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Das 18h30min às 23h, o estaciona-
mento descoberto do Hospital São 
Lucas passa de R$ 3,20 para R$ 2, 

valor válido aos alunos da Universidade 
mediante apresentação da carteira de 
estudante. Em função de a tarifa ser dife-
renciada, eles não podem utilizar créditos 
comprados antecipadamente. O estacio-
namento coberto do Parque Esportivo tem 

o mesmo preço (R$ 2), sendo oferecido o 
translado de van para ida e volta até o pré-
dio 50 no período da noite. A Universidade 
recomenda que os alunos da noite utilizem 
esses estacionamentos preferencialmente. 
No segundo semestre, a PUCRS deverá 
inaugurar um prédio-garagem em frente ao 
Portal Tecnopuc, com acesso pela Cristiano 
Fischer e 750 vagas.

Promoção nos estacionamentos

ouvidoria Institucional ganha site
A Ouvidoria Institucional da PUCRS conta agora com um site para atender 

o público interno e externo, recebendo e respondendo a dúvidas, recla-
mações e sugestões. Acessando o www.pucrs.br/ouvidoria, a pessoa faz 
e acompanha uma solicitação. Também é possível registrar reclamações 
de forma anônima, solicitando a preservação de sua identidade. Apenas a 
Ouvidoria terá conhecimento, para posterior retorno ao interessado. No site 
podem ser encontradas as perguntas mais frequentes e links importantes 
da Universidade, entre outras informações. O atendimento também ocorre 
pessoalmente na Central de Atendimento ao Aluno (térreo do prédio 15), de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 18h. Informações 
no site citado ou pelo telefone 3353-4854.

oportunidades de voluntariado
A Universidade apresenta em 18/3 um novo formato para o Programa 

Voluntariado. O evento ocorre na sala 202 do prédio 40, às 17h. Des-
tina-se ao desenvolvimento da cultura da solidariedade e do voluntariado, 
visto que a Universidade tem por missão a busca da formação humana e 
profissional. Até o dia 26/3, alunos, professores e técnicos administrativos 
da Universidade podem inscrever-se no Núcleo de Voluntariado PUCRS/
Avesol. Antes de serem direcionados às atividades, participam de capaci-
tação no dia 10/4. O Núcleo conta com 50 instituições sociais cadastradas. 
Para os universitários, as ações poderão ser validadas como atividade 
complementar, mediante aprovação da Faculdade. Informações: www.
pucrs.br/voluntariado ou 3353-4959. 

PUCrS entre as marcas preferidas
O Jornal do Comércio e a QualiData Pesquisas e Conhecimento Estra-

tégico anunciaram os vencedores do Projeto Marcas de Quem Decide 
em 102 categorias. Entre as universidades privadas, a PUCRS ficou em 1.º 
lugar como marca preferida e lembrada em Ensino Superior. No Ensino de 
Pós-Graduação, quesito preferência, a Instituição está em 3.º, e quanto à 
lembrança, em 2.º. As indicações foram feitas por empresários, executivos 
e profissionais liberais entrevistados entre novembro de 2009 e janeiro 
deste ano.

A Universidade e a Fun-
dação Thiago de Moraes 
Gonzaga apresentam no 

dia 22/3, às 19h, na sala 202 
do prédio 40, a Campanha Mão 
Única pela Vida para estimular 
a boa convivência entre moto-
ristas e pedestres. Participam 
o Reitor Joaquim Clotet e a 
presidente da Fundação, Diza 
Gonzaga. Ao longo da semana, 
a campanha será lançada no 
Campus. Voluntários do Espaço Vida Urgente PUCRS serão mobilizados 
e a campanha estará presente em placas, cartazes, paradas de ônibus, 
materiais promocionais, eventos e redes sociais. Adesivos com o logo 
Vida Urgente PUCRS poderão ser colocados em carteiras e crachás.

