
Exposição e palestras
destacam 200 anos de Darwin
A partir do dia 24/3 

quem visitar o Museu 
de Ciências e Tecno-

logia (MCT) conhecerá as 
etapas e repercussões da 
viagem do Beagle, em que 
Charles Darwin, então com 
22 anos, fez como natura-
lista, disposto a explorar as 
localidades visitadas e cole-
tar o maior número possível 
de espécimes. A exposição 
(R)Evolução de Darwin será 
inaugurada oficialmente às 
18h30min de 24/3. Terá 
três andares e será dividida 
em A Viagem do Beagle, A 
Origem da Vida, A Evolução, 
A Biodiversidade e A Vida e Obra de Darwin. O público verá também 
a réplica do Beagle (foto), com 12 metros de comprimento e 9 metros 
de altura (com as velas). A mostra e seus desdobramentos ocuparão 
praticamente 30% da área de visitação do MCT. Poderá ser visitada até 
30/12. Para marcar os 200 anos do nascimento de Darwin, a PUCRS 
também promove o Ciclo de Palestras Evolução: Transversalidades. A 
primeira convidada será Christiane Nüsslein-Volhard, professora da 
Universidade de Tübingen (Alemanha) e Prêmio Nobel de Medicina/
Fisiologia 1995, que fala sobre questões da evolução. O evento ocorre 
nesta quarta-feira (18/3), às 18h30min, no teatro do prédio 40. A en-
trada é franca. Haverá tradução simultânea.

Contrato define gestão do Centro de Produção Audiovisual do RS

Dono da empresa 
Azul ministra  
aula inaugural

A Faculdade de Ciências Aero-
náuticas promove dois eventos no 
dia 24/3. A Aula Inaugural conta 
com a presença do sócio-funda-
dor da Azul Linhas Aéreas, David  
Neeleman (foto), que trata da nova 
empresa brasileira. O evento ocor-
re às 20h, no auditório do prédio 9. 
Pela manhã, às 9h, no mesmo local, 
o comandante Paulo Villas Bôas, da 
Gol Linhas Aéreas, aborda o tema 
Voando no Reino da Abissínia: A 
colocação do piloto no mercado 
externo.

Abertas as 
inscrições  
para o Credpuc

Começam no dia 23/3 as ins-
crições para o Programa de Crédito 
Educativo da PUCRS (Credpuc). O 
Programa é destinado a alunos de 
graduação de todos os níveis, caren-
tes de recursos financeiros, próprios 
ou familiares, mesmo com matrícu-
la trancada. Os selecionados podem 
obter até 50% de crédito sobre as 
mensalidades, exceto a primeira. 
O Credpuc é renovável semestral-
mente. Para o início do reembolso 
há um ano de carência, a contar 
da data da formatura. Informações: 
Central de Atendimento ao Aluno 
(térreo do prédio 15), no Setor de 
Créditos e Benefícios; pelo telefone  
3320-3500 ,  ramais 4627  ou 
8340, ou no site www.pucrs.br/ 
beneficios. As inscrições devem ser 
feitas no site até o dia 16/4.
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A PUCRS e a Fundação Cinema RS (Fundacine) as-
sinaram dia 16/3 o contrato que define o modelo 
de gestão do Centro Tecnológico de Produção Au-

diovisual do Rio Grande do Sul (CTPAV), a ser instalado 
no Campus Viamão da Universidade. O evento ocorreu 
durante reunião do Conselho da Fundacine. O CTPAV é um 
projeto da Faculdade de Comunicação Social (Famecos) e 
do Parque Científico e Tecnológico da Universidade (Tecno-
puc) e, além da Fundacine, tem como parceiros a Secreta-
ria do Estado da Cultura e a Prefeitura de Viamão. No local 
serão montados estúdios, oficinas, camarins e depósitos 
de material cenográfico. Haverá infraestrutura de apoio a 
atividades de ensino e pesquisa da PUCRS coordenadas 
pela Famecos por meio de seu Curso Superior de Tecnolo-
gia em Produção Audiovisual, Cinema e Vídeo. Participa-
ram da reunião o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

da Universidade, Jorge Audy, o diretor do Tecnopuc, Ro-
berto Moschetta, o secretário do Audiovisual do Ministério 
da Cultura, Sílvio Pirôpo Da-Rin, a secretária estadual da 
Cultura, Mônica Leal, o secretário do Planejamento de Via-
mão, Rogério Cardoso, o presidente da Fundacine, Cícero 
Aragon, além de conselheiros da fundação.

