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Nova data para o Vestibular

As provas do concurso Vestibular de Verão 2010 da PUCRS serão 
aplicadas nos dias 12 e 13 de dezembro e não mais em 5 e 6 de 
dezembro como programado anteriormente. A mudança se deu 

devido à alteração na data das provas do Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem) para o mesmo final de semana. A Universidade recebe 
inscrições para o concurso Vestibular a partir do dia 9 de novembro, até 
2 de dezembro. Mais informações: 3320-3500, ramal 4483, ou no site 
www.pucrs.br/vestibular.

Festa Solidária busca 
doação de brinquedos

O Centro de Pastoral e Solidariedade promove campanha pelo Dia 
da Criança até 15/10, com a arrecadação de brinquedos e livros 
infanto-juvenis. Os pontos de coleta estão nas secretarias das 

unidades acadêmicas e no Centro de Pastoral (prédio 17, sala 101). 
As doações serão destinadas à Festa Solidária pelo Dia da Criança, na 
Associação Comunitária Campo da Tuca, no sábado, 17/10, das 14h 
às 16h30min, quando a comunidade acadêmica da PUCRS realizará 
oficinas pedagógicas, brincadeiras, lanche especial e a entrega de 
uma lembrança. A Associação é cadastrada no Núcleo de Voluntariado 
PUCRS/Avesol e atende crianças e adolescentes com idades entre um e 
13 anos pela Creche Comunitária e o Serviço de Apoio Sócio-Educativo.

Fim de semana  
de futebol na PUCRS

Neste sábado e domingo, dias 17 e 18/10, realiza-se mais uma 
etapa das Olimpíadas da PUCRS 2009, no Parque Esportivo. A 
partir das 8h, serão disputados jogos de futebol de campo mas-

culino. Participam alunos, funcionários e diplomados. A comunidade 
acadêmica é convidada a assistir. A entrada é franca. O encerramento 
das Olimpíadas será no dia 25/10 com a final de todas as modalidades. 
Informações: www.pucrs.br/eventos/olimpiadas.
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Começa o 3.º Torneio Empreendedor
Encerram-se às 20h do dia 16/10 as ins-

crições para a terceira edição do Torneio 
Empreendedor, voltado aos alunos de gra-

duação e que dará R$ 19 mil em prêmios às três 
equipes vencedoras. A abertura do evento será 
no sábado, 17/10, às 8h, nas salas 801 e 802 
do prédio 50, com uma palestra aos participantes 
realizada pelo coordenador do Núcleo Empreen-
dedor e responsável pelo torneio, professor Luís 

Humberto Villwock. A competição busca estimular 
a cultura empreendedora na Universidade e as 
ideias inovadoras possibilitando aos acadêmicos 
um momento de aprendizado, colocando em prática 
suas propostas. O patrono é o vice-presidente de 
Mercado e Desenvolvimento de Negócios do Grupo 
RBS, Eduardo Sirotsky Melzer. Um dos prêmios 
que incentiva o desenvolvimento e a continuação 
do projeto construído ao longo do torneio é a pré-

incubação, por até seis meses, na Incubadora Raiar 
da PUCRS, que faz parte do Instituto de Pesquisa 
e Desenvolvimento da Universidade (Idéia) e da 
Rede Inovapuc. Inscrições: na Proex (sala 201 do 
prédio 40). Informações: www.pucrs.br/eventos/
torneioempreendedor. O evento conta com os 
apoios de CaixaRS, Sebrae/RS, Idéia/Raiar e Fijo. 
Para acompanhar no Twitter, o endereço é twitter.
com/3torneioemp.

Concerto comemora a primavera
Neste domingo, 18/10, às 16h, no Teatro Bourbon Country (Av. Túlio 

de Rose, 80), o Coral e a Orquestra Filarmônica da PUCRS realizam 
o Concerto de Primavera, integrando os Concertos Comunitários Zaffari. 
Na ocasião serão executadas obras de Verdi, Strauss, Dvorak, Piazzolla, 
Lehàr e Elgar, sob a regência do maestro Frederico Gerling Junior. Haverá a 
participação especial do Ballet Concerto e Cia. de Dança Tracy e Alexandre, 
além dos solistas Adriana de Almeida, Marcello Vannucci, Flavio Leite e 
Pedro Spohr. A entrada é franca.