No dia 23/3 será lançado o Cartão Diplomados PUCRS, que 
identificará os egressos da graduação ou pós-graduação 
(mestrado e doutorado) dentro da Universidade para utilização 

de serviços e descontos, como acesso à Biblioteca Central, cursos de 
extensão e pós-graduação (quando previsto), Parque Esportivo, Livraria 
da Edipucrs, Museu de Ciências e Tecnologia e em alguns serviços de 
terceiros no Campus. Para os alunos graduados a partir de 2009/2, o 
Cartão Diplomados estará disponível para retirada 60 dias após a data 
de formatura. Os diplomados antes dessa data poderão solicitar pes-
soalmente ou pelo e-mail diplomadospucrs@pucrs.br. A solenidade 
ocorre às 17h30min no térreo do prédio 15, com a entrega do cartão a 
dez diplomados. Informações: www.pucrs.br/diplomados, 3353-4701 
ou na sala 131 do prédio 15.

Campanha incentiva 
paz no trânsito

Diplomados ganham cartão

Foto: Arquivo PUCRS

Ilustração: Espaço Experiência
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Siga a PUCRS no Twitter

Arquitetura

Desde novembro o micro-
blog Twitter é mais uma 
ferramenta utilizada pela 

PUCRS para se comunicar com 
os seus públicos, principalmente 
com os alunos. Em pouco tempo 
conquistou quase dois mil seguidores. A 
média de adesão é de 350 por mês. As 
notícias no microblog, que não ultrapassam 
os 140 caracteres, foram muito acessadas 
e repassadas (retwitadas) em eventos 

importantes, como o cancela-
mento das aulas, em novembro, 
devido a um forte temporal que 
bloqueou a Avenida Ipiranga, 

durante o Vestibular de Verão, a 
campanha de Natal do Hospital 

São Lucas, além de dicas e notícias sobre 
novos cursos de especialização. O perfil da 
PUCRS no Twitter (www.twitter.com/pucrs) 
é atualizado por jornalistas da Assessoria 
de Comunicação Social (Ascom).

Buscando valorizar a 
produção arquitetônica 
moderna na capital 

gaúcha, será realizada, de 
22/3 a 2/4, a exposição foto-
gráfica Arquitetura Moderna 
em Porto Alegre. Também é 
uma homenagem ao livro de 
mesmo nome dos arquitetos 
Alberto Xavier e Ivan Mizoguchi, publicação que se tornou um referencial no assunto. As 
fotos expostas foram feitas pelo arquiteto e fotógrafo Marcelo Donadussi, formado na 
PUCRS, e retratam 13 prédios constantes no livro, mostrando seu estado de conservação e 
principalmente a qualidade arquitetônica dessas edificações. A organização é dos arquitetos 
Guilherme de Almeida, João Gallo e Marcos Bueno (diplomados da Faculdade de Arquitetura) 
e o projeto gráfico é do designer Pedro Biz. A mostra pode ser visitada no átrio do prédio 9 e 
tem entrada franca.

P R á T I C A S 
S U S T E N T á V E I S

Credpuc

De 22/3 a 15/4 podem ser feitas as inscrições para o 
Programa de Crédito Educativo da PUCRS (Credpuc). 
Destina-se a alunos de graduação de todos os níveis, 

carentes de recursos financeiros, próprios ou familiares, 
mesmo com matrícula trancada. Os selecionados podem 
obter até 50% de crédito sobre as mensalidades, exceto 
a primeira. 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 
www.pucrs.br/beneficios. Inscrições pelo site citado.

Direito e Educação

No dia 17/3 ocorre a aula magna da Faculdade de 
Educação, com o tema Panorama sobre o Ensino 
Fundamental de 9 anos. Os palestrantes convidados 

serão Edna Martins Borges, coordenadora-geral do Ensino 
Fundamental do Ministério da Educação, e o vice-prefeito 
de Porto Alegre, José Fortunati. Local: sala 240 do prédio 15, 
às 20h. A aula magna de abertura das aulas dos cursos de 
especialização da Faculdade de Direito será com o ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teori Zavascki, dia 19/3, 
às 19h. Na ocasião ele falará sobre O valor dos precedentes 
judiciais no atual sistema processual brasileiro. A progra-
mação será no auditório do prédio 11.

