
NOTÍCIAS
Seleção Brasileira treina 
no Parque Esportivo
A Seleção Brasileira de Fu-

tebol fará, no dia 30/3, 
no Parque Esportivo da  

PUCRS, o primeiro treino prepa-
ratório para o jogo contra o sele-
cionado peruano, pelas Elimina-
tórias da Copa de 2010. O local 
foi escolhido pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) por 
“reunir uma estrutura e localiza-
ção que beiram a perfeição”, na 
avaliação do administrador da 
Seleção, Guilherme Ribeiro. Nes-
se dia, a Academia de Ginástica, 
a Escola de Natação e os demais 
espaços esportivos estarão fe-
chados. O Centro de Reabilitação terá atividades 
readequadas pela coordenação. A Faculdade de 
Educação Física, no entanto, funcionará normal-
mente. O treino é fechado ao público, e a entrada 

ErgonoMico está de volta

Acordo Ortográfico é tema de debate e livro

PUCRS entre 
as Top 5 da 
inovação no Sul

A PUCRS recebeu no dia 24/3, pelo se-
gundo ano consecutivo, o prêmio Campeãs 
da Inovação, por estar entre as instituições 
mais comprometidas com esse valor no Sul 
do Brasil, conforme levantamento realizado 
em 2008 pela Revista Amanhã e Consulto-
ria Edusys, de São Paulo. A Universidade 
figurou na quinta posição, subindo quatro 
níveis em relação à mesma pesquisa pro-
movida em 2007. Para a aferição, é aplica-
do um questionário composto por 50 ques-
tões que abarcam todos os ângulos a serem 
considerados por companhias realmente 
vocacionadas para a inovação. O reconhe-
cimento foi recebido em evento no Salão de 
Convenções da Fiergs pela Pró-Reitora de 
Assuntos Comunitários Jacqueline Moreira 
e pela professora titular da Coordenadoria 
de Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação Gabriela Ferreira.

Teologia 
comemora o 
40.º aniversário

O arcebispo metropolitano e Chanceler 
da PUCRS, Dom Dadeus Grings, preside, 
a partir das 9h do dia 25/3, a cerimônia 
religiosa pela passagem dos 40 anos da 
Faculdade de Teologia da Universidade. A 
missa de ação de graças será celebrada na 
Igreja Universitária Cristo Mestre. Criado 
em dezembro de 1968, o curso, integrado 
ao Instituto de Teologia e Ciências Religio-
sas, tornou-se Faculdade de Teologia (Fa-
teo) em 2000. Desde a fundação, foram or-
denados presbíteros 650 alunos e, destes, 
12 foram ordenados bispos, assim como 
16 ex-professores. A Fateo edita a revista 
científica Teocomunicação, de circulação 
nacional e internacional, e desde 1972, o 
Jornal Mundo Jovem, com mais de 100 mil 
assinantes. Nestes 40 anos o foco sempre 
esteve voltado à capacitação de lideranças 
cristãs, leigos, religiosos e seminaristas, 
para a Igreja e a sociedade.
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O Programa de Ginástica Laboral ErgonoMico 
retorna às unidades da PUCRS no dia 26/3. As 
atividades ministradas por alunos da discipli-

na eletiva de Tópicos Especiais em Ginástica Laboral, 
sob orientação de docentes da Faculdade de Educa-
ção Física e Ciências do Desporto (Fefid), incluem 
informações sobre a coluna vertebral, mobilizações 
articulares, alongamentos, atividades de integração 
e orientações sobre Atividades de Vida Diária – AVD’s 
(forma correta de sentar, posição adequada para 

O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa será 
tema de debate no dia 26/3, em encontro re-
alizado pela Faculdade de Letras da PUCRS. 

Participam os professores da Universidade Juremir 
Machado da Silva (Famecos), Luiz Antonio de Assis 
Brasil e Marisa Smith (Letras) e o professor de Letras 
da UFRGS Valdir Flores, que estarão à disposição do 
público para esclarecimentos e perguntas. Na mes-

ma data será lançada a obra Acordo Ortográfico: 
questões para além da escrita, pela Edipucrs, com 
ensaios de professores da PUCRS e de outras ins-
tituições, como o texto do professor Carlos Reis, da 
Universidade Aberta de Lisboa. O encontro será às 
19h30min, no auditório do prédio 9. A entrada é fran-
ca e as inscrições serão feitas no local. Informações 
também no telefone 3320-3528.