MusicalIdade homenageia idosos
O Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG) realiza no sábado, dia 

17/10, a segunda edição do MusicalIdade. Haverá apresentações do 
Coral da TotalIdade, além de Maria Helena Andrade, Alexandre Rodrigues, 
Guilherme Braga, Edgar Pozzer, Norberto Baldauf, Plauto Cruz, Cigano e 
Jair Kobe. O evento ocorre das 14h às 18h no Salão de Atos. Os ingressos 
podem ser obtidos, antecipadamente, mediante a doação de um litro de 
leite longa vida, na secretaria do IGG (3.º andar do Hospital São Lucas), na 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (Prac, térreo do prédio 15), no Asilo 
Padre Cacique, Fetapergs e Spaan. Os ingressos não estarão disponíveis 
no dia. Informações: 3336-8153 ou igg@pucrs.br.

Foto: Arquivo PUCRS



  A N O T E

Centro de 
Reabilitação
O Centro de reabilitação, localizado 

no prédio 84, foi pensado inicialmente 
como uma clínica-escola para cumprir 

a exigência do Ministério da Educação de apro-
ximar os alunos do contato ensino-assistência. 
Porém, o potencial fez com que os serviços 
fossem ampliados, tornando-o também um 
ambiente de investigação científica. Planejado 
pela Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fi-
sioterapia (Faenfi), atualmente é administrado 
pelo Hospital São Lucas, tendo-se convertido 
num espaço multiprofissional e interdisciplinar. 
No local atuam fisioterapeutas, nutricionistas, 
fonoaudiólogos, enfermeiros, médicos fisiatras, 
cardiologistas e pneumologistas que, juntos, 
põem em prática o princípio de gestão Integra-
ção ensino, pesquisa e extensão.
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Tecnologias sociais

No dia 22/10 a Fundação Irmão José Otão 
(Fijo), em parceria com a Rede de Tecno-
logias Sociais do Brasil (RTS), promoverá 

a 1.ª Mostra de Tecnologias Sociais no RS. Além 
da exposição de banners com as experiências 
de tecnologias sociais, que ocorrerá durante o 
evento na sede de Fijo (prédio 2), será realizado 

o painel Tecnologias sociais: compreendendo 
conceitos para disseminar conhecimentos e 
oficinas como de biodiesel ecológico e de justiça 
e meio ambiente. O evento ocorre no auditório 
do prédio 50, com início às 9h. Inscrições: www.
fijo.org.br. Informações no site ou pelo fone 
3205-3100.

Participe da Sipat

A Gerência de Recursos Humanos realiza, 
de 26 a 30/10, a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho 

(Sipat), voltada a funcionários da PUCRS. As 
palestras deste ano, no auditório do prédio 40, 
abordarão temas como HPV, gerenciamento 
do estresse, impactos da crise econômica na 
vida do trabalhador, ervas medicinais, medidas 
de prevenção a roubos e assaltos e trabalho 

em alturas. As listas para inscrições estão 
nas secretarias das unidades. No dia 27/10, 
paralelamente ao evento, ocorre a Feira da 
Saúde, no prédio 50, com a participação de 
alunos e professores de diversos cursos além 
de Centro de Pastoral e Uniodonto. Haverá 
atividades funcionais, verificação de pressão 
arterial, informações nutricionais, entre outras. 
Informações: 3320-3570.

P R I N C Í P I O S 
D E  G E S T ã O

Darwin
Como parte da exposição (R)Evolução de Darwin, 

o Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) realiza, no 
dia 19/10, o curso de extensão A Dieta de Darwin. 
Com base no livro de receitas de Emma Darwin, 
esposa do naturalista britânico, haverá atividades 
de estudo teórico-prático, análise e discussão sobre 
a dieta de Charles Darwin, abordando os aspectos 
nutricionais mais relevantes, além de demonstração 
e degustação de gastronomia com chef de cozinha. O 
curso ocorre das 19h30min às 22h30min. Inscrições 
na Proex (sala 201 do prédio 40). No dia 21/10 será 
realizada a conferência Olhar do antropólogo Charles 
Darwin, com o professor Klaus Hilbert, coordenador 
do Centro de Estudo e Pesquisas Arqueológicas. O 
evento ocorre às 18h30min no anfiteatro do MCT. 
Inscrições: www.pucrs.br/mct/evolucao.