Detalhes que impressionarão  
os visitantes 

A exposi-
ção (R)Evolu-
ção de Darwin 
terá detalhes 
que prometem 
impressionar 
os visitantes. 
A dedicação 
ao acabamen-
to  em cada 
item levou a 
equipe do MCT 
a encomendar ao Dorfman Museum 
Figures, em Baltimore, Estado de Ma-
ryland, nos EUA, a réplica em silicone 
da cabeça e das mãos de Darwin quan-
do idoso. O estúdio norte-americano é 
referência internacional nesse traba-
lho, tendo confeccionado mais de 800 
cabeças de personalidades. A amostra 
mais nova dessa semelhança com a 
realidade poderá ser vista e fotografada 
no escritório montado para representar 
a Down House, residência e ambiente 
de trabalho do naturalista inglês.

Foto: Divulgação
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Batismo, Crisma  
e Primeira Eucaristia
O Centro de Pastoral e Solidariedade re-

cebe inscrições para o Projeto Creio em 
Ti – Iniciação para os Sacramentos, 

voltado para adultos interessados em se pre-
parar aos sacramentos do Batismo, Crisma e 
Primeira Eucaristia. As atividades são volta-

das para alunos, professores, técnicos-admi-
nistrativos e diplomados. Os encontros serão 
semanais em horários variados. As inscrições 
podem ser feitas até o dia 8/4. Informações: 
3320-3500, ramal 4027 ou site www.pucrs.
br/pastoral.

Laboratório de 
Geoprocessamento

O Laboratório de Tratamento de Imagens e Geopro-
cessamento da Faculdade de Geografia agenda visitas 
gratuitas para alunos do ensino fundamental, de 5.ª a 8.ª 
série, e ensino médio. Os estudantes podem observar, em 
imagens de satélites, parques e outros pontos da cidade 
de Porto Alegre. Por meio de um simulador, é possível a 
conexão com diversos sensores que estão na órbita terres-
tre. O objetivo é proporcionar aos visitantes noções sobre 
imagens de satélites geoprocessadas e georreferenciadas, 
e enfatizar o potencial da ciência geográfica na análise do 
espaço. As visitas ocorrem de quarta a sexta-feira à tarde. 
Informações e agendamentos podem ser obtidos, a partir 
das 14h, pelo telefone 3320-3500, ramal 4192 ou pelo site 
www.pucrs.br/ffch/lab-geo.

Reeducação 
alimentar

Começam no dia 24/3 os encontros quinzenais do Pro-
grama de Reeducação Alimentar, promovido pela Pró-Reito-
ria de Assuntos Comunitários (Prac) e pelo curso de Nutri-
ção da Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
Podem participar técnicos-administrativos da Universidade 
que tenham interesse em fazer uma avaliação nutricional 
individual. Os encontros ocorrem às terças-feiras, das 12h 
às 13h, e às quintas-feiras, das 18h15min às 19h15min, 
no Laboratório de Ciência e Arte dos Alimentos (térreo do 
prédio 41). As inscrições podem ser feitas na Prac, pelo 
ramal 3708 ou e-mail pucrs.saudavel@pucrs.br.

Prêmio Jovem 
Cientista

estão abertas as inscrições para o 24.º Prêmio Jovem 
Cientista, cujo tema deste ano é Energia e meio ambien-
te – soluções para o futuro. Nas categorias Graduado e 
Estudante de Ensino Superior os tópicos para os traba-
lhos são: Fontes alternativas de energias não-poluentes; 
Exploração racional de recursos energéticos; Impacto 
socioambiental da geração de energia hidrelétrica e da 
produção de biocombustíveis; Controle da emissão de 
poluentes e efeito estufa no setor energético; Edificações 
inteligentes (uso racional de energia e recursos natu-
rais); Eficiência das diferentes fontes de energia; Uso 
de sistemas isolados para geração de energia elétrica; 
Ampliação e eficiência do uso de fontes renováveis de 
energia; Produção sustentável de biodiesel; Tecnologias 
energéticas apropriadas a pequenos produtores rurais; e 
Impactos da geração de energia sobre os recursos bioló-
gicos e a biodiversidade. Informações e inscrições: www. 
jovemcientista.cnpq.br.

Semana Acadêmica do Direito
De 24 a 26/3 será realizada a 15.ª Sema-

na Acadêmica Maurício Cardoso com o 
tema central Análise crítica do Direito. 