Foto: Divulgação Brasil x Itália/CBF

dormir, 
fo rmas 
de carregar peso, entre outros). 
Os encontros ocorrem todas as 
terças e quintas-feiras, conforme os horários es-
tabelecidos em cada setor. O cronograma e outras 
informações podem ser obtidos pelo ramal 4286. A 
atividade é desenvolvida pela Gerência de Recursos 
Humanos e Fefid, em parceria com a Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários.

será restrita a profissionais de imprensa previamen-
te credenciados junto à CBF. A partida oficial está 
marcada para as 21h50min do dia 1.º/4, no Estádio 
Beira-Rio. Outras informações: www.pucrs.br.
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Participe dos Prêmios Santander
Estão abertas as inscri-

ções para a 5.ª edição 
dos Prêmios Santander. 

O Prêmio Santander de Em-
preendedorismo é voltado a 
graduandos e pós-graduandos 
que desenvolverem o me-
lhor plano de negócios, com 
prêmios de R$ 50 mil para o 
vencedor de cada uma das ca-
tegorias: Indústria, Tecnologia 
da Informação e Comunica-
ção, Biotecnologia e Cultura 
e Educação.  O Prêmio de Ci-
ência e Inovação, dividido em 
quatro categorias (Indústria, 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação, Biotecnologia 
e Saúde), destaca pesquisadores-doutores que pro-
duzirem as melhores pesquisas científicas de caráter 
inovador. O vencedor de cada categoria receberá R$ 
50 mil. Informações e inscrições: www.universia.
com.br/premiosantander. Em outras edições a 

Comunicação e 
cultura solidária

No dia 27/3 será realizado um debate sobre 
Processos de Comunicação e Cultura Solidária, 
um evento preparatório ao Mutirão de Comunica-
ção América Latina e Caribe, que ocorre em julho 
na PUCRS. Coordenado pela professora Annamaria 
Rodriguez, presidente da Organización Católica La-
tinoamericana y Caribeña de Comunicacion, terá a 
participação de professores de universidades gaú-
chas e da Universidade de Buenos Aires. O debate 
ocorre às 20h no teatro do prédio 40 e é voltado a 
professores, estudantes, profissionais da comuni-
cação, agentes de pastoral e demais interessados 
em debater sobre o tema. Informações pelo site 
www.muticom.org.

Programa  
de capacitação  
da Microsoft

Inicia em abril a 6.ª edição do Microsoft Stu-
dents to Business (S2B), programa gratuito de 
capacitação de estudantes em .NET. Na PUCRS 
será executado pelo Centro de Inovação Microsoft-
PUCRS. O programa é aberto a universitários e 
estudantes de ensino médio e formará profissio-
nais nas trilhas de Desenvolvimento de sistemas, 
Infraestrutura de redes e Banco de dados. O S2B 
conta com três etapas de capacitação e provas 
classificatórias e eliminatórias. Informações e ins-
crições pelo site www.programaS2B.com.br.

Concurso  
de artigos

O Centro de Pastoral e Solidariedade promo-
ve mais uma edição do tradicional Concurso de 
artigos. Inspirado na Campanha da Fraternidade 
2009, o concurso propõe a reflexão e a busca de 
propostas inovadoras para a problemática Frater-
nidade e Segurança Pública, tema da Campanha. 
Serão premiados os três primeiros colocados. Os 
trabalhos podem ser entregues até o dia 16/4. Os 
prêmios distribuídos serão: 1.º lugar – curso regu-
lar de espanhol – módulos 1, 2 e 3 (início 2009/1 
– término 2010/1); 2.º lugar – curso regular de 
espanhol – módulos 1 e 2 (início 2009/1 – término 
2009/2); 3.º lugar – cinco meses de hidroginásti-
ca ou musculação ou natação (Parque Esportivo 
da PUCRS) em 2009/1. Informações no site www. 
pucrs.br/pastoral ou pelo telefone 3320-3576.

PUCRS teve alunos e pesquisadores vencedores ou 
finalistas, como a equipe liderada pelo aluno Liangrid 
Lutiani da Silva (foto), que no ano passado venceu o 
Prêmio Santander de Empreendedorismo, na catego-
ria Tecnologia da Informação e Comunicação.