Ciências e 
tecnologia

De 19 a 25/10 ocorre a Semana Nacional de 
Ciências e Tecnologia – Ciências no Brasil. Haverá 
oficinas, workshops e eventos com participação de 
unidades acadêmicas da PUCRS: Faculdades de 
Educação Física e Ciências do Desporto, Física, Mate-
mática, Farmácia e Odontologia. Veja a programação 
completa no site http://tinyurl.com/semanact.

História da literatura

Estão abertas as inscrições para 8.º Semi-
nário Internacional de História da Literatu-
ra. Renomados pesquisadores e professo-

res do Brasil e do exterior estarão reunidos para 
debater temas relativos à história da literatura. 
Haverá conferências, mesas-redondas, sessões 
de comunicação e workshops. Os trabalhos po-

dem ser inscritos até o dia 15/10. Para participar 
como ouvinte é possível se inscrever até o dia do 
evento na Proex (sala 201 do prédio 40). O even-
to, promovido pelo Programa de Pós-Graduação 
em Letras, ocorre de 27 a 29/10. Informações: 
www.pucrs.br/eventos/historiadaliteratura 
ou 3320-3680.

Espetáculo de dança

Até o dia 22/10 téc-
nicos-administra-
tivos e professores 

podem retirar ingressos 
para o espetáculo de 
dança Fragmentos. A 
escola Núcleo de Arte 
e Dança apresentará 
várias modalidades, 
como jazz, dança de 
salão, do ventre, con-
temporânea, de rua e 
estilo l ivre. Também 
haverá demonstração 
de arte marcial, música 
e teatro. Interessados 
podem procurar a Prac de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 18h, na sala 109 
do prédio 1. Serão disponibilizados até três ingressos por pessoa. A apresentação será no dia 24/10, 
às 20h, no teatro do prédio 40. Informações: ramal 4357. Promoção: Programa Vida com Qualidade 
(Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários).

Foto: Divulgação



O Reitor JoAQuIM CLoTET e o assessor para 
Assuntos Internacionais e Interinstitucionais, DArIo 
AZEVEDo, realizaram viagem aos EUA onde visita-
ram grandes centros de tecnologia e parques tecno-
lógicos vinculados às principais universidades do 
Vale do Silício (Califórnia). Estiveram nos laborató-
rios de inovação da empresa HP, nas Universidades 
de Stanford e de Berkeley. O percurso se encerrou 
na Universidade do Novo México. Dentro da visão 
de internacionalização da PUCRS, o objetivo foi 
buscar referências nas melhores práticas de gestão 
e administração, identificando áreas de possíveis 
parcerias e promovendo a aproximação de profes-
sores e pesquisadores e intercâmbio de alunos.

Como melhorar a atenção
A última edição da Capacitação Discente, 

promovida pela Pró-Reitoria de Gradua-
ção, abordou o tema Capacidade de 

prestar atenção: Uma perspectiva do funcio-
namento do cérebro. Todo tempo, a pessoa re-
cebe estímulos conflitantes do ambiente. Pode 
estar assistindo a uma aula e ao mesmo tempo 
sentir algum cheiro, ter fome ou ser acometida 
por vários pensamentos. Os sistemas aten-
cionais estão distribuídos em distintas áreas 
cerebrais, algumas associadas a comporta-
mentos voluntários e outras ao funcionamento 
subconsciente, automático.

A atenção depende de quatro componentes: 
1) Definir prioridades: saber o que é 

importante no momento e deixar o resto em 
segundo plano.