Além de professores da Universidade, o even-
to terá como palestrantes profissionais como 
advogados e promotores de justiça. Dentre os 
assuntos abordados estarão A crise mundial e 
o Estado Democrático de Direito; O mercado 
de crédito de carbono; e Crimes de lavagem 
de capitais e evasão de divisas. As inscrições 

podem ser feitas no Centro Acadêmico Maurício 
Cardoso (CAMC), localizado no térreo do prédio 
11. Alunos da PUCRS que levarem 1kg de ali-
mento não-perecível têm desconto. Realizada 
no Centro de Eventos, a Semana é promovida 
pelo CAMC com a colaboração da Faculdade 
de Direito e da Pró-Reitoria de Assuntos Co-
munitários, integrando o projeto Ação Solidária 
do CAMC. Informações: 9340-1225 ou camc.
presidente@gmail.com.

Aula inaugural da Medicina
No dia 19/3 será reali-

zada a aula inaugural 
da Faculdade de Medi-

cina, proferida pelo professor 
Abdeljalil Akkari, diretor de 
Pesquisa da La Haute École 
Pédagogique de Berne-Jura-
Neuchâtel, Suíça, e consultor 
da Unesco. O tema abordado 

será A docência universitá-
ria: competências, pesquisa 
e ensino. O evento ocorre 
das 10h30min às 12h30min 
no anfiteatro Ir. José Otão 
(2.º andar do Hospital São 
Lucas). Informações pelo 
telefone 3320-3000, ramal 
2254.

Foto: Arquivo PUCRS

Estacionamentos no HSL  
e Parque Esportivo
A Pró-Reitoria de Administração 

e Finanças informa que há 700 
vagas de estacionamento no 

Hospital São Lucas e 710 vagas no 
estacionamento coberto do Parque 
Esportivo – Estádio Universitário, 
este com entrada pela av. Cristiano 
Fischer (foto). A tarifa aplicada aos 
alunos da PUCRS em ambos os lo-
cais é a mesma dos demais estacio-
namentos descobertos.
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A seção Superdicas apresenta orien-
tações práticas sobre as novas re-
gras a partir do Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa. Válido neste ano, 
tem prazo de adaptação até o fim de 
2012 no Brasil. A Academia Brasileira 
de Letras ainda fará algumas definições. 
Confira detalhes das mudanças.

acentos
com acento (não mudam): 
 herói, constrói, dói, faróis
 anéis, pastéis, papéis
 chapéu, véu, ilhéu, réu, troféu

sem acento:
 ideia, assembleia, estreia
 heroico, jiboia, boia, apoia 
 enjoo, voo, coroo, perdoo, doo
 creem, deem, leem, veem
 baiuca, feiura

acento diferencial: só dois continuam: pôr e 
pôde. Há um opcional: fôrma. Permanece tam-
bém em têm e vêm e derivados. 

hifens
com hífen: 
 super-romântico, inter-relação, hiper-raivoso
 anti-herói, anti-higiênico
 extra-humano, super-humano
 contra-ataque, anti-inflacionário
 arqui-inimigo, micro-ondas
 sub-região, sub-raça
 sub-bibliotecário
 circum-navegação, pan-americano

mal + e | + h  | + l
 mal-educado, mal-humorado, mal-limpo

em geral prefixos que exigem hífen:
 ex, sem, bem, além, aquém, recém, pós, pré, 

pró, soto, vice
 exemplos: bem-estar, além-mar, pró-reitoria

O Reitor Joaquim clotet recebeu pela  
PUCRS o Prêmio Reputação Corporativa, promovido 
pela Revista Amanhã em parceria com a Troiano 
Consultoria de Marca, no Plaza São Rafael. A pre-
miação foi entregue às 15 empresas de maior repu-
tação do Rio Grande do Sul durante evento que reu-
niu líderes empresariais do Estado. A Universidade 
é a única instituição de ensino superior a figurar 
entre as marcas mais prestigiadas. As premiadas 
foram Azaleia, Banrisul, Gerdau, Grendene, Grupo 
Eleva, Grupo RBS, Ipiranga, Lojas Colombo, Lojas 
Renner, Marcopolo, Panvel, PUCRS, Refap, Tramon-
tina e Unimed Porto Alegre.
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

Esquema sobre a nova ortografia

A professora e psicóloga clínica do Hospital São Lucas 
maria estelita Gil foi contemplada com uma das seis 
bolsas de estudo e viagem para frequentar o mestrado em 
Bioética e Direito da Universidade de Barcelona. A bolsa foi 
concedida pela Cátedra Unesco de Bioética da universidade 
espanhola que contou com a colaboração do Instituto de Bio-
ética da PUCRS na divulgação e tramitação das inscrições.

O Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc) é 
membro titular da principal associação de parques científicos e 
tecnológicos do mundo, a International Association of Science 
Parks (IASP), com sede em Málaga (Espanha). O convite, feito 
pela direção da IASP, ocorreu em função do porte e da visibili-
dade do Tecnopuc, hoje considerado benchmark na América 
Latina em ambientes de inovação. Segundo o Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação, JorGe auDY, ao tornar-se sócia, a 
Universidade terá maior participação internacional nas ativida-
des promovidas pela entidade.

Como parte das atividades de integração 
dos novos alunos à Faculdade de Ciências Aero-
náuticas e à Universidade, a direção da unidade 
acadêmica recebeu os pais dos calouros para um 
café da manhã, no dia 7/3. Eles tiveram oportuni-
dade de conhecer a infraestrutura da Faculdade e 
ter esclarecimentos sobre o processo de formação 
de um piloto de linha aérea – que continua sendo 
diferenciado, pelas especificidades do processo, 
entre os cursos de graduação. Segundo o diretor 
elones riBeiro, os pais gostaram tanto da ini-
ciativa que sugeriram outros encontros ao longo 
do curso.

O coordenador do Programa de Pós-Gradu-
ação em Zoologia da Faculdade de Biociências, 
JÚlio cÉsar Bicca-marques, é um dos edito-
res do recém-lançado South American Primates: 
Comparative Perspectives in the Study of Beha-
vior, Ecology, and Conservation publicado pela 
Springer (2009).

Foto: Sophie/stock.XCHNG

superdicas

sem hífen:
vogal + r + s: duplica rr e ss
 arquirrival, contrassenha, antissocial, suprarrenal

vogal + vogal diferente
 autoajuda, autoescola, semiaberto, infraestrutura, antiaéreo, 

contraindicado

vogal + consoante diferente de r e s
 anteprojeto, semiconfuso, autoformação, extraclasse

consoante + consoante diferente
 supermercado, supersônico, intermunicipal, superproteção

consoante + inicial vogal
 hiperacidez, superamável, interescolar, interestadual

lançamento: Dia 26/3, às 19h30min, no prédio 9, será 
lançado o livro Novo Acordo Ortográfico da Língua Portu-
guesa: Questões para Além da Escrita, organizado pelas 
professoras Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e 
Jocelyne da Cunha Bocchese.

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

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 

Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’

ciclo de palestras e Discussão sobre integridade de 
poços. Até 20/3. Ministrante: Véronique Barlet-Goué-
dard, da Companhia Internacional Schlumberger. Horá-
rio: às 14h na quarta-feira e 9h na quinta-feira. Local: 
prédio 96 J, Tecnopuc. Informações: 3320-3500, ramal 
8371. Promoção: Cepac.

cursos de língua espanhola. Início das aulas. Nas 
modalidades “Instrumental para interpretação de texto”, 
“Conversação” e “Introdução às Técnicas da Tradução 
Escrita” nos níveis básico e intermediário. Atividades 
nos turnos tarde e noite. Informações: 3320-3680 ou 
pelo site  www.pucrs.br/ich. Promoção: Instituto de Cul-
tura Hispânica. *

Dia 18   quarta-feira

14.º curso de análise fundamen-
talista. Ministrantes: Leandro de 
Lemos e João Miranda. Horário: 9h. 
Local: sala 705 do prédio 50. Infor-
mações: 3384-4449. Inscrições: 
www.labmec.com.br. Promoção: 
Labmec. 

curso nadar Brincando – 1.ª 
edição. Ministrante: Alessandra 
Scarton. Até 27/6. Horários e tur-
mas variadas. Voltado a crianças 
de seis meses a dez anos. Promo-
ção: Faculdade de Educação Física 
e Ciências do Desporto. *
curso Jogando na pucrs – fu-
tebol feminino. Até 18/7. Minis-
trante: Daniel Kruse. Horário: 14h 
às 16h, aos sábados. Promoção: 
Faculdade de Educação Física e 
Ciências do Desporto. *
exame toefl. Exame de proficiên-
cia em Língua Inglesa na modalida-
de internet based test. Inscrições: 
www.ets.org. Informações pelo 
telefone 3320-3528. Promoção: 
Faculdade de Letras.