Semana 70 anos da Letras
De 22 a 27/3, em comemoração aos seus 70 anos, a Faculdade de Letras promoverá 

atividades especiais. Confira a programação:

Uma aula de  
economia de energia

A Casa Genial do Museu de Ciências e Tecnologia 
(MCT) mostra na prática como usar a energia 
de forma racional. Conscientiza visitantes e in-

fluencia o comportamento de funcionários do Museu. 
Eles passaram a prestar atenção no Selo Procel nas 
suas compras. A especificação indica os produtos que 
apresentam os melhores níveis de eficiência energé-
tica. Muitas vezes é melhor adquirir um equipamento 
mais caro com consumo menor, pois se compensa 
a diferença na conta de luz e diminui o impacto no 
ambiente. A Casa Genial tem parceria da Eletrobrás 
e Programa Procel, com apoio do Labelo/PUCRS. O 
MCT funciona de terças a domingos. Informações: 
3320-3597.

Sugestões de temas pelo e-mail pucrsnoticias@
pucrs.br ou ramal 4446.

DaTa aTIVIDaDE HorÁrIo LoCaL

22/3 Literatura In Praesentia – Cervantes, Shakespeare 
e Fernando Pessoa

18h30min Entrada do prédio 8

23/3 A Fale na minha formação – Como a Faculdade de 
Letras colaborou na minha formação profissional? 
Palestrantes: Solange Medina Ketzer, Jorge Campos, 
Charles Kiefer e Amanda Lacerda Costa

19h30min Auditório do prédio 9

24/3 Recital com o Quinteto de Cordas da Orquestra 
Filarmônica da PUCRS

13h Sala 305 do prédio 8

25/3 Missa em Ação de Graças 18h30min Igreja Universitária 
Cristo Mestre

26/3 Aula Inaugural com José Luiz Fiorin (USP) – Curso 
de Letras: a busca do mistério e da epifania da 
linguagem

19h30min Auditório do prédio 9

27/3 Jantar Comemorativo (por adesão) 20h Restaurante Panorama 
(prédio 40)

Foto: Marcelo Donadussi



O Banco do Brasil inaugurou em 4/3 as suas 
novas instalações no Campus, no térreo do prédio 
5, atendendo o público das 10h às 16h. A agência 
bancária foi transferida do prédio 2, onde funcionava 
como agência desde 2003. A solenidade de inaugu-
ração teve a presença do Reitor JoaQUIm CLoTET.

Programetes em vídeo mostram os principais 
serviços oferecidos para os estudantes e futuros 
alunos da PUCRS. A novidade está disponível no 
www.pucrs.br/pucrsapresenta. O público pode 
conhecer um pouco mais do Mundo PUCRS e des-
cobrir, de forma descontraída, onde encontrar as 
informações de que precisa. Biblioteca, Centro de 
Atenção Psicossocial, Museu de Ciências e Tecno-
logia, Parque Esportivo e Programa de Mobilidade 
Acadêmica são alguns dos setores apresentados. 

Como fazer diagnóstico 
das finanças pessoais
Anotar os dados das receitas (salários e comis-

sões) e despesas numa agenda, caderno ou 
planilha eletrônica é imprescindível para or-

ganizar as finanças pessoais. Tudo o que é gasto no 
dia deve constar, exatamente, desde o consumo de 
um café até o pagamento de prestações, luz, tele-
fone, condomínio, entre outros itens. Diante desses 
números, a pessoa pode comparar com a receita e 
verificar se gasta menos ou mais do que ganha. 

Há muitas planilhas disponíveis gratuitamente 
na internet. Existem softwares que geram relató-
rios, por meio de gráficos. O www.plusfinanceiro.
com.br é cobrado e o www.financedesktop.com.
br oferece um software livre.

