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Universidade recebe 
avaliadores do MEC
A Comissão de Avaliação Externa do Ministério 

da Educação/Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(MEC/Inep) está na PUCRS de 27 a 30/5. Constituí
da pelos professores Yukio Kobayashi (Universida
de Estadual Paulista, Departamento de Engenharia 
Mecânica), Danilo Pereira Pinto (Universidade Fe
deral de Juiz de Fora, Departamento de Engenharia 
Elétrica) e Paulo Henrique Maravieski Brambilla 
(Faculdade Pitágoras, Londrina, área de Econo
mia), a Comissão analisa documentos institucio
nais, visita instalações e realiza entrevistas com 

a Administração Superior, professores, alunos e 
técnicos-administrativos. A Avaliação Externa está 
prevista na Lei do Sistema Nacional de Avaliação 
do Ensino Superior (Sinaes) e tem como referência 
os padrões de qualidade para a educação superior 
no Brasil. A comissão elaborará um relatório que, 
ao final, gerará o conceito para a Universidade, de 
1 a 5. O MEC promove seminários regionais para 
informar sobre o Sinaes, com foco no Exame Na
cional de Desempenho dos Estudantes (Enade), 
que será aplicado dia 8/11. A PUCRS sedia o even
to da Região Sul em 1.º/6, no prédio 41.

Docência da Língua 
Estrangeira em debate

O 3.º Encontro sobre Ensino de Língua e Lite
ratura Estrangeira, de 27 a 29/5, no auditório do 
prédio 9, discute A Língua Estrangeira: a docência 
e suas interfaces. A abertura terá a presença da 
Orquestra Filarmônica da PUCRS, às 17h30min do 
dia 27. Em seguida, Maria Lúcia Tiellet Nunes fala 
sobre as qualidades pessoais de um professor. Às 
19h30min, haverá o Cinefórum, com o filme Goal, 
comentado por Silvana Silveira e Susana Creus. 
Outros temas em destaque são Ferramentas de 
ensino, A inteligência emocional no ensino de 
Línguas Estrangeiras e O ensino para crianças. 
Informações: www.pucrs.br/fale.

PUCRS oferece 
convênio odontológico

A PUCRS firmou convênio com a empresa 
Uniodonto Porto Alegre – Cooperativa Odontológi
ca visando à prestação de serviços odontológicos 
aos funcionários por meio do Plano Master sem 
coparticipação nas consultas. A partir de 8/6 os 
interessados terão até 60 dias para aderir ao 
plano sem taxa de adesão. A Uniodonto realizará 
as adesões na Gerência de Recursos Humanos 
(GRH), das 11h às 13h e das 17h às 19h15min. 
Para esclarecimentos, serão realizadas palestras 
em 1.º/6, das 11h30min às 12h30min e das 18h 
às 19h, e 4/6, das 11h30min às 12h30min e das 
18h às 19h, no auditório do prédio 5.

DaDos sobre o plano
Cobertura em diagnóstico: exame oral, urgên
cias, radiologia, prevenção, odontopediatria, 
dentística/restaurações, endodontia, periodon
tia e cirurgia
Taxa de adesão: R$ 5
Sem carência
Mensalidade: R$ 13
Inclusão de dependentes: cônjuge, compa-
nheiro(a) e filhos menores de 21 anos, não 
emancipados ou inválidos, ou de até 24 anos, 
se universitários; pais; irmãos menores de 21 
anos, não emancipados ou inválidos; enteados 
ou menores de 21 anos que estejam sob tutela 
do segurado possuem os mesmos direitos dos 
filhos, desde que não tenham bens para garan
tir seu sustento e sua educação
Rede de odontólogos cooperativados
Informações: ramal 4994 ou grh@pucrs.br