2) Manter o foco e inibir interferências: é 
um processo parcialmente consciente. Em por-
tadores de Transtorno de Déficit de Atenção/Hi-

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.
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O Instituto dos Irmãos Maristas está sob novo co-
mando. Durante o Capítulo Geral, realizado em Roma, 
no final de setembro, foram eleitos o novo Superior- 
-Geral, o espanhol Ir. Emili Turú Rofes, e o novo 
Vigário-Geral, o escocês Joseph Mc Kee, que substi-
tuem o Ir. Seán Sammon e o Ir. Luis Sobrado, respec-
tivamente. Os novos gestores têm entre suas funções 
dinamizar a missão dos irmãos maristas pelo mundo.

A acadêmica do 6.º semestre de Serviço Social 
PAoLA FALCETA DA SILVA integra a equipe res-
ponsável por um dos maiores projetos encampados 
pela Associação do Ministério Público do Rio Grande 
do Sul (AMP/RS), a campanha Crack – Ignorar 
é o seu vício?, lançada em maio e que norteou o 
desencadeamento de iniciativas semelhantes pelo 
Estado. A ação da AMP/RS venceu o Prêmio Nacional 
de Comunicação e Justiça, na categoria Inovação, 
entregue em São Luiz (Maranhão), durante o 5.° Con-
gresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da 
Justiça. Paola é responsável pelo abastecimento do 
site da campanha, assim como pela organização de 
eventos no interior e na Capital, que objetivam socia-
lizar as informações sobre ações de enfretamento ao 
uso da droga.

  F I Q U E  P O R  D E N T R O

  S U P E R D I C A S
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Trabalho 
realizado pelo 
professor JÚ-
L I o  C É S A r 
bICCA-MArQuES, coordenador do Laboratório 
de Primatologia da Faculdade de Biociências, e 
sua equipe de alunos, ganhou destaque interna-
cional com divulgação no site da BBC de Londres 
e, também, no Discovery Channel, no Canadá. 
A pesquisa constatou que os bugios-pretos, 
macacos ameaçados de extinção no Rio Grande 
do Sul, também podem incluir ovos em sua dieta. 
O comportamento surpreendeu a comunidade 
internacional de pesquisadores em primatologia 
uma vez que, na literatura científica, os bugios 
eram considerados exclusivamente vegetarianos.

Os alunos SErGIo LuIS FrEIbErG, bruNo 
CHAVES e AbrIEL boMbArDELLI, da Faculdade 
de Arquitetura, tiveram trabalho selecionado para 
a Exposição Internacional de Estudantes de Ar-
quitetura e Urbanismo da 8.ª Bienal Internacional 
de Arquitetura de São Paulo. O evento ocorrerá de 
31/10 a 6/12 no Pavilhão da Bienal, no Parque 
Ibirapuera, em SP, com a temática Ecos Urbanos.

peratividade (TDAH), há dificuldade nessa operação.
3) Manter os dados on-line – memória 

operacional ou de trabalho: para que a próxima 
informação ouvida ou lida faça sentido, é preciso 
manter um fluxo e ter on-line o que acabou de ser 
lido ou ouvido.

4) Mudar o foco, quando pertinente: a capa-
cidade de dividir a atenção de uma prioridade com 
outras. Isso é importante para planejar o estudo en-
tre disciplinas diferentes ou a realização de tarefas 
no trabalho. 

A motivação está diretamente ligada à atenção. 
Algumas dicas para melhorar essa capacidade, 
mantendo a mente limpa:

 Dormir bem
 Ter atividades de lazer, oportunidades até do 

surgimento de ideias para o estudo e trabalho
 Evitar drogas e álcool
 Fazer exercício físico
 Escutar música

TDAH oCorrE EM 4% DoS ADuLToS
Os pacientes com o transtorno sentem 

inibição motora deficiente, inquietude, difi-
culdade para persistir em tarefas, demora 
para concluir tarefas, impressão de que po-
deriam ter feito as coisas melhor e sonolência 
excessiva. O tratamento pode melhorar a 
capacidade de prestar atenção no que se está 
fazendo, dar mais agilidade a iniciar ativida-
des e reduzir a irritabilidade e impaciência.

O próximo encontro da Capacitação 
Discente será dia 26/10, às 18h, no au-
ditório do prédio 11, com o professor da 
Faculdade de Informática César de Rose, 
sobre Avanços tecnológicos: diferentes 
mídias. Vale como atividade complementar.