Se a pessoa consegue reservar algum dinheiro 
a cada mês, conseguirá ter uma folga financeira e 
poderá planejar-se. O quanto deverá poupar está 
relacionado ao seu objetivo. Alguns especialistas 
recomendam que se economize no mínimo 20% da 

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

  S U P E R D I C A S

Os vídeos foram produzidos pelo 
Centro de Produção Multimídia da 
Faculdade de Comunicação Social. A 
iniciativa é da Pró-Reitoria de Assun-
tos Comunitários.

O coordenador do Centro de Exce-
lência em Pesquisa sobre Armazena-
mento de Carbono (Cepac) da PUCRS, 
JoÃo marCELo KETZEr, está na 
Europa até 23/3, como convidado das 
embaixadas do Reino Unido e da No-
ruega para um tour por esses países 
com autoridades do governo brasileiro 
e de entidades envolvidas com o tema 
sequestro de carbono. O grupo visita 
instalações com projetos demons-
trativos, participa de encontros com 
oficiais de governo, representantes da 
indústria, academia e a associação 
britânica de captura e armazenagem 
de carbono. Reino Unido e Noruega 
têm apoiado ações visando ao fo-
mento da tecnologia, incluindo altos 
investimentos em P&D. A PUCRS é a 
única Universidade, além da UFRJ, a 
participar desse evento.

renda para ter tranquilidade maior no futuro.
Existem modalidades diferentes de in-

vestimento e a escolha depende do perfil de 
quem poupa e do objetivo final. Por exemplo, 
se a meta for comprar um carro no final do 
ano, não se aconselha a opção por ações, 
pois o mercado apresenta maior volatilidade 
(com frequente oscilação) a curto prazo. Os 
recursos devem ser alocados em aplicações 

Até este domin-
go, 21/3, o Museu 
de Ciências e Tecno-
logia apresenta no 
Praia de Belas Shopping a exposição (R)Evolução de Darwin. A 
mostra contém o acervo reunido pelo MCT para a comemoração 
dos 200 anos do nascimento de Charles Darwin e os 150 anos 
da publicação de A Origem das Espécies, sua obra mais famo-
sa. A exposição está na Praça da Magia, 1.º piso do shopping, 
e tem entrada franca. Entre as principais atrações estão uma 
réplica do barco H.M.S. Beagle, no qual Charles Darwin realizou 
uma expedição ao longo das costas da América do Sul, um 
modelo gigante da árvore da Vida, que se tornou uma das mais 
marcantes representações da Teoria da Evolução, e um boneco 
em tamanho natural do explorador.

A Faculdade de Psicologia trouxe à PUCRS os norte-ameri-
canos Thomas Achenbach, do Departamento de Psiquiatria da 
Universidade de Vermont, e Leslie Rescorla, do Departamento de 
Psicologia do Bryon Mawr College, reconhecidos mundialmente 
na área de avaliação e tratamento de crianças e adolescentes, 
para ministrarem um curso de extensão. A Universidade é cola-
boradora num estudo transcultural e de validação brasileira das 
escalas Aseba – de avaliação psicopatológica –, e criadas pelos 
dois especialistas. O curso é promovido pelo Grupo de Pesquisa 
Avaliação e Atendimento em Psicoterapia Cognitiva, coordenado 
pela professora marGarETH oLIVEIra.
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de renda fixa, que garantam remuneração do 
capital inicial mais um prêmio (juros) como cader-
neta de poupança, CDB, título público ou fundos 
de renda fixa. Caso se trate de um investimento de 
longo prazo, a aplicação em ações ou em fundos 
de ações é o mais indicado, pois se espera retorno 
maior, ao refletir o crescimento das empresas. 
Num investimento em renda variável, não há 
como garantir a remuneração do capital aplicado.