Patrimônio Cultural em debate na Arquitetura

N os dias 1.º e 2/6 a Secretaria de Estado da 
Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado (Iphae), com o apoio 

da Faculdade de Arquitetura (FAU) da PUCRS, 
realizam o 1.º Fórum Estadual do Patrimônio Cul
tural. O evento debate os temas Papel da cultura 
no desenvolvimento social e urbano, patrimônio 
histórico e cultural: políticas de preservação e 
patrimônio imaterial. A diretora do Iphae e profes
sora da FAU, Maria Beatriz Kother, trata do traba
lho desenvolvido pelo Instituto na preservação do 
patrimônio cultural do Estado. Como exemplos, se 
destacam o restauro da casa do ex-presidente João 
Goulart (foto acima), em São Borja, e da Biblioteca 
Pública Estadual (foto abaixo) e as fachadas do 
Palácio Piratini, em Porto Alegre. Entre os partici
pantes, o PróReitor de Pesquisa e PósGraduação 
da PUCRS, Jorge Audy, fala sobre a importância da 
pesquisa para o trabalho de preservação; o presi
dente do Conselho Regional de Engenharia, Arqui
tetura e Agronomia, Luiz Alcides Capoani, aborda 
as atribuições profissionais; e a promotora Anelise 
Steigleder destaca a participação do Ministério 
Público. O evento ocorre no auditório do prédio 9. 
Inscrições: sala 201 do prédio 40.

Vacinação contra a gripe

A PUCRS oferece a seus funcionários a vacina 
contra a gripe. As inscrições ocorrem até 27/5, 
das 8h às 19h15min. Conforme o número de 

interessados, será definido o período de imunização. 
Provavelmente compreenderá de 1.º a 5/6. Os téc
nicos-administrativos e professores devem dirigir- 

-se à recepção da Gerência de Recursos Humanos 
para se inscrever com o crachá funcional. O valor 
integral da vacina é R$ 17, e a PUCRS subsidiará 
R$ 7 para aqueles que recebem valor hora de até  
R$ 25,95. O desconto será em folha. A GRH enviará 
comunicado com o local e as datas da campanha.

Foto: Prefeitura de São Borja

Foto: Programa Monumenta
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Prêmios Santander
Estão abertas as inscrições para a 5.ª edição dos 

Prêmios Santander. O de Empreendedorismo é 
voltado a graduandos e pósgraduandos que de

senvolverem o melhor plano de negócios, destinando 
a quantia de R$ 50 mil para o vencedor de cada uma 
das categorias: Indústria, Tecnologia da Informação e 
Comunicação, Biotecnologia e Cultura e Educação. O 

Prêmio de Ciência e Inovação, nas categorias Indús
tria, Tecnologia da Informação e Comunicação, Biotec
nologia e Saúde, destaca pesquisadores-doutores que 
produzirem as melhores pesquisas científicas de ca
ráter inovador. O vencedor de cada categoria receberá 
R$ 50 mil. Informações e inscrições: www.universia.
com.br/premiosantander.

Ações antitabagismo
Para auxiliar os dependentes de tabagismo a 

abandonarem o consumo, a Universidade realiza a 
nova edição da campanha PUCRS Livre de Tabaco: 
Respire Liberdade – Fique do Lado da Vida – Evite 
o Cigarro. Confira a programação:

aTIVIDaDes

Palestra com pneumologista Gustavo Chatkin: dia 
27/5, às 13h30min, no anfiteatro Ir. José Otão (2.º 
andar do HSL).

Distribuição de perfumes, relacionando o tabaco com 
os cheiros da natureza, dia 27/5, no HSL.

Aferição de monóxido de carbono e Teste de  
Fagerstrom, utilizado para detectar a dependência 
da nicotina: 27/5, no HSL, e 28/5, na sala anexa do 
prédio 50, das 17h às 20h.

Entrevista do pneumologista Gustavo Chatkin no 
programa Viver com Saúde HSL: UNITV (canal 15 da 
NET), dia 29/5 (às 14h), 30/5 (às 20h30min) e 31/5 
(às 20h30min).

Ações em parceria com a Amrigs: Shopping Iguatemi 
(30/5, às 14h) e Brique da Redenção (31/5).

Atividades em parceria com a Liga Feminina de Com
bate ao Câncer de Bento Gonçalves: 27/5.