Foto: Melissa Danda

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Júlio César Bicca-Marques



4     |     PUCRS NOTÍCIAS Nº 313 • 14 A 20 DE OUTUBRO DE 2009

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comunicação Social da Universidade. Coordenadora da Assessoria: Ana Luisa Baseggio • Editora Executiva: Magda Achutti • Edição: Ana Paula 
Acauan, Eduardo Borba, Magda Achutti e Mariana Vicili • Redação: Ana Paula Acauan, Bianca Garrido, Eduardo Borba, Magda Achutti, Mariana Vicili, Rodrigo Ojeda e Sandra Modena • Estagiários: Leandro Pizoni e 
Natasha Centenaro • Revisão: José Renato Schmaedecke • Projeto gráfico: PenseDesign • Impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.
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Curso Literatura de Língua Espanhola – Escritores. De 21/10 
até 2/12. Horário: 17h30min, às quartas-feiras. No dia 21 será 
apresentado o tema La poesía intimista de Antonio Machado. 
Ministrante: Aureliano Calvo Hernández. Local: prédio 8. Promoção: 
Instituto de Cultura Hispânica. *
Ciclo de Palestras da Filosofia. Dia 23/10. Tema: Sobre a racio-
nalidade e paradoxos epistêmicos. Ministrante: Cláudio Almeida. 
Horário: 14h. Local: auditório do prédio 5. A entrada é mediante 
a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Inscrições pelo  
e-mail filosofia-pg@pucrs.br. Informações: 3320-3554. Promo-
ção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.

Exame ToEFL. Dia 23/10. Exame de proficiência em língua inglesa 
na modalidade internet based test. Horário: 10h. Inscrições pelo 
site www.ets.org. Informações no site ou pelo telefone 3320-3528. 
Promoção: Faculdade de Letras.

3.º Mercado de Capitais em Vídeo – Filme comentado. Dia 
28/10. Filme: Boiler Room – Meu 1.º Milhão (1987), direção de 
Ben Younger. Ministrante: Bernardo Fonseca Nunes. Horário: 18h. 
Local: sala 705 do prédio 50. Inscrições gratuitas no site www.
labmec.com.br. Informações: 3384-4449 ou e-mail contato@
labmec.com.br. Promoção: Labmec.

10.º Seminário Internacional da Comunicação – Comunicação 
e Imaginário. Inscrições até 29/10. O evento ocorre entre 3 e 
5/11. Local: palestras no teatro do prédio 40 e grupos de traba-
lho nas salas do prédio 7. Informações: www.pucrs.br/famecos/
pos/seminariointernacional. Promoção conjunta do Programa de  
Pós-Gradua ção da Famecos e da Universidade René Descartes 
Paris V/Centre de l’Étude sur l’Actuel e Le Quotidien. *

 A G E N D A  P R O G R A M E - S E

Sobremesa Musical. Com a Camerata 
da Orquestra Filarmônica da PUCRS. 
Na ocasião serão executadas as trilhas 
sonoras de desenhos infantis, como 
Rei Leão, Aladim, A Bela e a Fera, en-
tre outros. Horário: 13h. Local: átrio do 
prédio 9. Informações: 3320-3582 e 
cultura-musical@pucrs.br. Promoção: 
Instituto de Cultura Musical.

Ciclo de palestras os Desafios 
da Microscopia para o Avanço 
da Pesquisa Científica e Tecnoló-
gica. Temas: Microanálise no mi-
croscópio eletrônico de transmis-
são: mapas elementares na escala 
nano utilizando filtragem em ener-
gia, ministrado por Ruth Hinrichs 
(UFRGS), e Aplicações tecno-
lógicas da microscopia ele-
trônica em nano escala, mi-
nistrado por Roberto Hübler  
(PUCRS). Horário: 17h. Local: au-
ditório do 9.º andar do prédio 50. 
Inscrições gratuitas. Informações: 
cemm@pucrs.br e 3353-4490. 
Promoção: Centro de Microsco-
pia e Microanálise do Instituto de 
Pesquisa e Desenvolvimento da  
PUCRS (Idéia).