Viabilidade econômica da energia limpa
No dia 30/3 a doutoranda em Engenharia 

de Materiais Letícia Hoppe será a pales-
trante de mais uma edição do Seminário 

Economia às 5 1/2. Letícia falará sobre Novas 
tecnologias para o desenvolvimento susten-
tável: a viabilidade econômica da geração de 
energia limpa através do armazenamento ge-
ológico de CO2 em jazidas de carvão. No ano 

passado a aluna conquistou a terceira colocação 
no prêmio Werner Von Siemens de Inovação Tec-
nológica com um trabalho de tema semelhante. 
O evento ocorre às 17h30min no auditório do 9.º 
andar do prédio 50. A atividade, válida como 
atividade complementar, é gratuita. Promoção: 
Mestrado em Economia do Desenvolvimento.  In-
formações: 3320-3688.

De olho no céu
Iniciando as atividades progra-

madas para o Ano Mundial da 
Astronomia, o Laboratório de 

Astronomia (laborAstro) promove, 
no dia 26/3, a palestra O que todos 
deveriam saber sobre Astronomia, 
com Plínio Fasolo. O evento ocorre 
das 17h30min às 18h30min, no 
auditório do prédio 10. A entrada 
é franca. O laborAstro também 
promove, até o dia 27/3, palestras 
e observações sobre os impactos 
da poluição luminosa. Observando 
estrelas é possível aprender como 

as luzes da cidade contribuem para 
esse tipo de poluição. A atividade 
é gratuita e ocorre das 20h às 22h 
no Laboratório (6.º andar do prédio 
8). Caso haja chuva ou tempo nu-
blado haverá apenas a explanação 
teórica. A iniciativa é resultado da 
filiação com o programa Globe at 
Night, que incentiva a observação 
nesse período em 110 países. Infor-
mações pelo telefone 3320-3500, 
ramal 4436. Inscrições no site 
www.pucrs.br/fisica/astronomia, 
no link Agenda Eletrônica.

Foto: Arquivo PUCRS

Ilustração: Divulgação
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Se você pretende organizar um evento e tem dú-
vidas sobre que tipo é mais adequado ao seu 
objetivo, a seção Superdicas destaca as dife-

rentes modalidades. De forma ampla, classificam-se 
em comerciais, políticos, sociais, esportivos, gastro-
nômicos e turísticos. No ambiente universitário, há 
os culturais e científicos.

COnferênCia: Exposição de um tema de inte-
resse geral, por especialista de elevada qualificação, 
conceito e amplo conhecimento da matéria, dirigida 
a um público numeroso, de bom nível cultural e di-
versificado. 

COngreSSO: Encontro solene de grande porte 
com número elevado de participantes, promovido por 
entidades ou associações de classe. Seu objetivo é a 
apresentação e debate de assuntos atuais e de inte-

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

resse específico de determinada categoria ou 
ramo profissional. O fator de maior relevância 
de um congresso é a difusão de novas teorias 
e conceitos. A maioria deles ocorre em período 
regular, alternando-se as localidades-sede.

feiraS e expOSiçõeS: São eventos de 
caráter comercial e de grande porte que reú-
nem fornecedores, fabricantes, vendedores, 
compradores, clientes, entidades de fomento e 
bancos. Utiliza-se também a denominação de 
salão ou mostra, mas no caso de porte menor. 
A mostra tem a finalidade de divulgar, exigindo 
folhetos e catálogos. 

MeSa-redOnda: Geralmente promovida 
por entidades profissionais, de curta duração, 
tem a participação de elevado nível profissional 

superdicas
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Visitar o Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) é “im-
perdível”, conforme avaliação da edição 2009 do Guia 4 Ro-
das Brasil, da Editora Abril.  A publicação recomenda o MCT 
a quem transitar por Porto Alegre e destaca os experimen-
tos lúdicos e interativos, como o simulador de terremoto, a 
evolução do feto desde o primeiro mês até o nascimento 
e o giroscópio humano, que simula o que acontece com o 
corpo na ausência da gravidade. Nas páginas dedicadas à 
Capital gaúcha, o Museu é considerado “divertido e inte-
rativo e disseca conceitos de matemática, física, química, 
biologia e geografia em 800 experimentos, com ativa equipe 
de monitoria”. O MCT funciona de terças a domingos, das 
9h às 17h.