Missão Vila Fátima
Alunos de graduação podem inscrever-se, até 

o dia 5/6, no projeto Missão Porto Alegre – Vila 
Fátima, promovido pelo Centro de Pastoral e So
lidariedade, por meio do Programa Universidade 
Missionária. O projeto prevê a realização de visitas 
a famílias, oficinas educativas direcionadas a jo
vens, adultos e crianças e trabalhos comunitários. 
A experiência possibilita aos alunos levarem pa
lavras amigas e uma proposta de vida, além de 
colocar os conhecimentos acadêmicos em prática. 
As atividades ocorrem de 24 a 30/7 no Bairro Bom 
Jesus. Informações: www.pucrs.br/pastoral ou 
3320-3576.

Analisando 
documentação  
de patentes

Nos dias 4 e 5/6 estará na PUCRS Adriana 
Folberg-Blum, do Parque Tecnológico de Jerusa
lém. Na ocasião ela falará sobre como analisar 
documentos de patentes. O evento ocorrerá das 9h 
às 12h30min no Auditório Talento Empreendedor 
(Tecnopuc, prédio 96 I). As inscrições, gratuitas, 
podem ser feitas no site www.pucrs.br/prppg/ett 
até o dia 2/6. Vagas limitadas. Promoção: Coorde
nadoria de Pesquisa e Escritório de Transferência e 
Tecnologia, vinculados à Pró-Reitoria de Pesquisa 
e PósGraduação.

Congresso internacional do Direito
Nos dias 8 e 9/6 será realizado o Congresso 

Internacional em Direito Penal – Humboldt-
Kolleg im Strafrecht e o 8.º Congresso Trans

disciplinar de Estudos Criminais. Resultado de uma 
aproximação científica entre a PUCRS e a fundação 
alemã Alexander-von-Humboldt, o evento tem como 
foco principal Direito Penal e Política Criminal no Ter
ceiro Milênio: Perspectivas e Tendências. Contando 

com palestrantes de diversos países, serão abor
dados temas como Os fundamentos da proibição e 
sanção criminais no terceiro milênio (Perspectivas 
de Filosofia); Reformas Penais e Política Crimi-
nal e Direito Penal Transnacional e Internacional. 
Inscrições e informações: www.pucrs.br/eventos/ 
direitopenal. Promoção: Programa de Pós-Gradua
ção em Ciências Criminais.

Jornada de Estudos do Oriente Antigo
Estão abertas as inscrições para a 15.ª edi

ção da Jornada de Estudos do Oriente Antigo 
e 4.º Ciclo Internacional de Conferências de 

História Antiga que ocorrem de 4 a 6/6. Dentre os 
palestrantes estará a diretora do Museu Egípcio de 
Munique, Sylvia Schoske. Serão realizadas oficinas, 
como a de Crenças Egípcias no Além e palestras e 
mesas-redondas abordando temas como Represen-
tações contemporâneas da antiguidade; Cleópatra: 
a egiptomania no feminino; Diálogos entre gregos 
e judeus no Egito helenístico e Egito nos cemité-
rios brasileiros. O evento será realizado no Instituto  
Goethe. Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão (sala 
201 do prédio 40). Promoção: Programa de Pós-Graduação em História e Instituto Goethe de Porto Alegre.

Foto: Mohamed Aly/stock.XCHNG

Promoção  
no Museu
Q uem visitar o Museu de Ciências e Tecnologia 

(MCT) nos finais de semana concorrerá a in
gressos de cinema para o filme Uma Noite no 

Museu 2. Serão dois sorteios por dia, até 21/6. Além 
disso, os visitantes poderão ganhar brindes exclusivos 
do filme. O MCT fica aberto de terças a domingos, das 
9h às 17h, oferecendo ao público mais de 70 expe
rimentos interativos e atrações diversas, incluindo 
a exposição (R)Evolução de Darwin. Informações: 
3320-3521.
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Emergências médicas no Campus*
O Setor de Segurança e Medicina do Trabalho (Ses

mt), ligado à Gerência de Recursos Humanos, 
atende a comunidade universitária e visitantes do 