Dia 21   sáBaDo

curso InDesign Básico. Até 27/3. Ministrante: Fá-
bian Chelkanoff Thier. Horário: 12h às 14h. Promo-
ção: Faculdade de Comunicação Social. *

Dia 23   seGunDa-feira

palestra como administrar suas finanças pesso-
ais. Ministrante: Martin Hauser. Inscrições gratuitas. 
Horário: 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Informa-
ções: 3384-4449 e www.labmec.com.br. Promoção: 
Labmec.

Dia 24   terça-feira

palestra conversando com Diplomados da faculdade 
de farmácia. Tema: As múltipas faces do farmacêutico 
no atual mercado: você conhece realmente todas? O 
papel do farmacêutico em treinamento e desenvolvi-
mento de equipes na indústria farmacêutica. Ministran-
te: Maria Elisa Duarte. Horário: 19h30min. Local: sala 
604, prédio 12A. Informações: 3320-3512.

palestra no instituto de Geriatria e Gerontologia. 
Tema: Prevenindo a Aterosclerose. Ministrante: Newton 
Luiz Terra. Horário: 11h. Local: 3.º andar do Hospital São 
Lucas. Entrada franca. Inscrições: 3336-8153. Vagas 
limitadas. Informações: igg@pucrs.br.

Dia 19   quinta-feira

curso introdutório ao spss para profissionais 
da área de saúde. Também no dia 27/3. Horário: às 
8h30min. Promoção: Faculdade de Medicina. *
curso de Grego 1. Até 10/7. Horário: das 14h às 
15h30min, às sextas-feiras. Promoção: Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas. *
curso de latim 2. Até 10/7. Horário: das 15h50min às 
17h20min, às sextas-feiras. Promoção: Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas. *

Dia 20   sexta-feira

missa de ação de Graças em homenagem 
aos 40 anos da faculdade de teologia. 
Dia 25/3. Horário: 9h. Será celebrada pelo 
Arcebispo Metropolitano Dom Dadeus Grings. 
Local: Igreja Universitária Cristo Mestre. Pro-
moção: Faculdade de Teologia.

aula inaugural no programa de pós-Gra-
duação da faculdade de comunicação 
social. Dia: 25/3. Horário: 18h. Tema: Fluxos 
da Informação. Geografias da Comunicação. 
Ministrante: Sonia Virgínia Moreira, da Univer-
sidade Estadual do Rio de Janeiro. Local: sala 
301 do prédio 7. Informações: 3320-3658.

palestra entendendo análise Gráfica. Dia 
25/3. Ministrante: Marcelo Fayh. Horário: 
18h. Inscrições gratuitas. Local: sala 705 do 
prédio 50. Informações: 3384-4449 e www.
labmec.com.br. Promoção: Labmec. 

1.º curso de análise de conjuntura. Dias 27 
e 28/3. Horário: das 19h30min às 22h30min 
na sexta-feira e das 9h às 19h no sábado. 
Local: sala 705 do prédio 50. Informações: 
3384-4449. Inscrições: www.labmec.com.br. 
Promoção: Labmec. 

curso imagem corporativa – Ênfase em 
manual de identidade visual. De 28/3 a 
20/6. Ministrante: Luciana Braun. Horário: 
das 8h30min às 12h, aos sábados. Local: 
prédio 7. Pré-requisito: conhecimentos bási-
cos em programas gráficos, Freehand, Corel-
DRAW ou Ilustrator. Promoção: Faculdade de 
Comunicação Social. *
curso Biologia do envelhecimento. De 
30/3 a 8/4. Horário: das 19h30min às 22h, 
às segundas e às quartas-feiras. Promoção: 
Faculdade de Biociências. *
curso de formação de Gestores em ne-
gócios de Beleza. De 30/3 a 13/7. Horário: 
a partir das 8h, às segundas-feiras. Local: 
prédio 50. Promoção: Faculdade de Adminis-
tração, Contabilidade e Economia. *
curso efeitos especiais em Desenho de 
apresentação de projetos de arquitetu-
ra e urbanismo. De 2 a 16/4. Horário: das 
8h30min às 11h30min, nas terças e quintas-
feiras. Promoção: Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo. *

quando queremos consertar os outros, é porque ainda existe algo 
de errado em nós. cristo nos ensinou: ‘tira primeiro a trave que 

está no teu olho, para poder enxergar o cisco no olho do teu irmão’.
Paulo Vítor
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.