A Pró-Reitora de Graduação, SOLange 
KeTZer, participou no Instituto Politécnico 
do Porto (IPP), das 2.ªs Jornadas Luso-Bra-
sileiras de Ensino e Tecnologia em Engenha-
ria, ministrando palestra sobre o Perfil do 
profissional do futuro. O evento, resultado 
de cooperação entre o IPP e a PUCRS, é co-
ordenado, em Portugal, pelo professor José 
Abel de Andrade e, no Brasil, pelo professor 
pauLO renaTO dOS SanTOS (Faculda-
de de Engenharia). Além dela, estiveram 
na atividade os professores JOrge aLÉ, 
coordenador do Centro de Energia Eólica, 
gerTi Brun, eduardO CaSSeL, SÉrgiO 
raHde, Maria ÂngeLa dOS SanTOS e o 
funcionário airTOn nOBre. As jornadas, 
que terão a terceira edição na PUCRS, em 
2010, originaram um livro sobre as ativida-
des conjuntas por Portugal e Brasil, sobre o 
tema Ensino e Tecnologia em Engenharia.

euCLideS LaZZarOTTO, ex-aluno 
da Faculdade de Letras e ex-professor de 
alemão da Universidade, atualmente tra-
balhando no Parlamento Europeu, autogra-
fou seu Dicionário de Provérbios em várias 
línguas publicado pela editora Editions du 
Hazard, durante a Feira do Livro de Bruxelas. 
Lazzarotto domina mais de dez idiomas.

e técnico para debater coletivamente um tema prees-
tabelecido, normalmente controvertido e relevante. 

paLeSTra: Apresenta as características de uma 
conferência com menor formalidade e público mais 
reduzido. O tema é de interesse específico de um gru-
po homogêneo de pessoas. 

SeMináriO: Evento técnico ou profissional. 
Reúne pessoas do mesmo nível de qualificação, di-
vididas em grupos ou salas menores para discutir 
aspectos de um mesmo tema. 

SiMpóSiO: Tem a presença de várias pessoas 
abordando aspectos de um mesmo problema, dife-
rentemente da mesa-redonda, que apresenta temas 
diversificados de âmbito geral.

A UNITV – Canal Universitário de Porto Alegre conta 
com novos cenários para dois programas. O Viver com 
Saúde, do Hospital São Lucas da PUCRS, tem projeto do 
arquiteto e diretor de arte Rogério Nazari, fotos de Hen-
rique Amaral e logomarcas do designer gráfico Rogério 
Fraga. No Entrevistas & Debates, (foto) há novas imagens 
da Capital gaúcha. O presidente do Conselho Gestor da 
UNITV, jornalista CarLOS aLBerTO CarVaLHO, apresen-
ta as duas atrações da grade de programação desde a 
inauguração da emissora, em setembro de 1998.

Pelo segundo ano consecutivo, JuSSara de aZaM-
BuJa LOCH, diretora do Instituto de Bioética e docente 
da Faculdade de Medicina, participou, como professora 
visitante, do ciclo de aulas presenciais do Mestrado em 
Bioética e Direito da Universidade de Barcelona (Espa-
nha). Na mesma ocasião, com representantes do Chile e 
da Argentina, integrou painel abordando as Perspectivas 
latino-americanas sobre a dignidade humana como fun-
damento da Declaração Universal de Bioética e Direitos 
Humanos da Unesco, nas 2.ªs Jornadas Internacionais da 
Cátedra Unesco de Bioética daquela universidade.

Foto: michal Zacharzewski/stock.XCHNG

Tipos de eventos
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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.

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

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

aula Magna da faculdade 
de enfermagem, nutrição e 
fisioterapia e da faculdade 
de farmácia. Tema: Inovação 
na Formação do Profissional 
de Saúde: Experiências e Pers-
pectivas do Pró-Saúde e Pet-
Saúde. Horário: 14h. Local: tea-
tro do prédio 40. Informações: 
3320-3512 ou 3320-3646. 

palestra Os Movimentos So-
ciais e o estado democráti-
co de direito. Ministrantes: 
Cezar Busatto (deputado es-
tadual) e Mauro Zacher (ve-
reador de Porto Alegre). O 
evento integra a 15.ª Semana 
Acadêmica Maurício Cardoso. 
Horário: 17h. Local: Centro de 
Eventos, prédio 41. Informa-
ções: 9340-1225 ou camc.
presidente@gmail.com. Pro-
moção: Centro Acadêmico 
Maurício Cardoso. 

grupo de estudos a evolução 
do dano Moral. Até 2/7. Horá-
rio: das 18h às 19h30min, às 
quintas-feiras. Local: prédio 
11. Promoção: Faculdade de 
Direito. *

dia 25   quarTa-feira

1.º Curso de análise de Conjuntura. Até 28/3. Horá-
rio: 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 Linguagem do Varejo. Até 19/6. Horário: das 
19h30min às 21h, às sextas-feiras. Local: prédio 7. 
Promoção: Faculdade de Comunicação Social. *
exame TOefL. Exame de proficiência em língua ingle-
sa na modalidade internet based test. Inscrições pelo 
site www.ets.org. Informações: 3320-3528. Promoção: 
Faculdade de Letras.