Campus Central em situações de emergência, quando 
as questões de saúde exigem a presença imediata de 
um médico. Da mesma forma, o pessoal que trabalha 
no Tecnopuc é assistido se há emergência. Em casos 
que requeiram atendimento hospitalar, considerados de 
maior gravidade, os pacientes são removidos na am
bulância do Sesmt e contam com acompanhamento de 
alguém da equipe. Os exemplos mais comuns de assis
tência pelo ramal 4444 e também pessoalmente são as 
contusões musculares decorrentes de quedas por trope
ções ou escorregões dentro do Campus Central.

O Sesmt presta atendimento médico ocupacional a 
seus funcionários, que inclui o controle de ausências ao 

trabalho e o atendimento de emergência para a comuni
dade acadêmica e visitantes. 

orIenTações para preVenIr problemas
 Manter uma alimentação balanceada e em intervalos 
curtos;

 Realizar exercícios físicos regularmente;
 Ao sentir dor ou algum sintoma incomum, procurar 
atendimento médico;

 Fazer exames periódicos;
 No caso de hipertensão, manter acompanhamento 
médico.

proceDImenTos ao lIgar para o 4444
 Dizer o nome completo do colega que passa mal, seu 
ramal e local onde se encontra

fique por dentro

superdicas

O professor da Faculdade de Medicina IVÁn 
IZQUIerDo foi convidado pela Sociedade para 
Neurociência, com sede em Washington (EUA), 
para participar do volume 7 da série de livros A 
História da Neurociência em Autobiografia. Trata- 
-se de uma série de crônicas autobiográficas 
sobre a vida e carreira dos neurocientistas mais 
renomados do mundo, com recordações pessoais 
que identificam influências importantes e even
tos memoráveis. Editado e impresso pela Oxford 
Press, a série reuniu, em seus seis primeiros volu
mes, histórias de 89 neurocientistas de destaque 
internacional. Izquierdo é o único residente na 
América Latina a participar desse projeto.

A PUCRS sediará, em 2010, o 16.º Encontro 
Regional de Estudantes de Matemática do Sul 
(Erematsul), evento anual voltado para estudan
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A Gráfica Epecê promoveu uma gincana comemorativa 
à Semana do Gráfico para integrar os funcionários, despertar 
o espírito de competição sadia e valorizar a equipe fomen
tando o conhecimento, o intercâmbio, a prática da boa ação 
e o lazer. Além das provas, foram realizadas palestras sobre 
temas como ética no trânsito, depressão e outros ligados 
ao ramo gráfico. Foram arrecadados mais de 100 kg de ali
mentos, produtos de higiene e limpeza e agasalhos doados 
à Clínica Esperança.

O professor arno lIse, do Laboratório de Aracnologia, e 
seu aluno de doutorado esTeVam crUZ Da sIlVa viajaram 
para Manaus (AM) e Oriximiná (PA). Em Manaus examina
ram material araneológico no Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia e, em Oriximiná, efetuaram coletas de aranhas, 
objeto de estudos em andamento e para a tese de Silva que 
objetiva estudos filogenéticos de representantes da família 
Trechaleidae. Dentro das pesquisas realizadas, está sendo 
publicada uma nova espécie da família Theridiidae, do Pró
Mata, que recebeu o nome de Thymoites promatensis em 
homenagem à localidade-tipo.

tes, egressos e professores dos cursos de Matemá
tica do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 
O 15.º Erematsul foi realizado na Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, em Criciúma (SC), com 
cerca de 600 participantes. A Faculdade de Mate
mática esteve representada por nove alunos, um 
diplomado e pelo diretor, aUgUsTo carDona, que 
integrou a plenária de encerramento, defendendo a 
realização do próximo encontro na Universidade.

O professor da Faculdade de Direito e integran
te da Procuradoria Jurídica da PUCRS, IsolDe Fa-
VareTTo, tomou posse como membro do Tribunal 
de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seccional do RS. A cerimônia foi realizada, 
em 11/5, no gabinete da presidência da OAB/RS.

