel, alternativa de transporte efi-
ciente e de baixo impacto ambiental, poderá estar 
ao alcance das 50 mil pessoas que circulam pelo 
Campus Central em 2009. A implantação da pri-
meira linha com utilização regular do Aeromóvel, 
tecnologia nacional de transporte urbano, mobili-
zará 58 pesquisadores, 40 bolsistas e dez labora-
tórios da PUCRS e da UFRGS. O início dos traba-
lhos é imediato e tem o suporte de R$ 3,4 milhões 
concedidos pela Finep. Ao final de três anos, uma 
linha com aproximadamente 2.270 metros deve-
rá ligar o Campus Central, o Parque Esportivo e o 
Hospital São Lucas, com seis estações em pontos 
estratégicos de circulação.

A PUCRS e a Universidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat) firmaram sua primeira 
parceria para o mestrado interinstitucional em 
Ciência da Computação. O curso, com linhas 
de pesquisa na área de Tecnologia da Informa-
ção (TI), é oferecido pelo Programa de Pós-Gra-
duação em Ciência da Computação da Faculda-
de de Informática a professores e profissionais 
mato-grossenses, que terão suas mensalidades 
custeadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Mato Grosso.



agenda
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pastoral e vocÊ
“Possua um coração que nunca endurece, um temperamento que nunca pressiona  

e um toque que nunca magoa.”     charles dickens

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

curso: teologia para leigos – espiritua-
lidade cristã. Início das aulas. Promo-
ção: Faculdade de Teologia. 

cursos integrados de artes. Último dia 
pra inscrições. Temas: História da Arte 
através dos Museus, A Arte Moderna e 
a Pós-Modernidade, Grandes Impérios, 
História das Religiões e A Contempora-
neidade e suas Artes. Promoção: Pró-
Reitoria de Extensão.  

Palestra: estrutura e ser. horário: 19h30min. 
Ministrante: professor e filósofo Lorenz 
Puntel. Local: auditório do prédio 5. Entrada 
franca. Promoção: Programa de Pós-Gra-
duação em Filosofia. Repete no dia 15/3.

curso: especialização em comunicação e 
gestão hoteleira e de hospitalidade. Último 
dia para inscrições. Aulas a partir de 23/3. 
Informações: 3320-3658 ou www.pucrs.br/
famecos/pos. Promoção: Programa de Pós-
Graduação da Fac. de Comunicação Social.

dia 14   quarta-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: espanhol regular (início: 
19/3), avançado (início: 20/3), instrumental para interpretação 
de texto (início: 21/3), conversação (início: 20/3) e introdução às 
técnicas de tradução escrita em língua espanhola (início: 23/3)
curso extensivo de Patinação 

curso: leitura e tradução de textos Filosóficos latinos
curso: atualização em Neonatologia
curso: especialização em estudos sobre o corpo 

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

cursos de especialização promovidos pelo Programa de Pós-
graduação da Faculdade de administração, contabilidade e economia

Informações: www.pucrs.br/ich.   
 
 

Local: Colégio Marista Champagnat. Aulas: segundas, quartas e sextas, a partir das 18h, e sábados a partir das 14h. Informações: 
patina.passo.a.passo@terra.com.br, 3343-8720, 9953-5791 ou www.patinacao-rs.com.br. Promoção: Patinação Passo a Passo.
Aulas de 23/3 a 29/6. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.  
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.
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.
Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação, Gestão e Inteligência Competitiva e Marketing Estratégico. Inscrições até 
30/4. Informações: www.pucrs.br/face/cursoslatosensu.

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

curso: Photoshop Básico. aulas até 23/3. Promoção: Fac. de Comunicação Social. 

Palestra: introdução ao Mercado de capitais. horário: 18h. Ministrante: 
Eduardo Luce Glitz, Diretor Comercial na Área de Fundos de Investimentos – XP 
Investimentos. Vagas limitadas. Inscrições gratuitas e informações: 3384-4449 ou 
www.labmec.com.br. Promoção: Laboratório de Mercado de Capitais. 

Matinê das duas – cine comentado. horário: 14h. Exibição do curta-metragem Dona 
Cristina perdeu a memória. Atividade voltada para pessoas com mais de 50 anos. 
Local: auditório do 9º andar do prédio 50. Entrada franca. Promoção: Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Programa Geron, 
com apoio da videolocadora E o Vídeo Levou. Informações: 3320-3500, ramal 4114.  

3º congresso ambiente e direito. inscrições de participantes, artigos cien-
tíficos, pôsteres e comunicação oral até 19/3: www.pucrs.br/eventos/citad. 
O evento ocorre de 2 a 4/4. Promoção: Núcleo de Estudo e Pesquisa Ambiente e 
Direito da Faculdade de Direito. 

dia 19   seguNda-Feira

curso: aprenda a investir em ações. aulas até 22/3. Inscrições e informações: 
3384-4449. Promoção: Laboratório de Mercado de Capitais.

dia 20   terça-Feira

curso: Português como língua estrangeira 1. início das aulas. Vagas 
limitadas. Promoção: Faculdade de Letras. 

curso: especialização em direito empresarial. Último dia para inscri-
ções. Informações: 3320-3537.

curso: especialização em economia social. Último dia para inscrições. 
Informações: 3339-1692, posgraduacao@fijo.com.br ou www.fijo.com.br. 
Promoção: Fundação Irmão José Otão. 

Bolsas de graduação e pós-graduação na universidade de tübingen, 
na alemanha. Último dia para inscrições: na assessoria para assuntos 
internacionais e interinstitucionais, sala 205 do prédio 1. Informações: 
3320-3660 ou aii@pucrs.br.

dia 15   quiNta-Feira

curso: especialização em saúde do 
trabalhador. Último dia para inscri-
ções: www.pucrs.br/fss/pos. Infor-
mações: 3320-3539 ou servico-social-
pg@pucrs.br. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social.

dia 16   sexta-Feira

curso: Personal Trainer 
em Finanças. aulas até 
24/3. Inscrições e informa-
ções: 3384-4449. Promoção: 
Laboratório de Mercado de 
Capitais.

dia 17   sáBado