dia 27   SexTa-feira

Curso imagem Corporativa – ênfase em Manual de identidade 
Visual. Até 20/6. Ministrante: Luciana Braun. Horário: das 8h30min 
às 12h, aos sábados. Local: prédio 7. Pré-requisito: conhecimentos 
básicos em programas gráficos, Freehand, CorelDRAW ou Ilustrator. 
Promoção: Faculdade de Comunicação Social. *
Curso de extensão narrativas na Web. Até 25/4. Horário: das 8h às 
13h, aos sábados. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. *
Curso Jogando na puCrS – futebol Masculino. Até 11/7. Minis-
trante: Daniel Kruse. Horário: das 10h às 12h, aos sábados. Promo-
ção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. *

dia 28   SáBadO

Curso Biologia do envelhecimento. Até 8/4. Horário: das 19h30min 
às 22h, de segundas a quartas-feiras. Promoção: Faculdade de Bio-
ciências.

dia 30   Segunda-feira

Curso natureza em foco. Curso básico de fotografia. Até 23/4. 
Horário: das 19h às 21h30min, às terças, quartas e quintas-feiras. 
Saídas de campo dias 4 e 18/4 (sábados). Pré-requisito: possuir 
câmera fotográfica analógica ou digital. Promoção: Faculdade de 
Biociências. *

dia 31   Terça-feira

dia 26   quinTa-feira

a religião ocupa espaço infinito dentro do homem, 
sem que este perca as limitações humanas.

Carlos Drummond de Andrade

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘
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inscrições para o Credpuc. Até 16/4. Voltado para 
alunos de graduação de todos os níveis, carentes de 
recursos financeiros, próprios ou familiares. Informa-
ções: 3320-3500, ramal 4627, ou no site www.pucrs.
br/beneficios.
palestra gestão patrimonial. Dia 1.º/4. Ministrante: 
Ândria Pereira. Horário: 18h. Inscrições gratuitas. Lo-
cal: sala 705 do prédio 50. Informações: 3384-4449. 
Inscrições: www.labmec.com.br. Promoção: Labmec. 
Curso efeitos especiais em desenho de apresen-
tação de projetos de arquitetura e urbanismo. De 
2/4 a 16/4. Horário: das 8h30min às 11h30min, nas 
terças e quintas-feiras. Promoção: Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo. *
exame TOefL. Exame de proficiência em língua ingle-
sa na modalidade internet based test. Dia 3/4. Inscri-
ções pelo site www.ets.org. Informações: 3320-3528. 
Promoção: Faculdade de Letras. 
7.º Círculo de estudos em Cultura indígena. De 4/4 
a 26/6. Horário: das 8h30min às 12h, aos sábados. 
Promoção: Faculdade de Direito. * 
22.ª edição do fórum da Liberdade. Tema: Cultura 
da Liberdade. De 6 a 7/4. Entre os palestrantes, Vi-
cente Fox (ex-presidente do México) e Gustavo Franco 
(ex-presidente do Banco Central do Brasil). Alunos da 
PUCRS têm desconto de 50% na inscrição, no site 
www.forumdaliberdade.com.br/fl2009/inscricoes/, 
no link Comprar em Estudantes (Parceiros), digitan-
do a senha FL2009 em Dados Financeiros/Código da 
Promoção. Local: Centro de Eventos, no prédio 41. 
Programação e informações no site citado ou pelos 
telefones 3335-1588 e 3361-3000.
grupo de estudos de direito, economia e Mercado. 
De 8/4 a 24/6. Horário: das 18h30min às 19h30min, 
às quartas-feiras. Local: Prédio 11. Promoção: Facul-
dade de Direito. *
Campanha Volta às aulas e páscoa Solidária. As 
doações de materiais escolares, chocolates e gulosei-
mas podem ser feitas até 8/4. Local: sala 101 do pré-
dio 17. Informações: 3320-3576. Promoção: Centro 
de Pastoral e Solidariedade. 
Seminário História política: campos e perspec-
tivas. De 14/4 a 16/4. Horário: 18h30min. Local: 
auditório do prédio 5. Inscrições: 1 kg de alimento 
não-perecível. Promoção: Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas. 
Curso de Feng Shui Básico – Teoria, prática e apli-
cações em arquitetura. De 15/4 a 20/5. Horário: das 
8h30min às 11h30min, nas quartas e sextas-feiras. 
Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. *
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