A PUCRS esteve representada num dos maiores 
eventos mundiais na área automotiva, o SAE 2009 
World Congress & Exhibition, realizado em Detroit 
(EUA), com o trabalho Analysis of compromising 
degree of an internal combustion engine using 
biodiesel. O estudo, apresentado e aceito para pu
blicação, foi desenvolvido pelo professor sÉrgIo 
barbosa raHDe, responsável pelo Laboratório de 
Motores e Componentes Automotivos da Faculdade 
Engenharia, e pela aluna do curso de Engenharia 
Mecânica KarIna rUscHel. A pesquisa trata de 
um estudo visando à análise do comprometimento 
mecânico dos componentes internos de um motor 
diesel pelo uso de biodiesel.

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

 Verificar se está consciente ou incons
ciente

 Analisar se há área de sangramento 
ou fratura.

Horários de atendimento do 
sesmt: 8h às 22h30min

emergências médicas: ramal 4444

* Sugestão do leitor Rui Jung Neto

Foto: Arquivo PUCRS

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.

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

nunca fazemos nada em segredo. Duas testemunhas 
nos observam: Deus e nossa consciência.
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Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’
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sobremesa musical. Grupo de Cordas da Orquestra Filarmônica da PUCRS. Horá
rio: 13h. Local: átrio do prédio 9. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça. Dia 27/5. Horário: 14h. Local: 
auditório do prédio 11. Inscrições na secretaria da Faculdade de Direito. Informa
ções: 3320-3634.

palestra compra e Venda de empresas no exterior: aspectos jurídicos relevan-
tes. Ministrante: Andre Areno. Horário: 18h. Local: sala 705 do prédio 50. Informa
ções: 3384-4449. Inscrições gratuitas no www.labmec.com.br. Promoção: Labmec.

palestra parentesco no Direito. Tema: A aplicação no Direito Civil da teoria e 
prática dos graus de parentesco, consanguinidade, afinidade, linhas colaterais 
e linha reta, com Kadja da Costa e Maren Taborda. Horário: 17h35min. Local: sala 
307 do prédio 11. Inscrições gratuitas na secretaria. Informações: 3320-3537. 
Promoção: Departamento de Direito Privado da Faculdade de Direito.

palestra no Instituto de geriatria e gerontologia (Igg). Tema: Envelhecimen-
to, saúde e qualidade de vida. Ministrantes: Cristina Gaviolli (Fisioterapeuta) e 
Andreivna Serbim (Enfermeira). Horário: 11h. Local: 3.º andar do Hospital São Lu
cas. Entrada Franca. Inscrições: 3336-8153 vagas limitadas. Informações: igg@
pucrs.br. Promoção: IGG.

Quinta-feira é + comércio Internacional. Tema: Agenciamento de Cargas 
Internacionais. Horário: 18h. Inscrições gratuitas. Local: auditório do 9.º andar 
do prédio 50. Informações: 3320-3547. Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia.

o Duplo na literatura – 200 anos de nicolai gogol & edgar allan poe. Tema: 
William Wilson: Poe precursor da psicanálise?, com Sérgio Bellei. Horário: 
17h30mim. Inscrições mediante doação de um livro de literatura. Local: 2.º andar 
do prédio 8. Informações: 3320-3500, ramal 4615. Promoção: Núcleo de Estudos 
sobre Imaginário e Literatura da Faculdade de Letras.

conversando com Diplomados da Faculdade de Farmácia. Tema: O papel do 
farmacêutico no setor de registro de produtos industrializados, com Janaína Mar
tins de Paula (Proregistros Consultoria). Horário: 19h30min. Entrada franca. Local: 
sala 604 do prédio 12A. Informações: 3320-3512.

palestra do big-bang à Inteligência. Ministrante: Luiz Augusto Leitão da Silva. 
Horário: 17h30min. Entrada franca. Local: auditório do prédio 10. Informações:  
3320-3500, ramal 4436. Promoção: Laboratório de Astronomia da Faculdade de 
Física.

círculo de cultura. Leitura de poesias, prosa, audição de peças teatrais e mu
sicais. Horário: 18h. Entrada franca. Local: sala 217 do prédio 15. Informações: 
3320-3500, ramal 4768. Promoção: Laboratório de Atividades Múltiplas da Facul
dade de Educação.