Curso Jogando na PuCrS/Futebol Feminino – Edição 2009, Turma C. 
Até 26/1/2010. Ministrante: Daniel Kruse. Horário: 20h, às terças-feiras. 
Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. *
Projeto Criança Esperança – inscrições abertas. O Projeto Criança 
Esperança apoia a Fundação Pensamento Digital para execução do Proje-
to Formação em Manutenção e Configuração de Computadores e Redes, 
com sede no Tecnopuc. Horário: a partir das 8h. Inscrições somente 
no local (Av. Senador Salgado Filho, 7000, parada 49, PUCRS Campus 
Viamão – sala 17). A prioridade é para pessoas com idade entre 14 e 26 
anos, residentes em Viamão. Informações: (51) 3433-5150 e pelo e-mail 
sabrina@pensamentodigital.org.br.

Palestra Aproveitando o sobe e des-
ce da bolsa de Valores. Aprenda a 
ganhar com a oscilação do preço das 
ações e commodities, conhecendo as 
melhores estratégias para especulação 
nesses mercados. Ministrante: Carla 
Weber. Horário: 18h. Local: sala 705 
do prédio 50. Inscrições gratuitas no 
site www.labmec.com.br. Informa-
ções: 3384-4449 ou e-mail contato@
labmec.com.br. Promoção: Labmec.

QuArTA-FEIrA

TErçA-FEIrAQuINTA-FEIrA

DIA 14 

Momento Formandos – último dia para confirmar presença. 
Para os formandos 2009/2. O evento ocorre no dia 21/10. Horário: 
20h. Local: Salão de Atos. A presença pode ser confirmada pelo 
diplomadospucrs@pucrs.br, indicando nome e curso. Informações: 
3320-3708, ramal 4701 ou www.pucrs.br/diplomados. Promoção: 
Programa Diplomados da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários.

Exposição sobre a obra rosário: orações de outubro. Até 30/10. 
Iniciativa do autor da obra, Ir. Edison Hüttner, em parceria com o ar-
tista plástico e desenhista mineiro Helio Coelho Ferreira. O material 
da exposição é composto dos 19 ícones marianos de Helio Coelho 
e da Carta do Papa Bento XVI enviada através da Secretaria de 
Estado do Vaticano. Horário: 22h. Local: Espaço Cultural do Hospital 
São Lucas da PUCRS, no 2.º Pavimento. Promoção: Edipucrs em 
parceria com o Hospital São Lucas.

SExTA-FEIrADIA 16 

Curso Clínicas de Atividades Aquáticas – Polo Aquático. Minis-
trante: Alessandra Scarton. Horário: 10h. Promoção: Faculdade de 
Educação Física e Ciências do Desporto. *

DoMINGoDIA 18 

oficina Identidades e Subjetividades: do que se trata mesmo? 
Ministrante: Suzana Huerga. Horário: 9h. Local: sala 217 do prédio 
15. Evento gratuito. Inscrições pelo telefone 3320-3500 ramal 4768. 
Promoção: Laboratório de Atividades Múltiplas da Faculdade de 
Educação.

SábADoDIA 17 

Seminário Economia às 5:30. Tema: A credibilidade do regime de 
metas de inflação no Brasil. Ministrante: César Tejada (professor 
da UFPel). Horário: 17h30min. Entrada franca. Local: auditório do 
9.º andar do prédio 50. Informações: 3320-3688 e economia-pg@
pucrs.br. Promoção: Mestrado em Economia e Desenvolvimento. 

Ciclo Filosofia e Literatura. Tema: Bachelard. Ministrante: Ana 
Maria Lisboa de Mello. Horário: 17h15min. Local: sala 305 do 
prédio 8. Inscrição mediante a doação de um livro. Informações:  
3320-3676. Promoção: Faculdade de Letras e Faculdade de Filoso-
fia e Ciências Humanas.

SEGuNDA-FEIrADIA 19 
DIA 20 DIA 15 

 P A S T O R A L  E  V O C ê  F A L E  C O N O S C O

Entre em contato com a Redação pelo fone 

3320-3500, r. 4338 e 4446, 

fax 3320-3603 ou e-mail 

pucrsnoticias@pucrs.br.

“A partilha é o próprio sentido do relacionamento.”
Jacques Salomé

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