DIa 27   QUarTa-FeIra

Último dia para confirmar presen-
ça no momento Formandos. Enviar 
e-mail para diplomadospucrs@pucrs.
br, indicando nome, curso e o turno es
colhido para participar. O evento ocorre 
dia 3/6, às 8h30min, 14h30min e 20h. 
Local: teatro do prédio 40. Informações:  
3320-3708, ramal 4701 ou www.pucrs.
br/diplomados.

DIa 29   sexTa-FeIra

exame ToeFl. Exame de proficiência em 
língua inglesa na modalidade internet 
based test. Inscrições: www.ets.org. In
formações: 3320-3528.

1.º curso Finanças pessoais: segredo do sucesso. Minis
trante: Leandro Hassier. Horário: 9h. Local: sala 705 do prédio 
50. Informações: 3384-4449. Inscrições: www.labmec.com.br.

curso etapas de uma Incorporação Imobiliária. Até 6/6. 
Ministrante: Newton Chwartzmann. Horário: 9h. Promoção: 
Faculdade de Engenharia. *

DIa 30   sÁbaDo

Último dia para enviar textos para revista Intuitio. O Pro
grama de Pós-Graduação em Filosofia recebe artigos para 
publicação. Informações: http://revistaseletronicas.pucrs.br/
ojs/index.php/intuitio.

DIa 31   DomIngo

curso de contratos Internacionais. Até 26/8. Horário: 19h30min, às terças e quartas-feiras. Infor
mações: 3320-3634. Promoção: Faculdade de Direito. *

DIa 2   Terça-FeIra

seminário de Direito administrativo: regulação e controle 
em Debate. Horário: 10h30min. Local: sala 1035 do prédio 11. 
Inscrições gratuitas na secretaria do pós-graduação. Informa
ções: 3320-3537 ou direito@pucrs.br. Promoção: Programa de 
Pós-Graduação em Direito.

DIa 1.º   segUnDa-FeIra

DIa 28   QUInTa-FeIra
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relendo a literatura 4. De 
3/6 a 2/9. Horário: 17h30min, 
às quartas-feiras. Local: sala 
223 do prédio 8. Inscrições 
gratuitas para cada encontro 
pelo e-mail relendoaliteratura 
@pucrs.br. Informações: 
3320-3500, ramal 4615. Pro
moção: Centro de Referência 
para o Desenvolvimento da 
Linguagem da Faculdade de 
Letras.

Vestibular de Inverno. Ins
crições até 5/6 pelo site www.
pucrs.br/vestibular. O prazo 
final para o pagamento da taxa 
de inscrição é 8/6. Provas nos 
dias 20 e 21/6, das 14h às 
18h. Informações: 3320-3557.

Treinamento de Futuros mo-
nitores. Inscrições até 10/6. 
Capacitação para alunos que 
tenham interesse em atuar 
como monitores de eventos da 
Universidade. Para participar, 
é necessário preencher uma 
ficha de cadastro, com uma 
foto 3X4, na Pró-Reitoria de 
Assuntos Comunitários, térreo 
do prédio 15, a partir das 8h. 
Informações: 3320-3708, ra
mais 4358 e 4359.

avaliação de Disciplinas 
da graduação. Até 29/6. 
Disponível no portal PUCRS 
para preenchimento de for
ma anônima e voluntária. Os 
professores podem participar 
acessando Central de Profes
sores no www.pucrs.br e os 
alunos, em Central de Serviços 
para Alunos, no link Informa
ções Acadêmico-Financeiras. 
O Campus Uruguaiana tem 
acesso pelo link direto na capa 
do site.