Foto: Sanja Gjenero/stock.XCHNG

ExEmPLo: A quantia necessária por mês, durante cinco anos, para ter hoje R$ 30 mil

 Caderneta de 
Poupança* CDB* Títulos 

Públicos*
Fundos de 

renda Fixa*
ações da 

Petrobras**
Fundos de ações 
referenciados  
ao Ibovespa**

Rentabilidade mensal 
média em 5 anos 0,65% 0,85% 1,00% 0,80% 2,30% 1,80%

Valor poupado ao mês R$ 410,42 R$ 385,37 R$ 367,33 R$ 391,52 R$ 236,85 R$ 281,76 
Obs.: Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

* Rentabilidades correspondem a valores próximos ao mercado atual.
** Rentabilidades representam uma média dos últimos cinco anos.
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Ciclo de palestras Luto: como humanizar esse processo no ambien-
te hospitalar. Dia 24/3, às 13h45min, com a psicóloga Adriana Zilber-
man (Centro de Estudos da Família e do Indivíduo) e enfermeira Rosmari 
Wittmann Vieira (Hospital de Clínicas de Porto Alegre). No dia 26/3, às 
8h45min, falarão a psicóloga Terezinha Rech (PUCRS) e Rosmari. Local: 
anfiteatro Irmão José Otão – 2.º andar do Hospital São Lucas. Evento 
gratuito. Informações: 3320-3030 ou ramal 2268. Promoção: HSL.

5.º Curso Finanças Pessoais: Segredo do Sucesso. Ministrante: Le-
andro Hirt Rassier (PUCRS e XP Investimentos). Dia: 27/3. Horário: das 
9h às 19h. Local: Labmec – prédio 50, sala 705. Promoção: FACE. *
Capacitação Discente. Palestra com estudantes com vivência em 
intercâmbio. Dia 29/3. Horário: 18h. Local: auditório térreo do prédio 11. 
Informações: 3320-3656. Promoção: Pró-Reitoria de Graduação.

Semana do Livro PUCrS. Comemoração de 19 a 24/4 em alusão ao 
Dia Mundial do Livro, em 23/4, trazendo o tema Uma rosa por São Jorge, 
um livro por Cervantes. O evento contará com palestras, videoconferên-
cia, bate-papos, mesas-redondas, lançamentos, sessões de autógra-
fos e descontos. Informações: www.pucrs.br/edipucrs ou pelo telefone  
3320-3711. Promoção: Edipucrs e Câmara Rio-Grandense do Livro.

Curso de mandarim. Módulos I e III. Início em abril. Promoção: Facul-
dade de Letras. *
Curso de Especialização o Ensino e as Humanidades: discus-
sões teóricas e práticas. Início em 9/4. Inscrições até 31/3 no site 
www.pucrs.br/ffch/geografia/humanidades ou no prédio 5, sala 206. 
Informações: 3320-3555.

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

23.º Fórum de Pró-reitores de Graduação da região Sul. 
Até 23/3. Conferência de abertura com o Pró-Reitor de Pesqui-
sa e Pós-Graduação da PUCRS, Jorge Audy. Tema: Perspec-
tiva para o ensino superior a partir da Conferência Mundial 
sobre o ensino superior. Horário: das 20h às 21h. No dia 22, 
a Pró-Reitora de Graduação, Solange Medina Ketzer, participa 
da mesa-redonda Expansão do ensino superior público e 
privado. Horário: das 14h às 15h30min. Local: Unisinos – São 
Leopoldo. Informações: www.forgrad.com.br.

Projetos Trocando Ideias e Cine Co-
mentado. Iniciativa do Grupo de Con-
vivência Trocando Ideias e do Projeto 
Matinê das Duas – Cine Comentado, 
dos quais participam pessoas aci-
ma dos 50 anos. Local: sala 401 do 
prédio 50. Horário: 14h. Informações: 
3353-4114. Promoção: Faculdade de 
Serviço Social e Pró-Reitoria de As-
suntos Comunitários.

SÁBaDo DomInGo SEGUnDa-FEIra

apresentação de Universidades Italianas e da Câmara de Comércio de milão. Divulga-
ção de bolsas de estudo em nível de pós-graduação em áreas específicas. Evento gratuito, 
em inglês. Horário: das 14h às 15h. Local: auditório térreo do prédio 40, sala 202. Informa-
ções: 3320-3660. Promoção: Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais.

muita Prosa e muito Verso: encontros de idosos com a literatura. Ministrante: 
professora Maria Tereza Amodeo. Local: arena do Celin – prédio 8. Horário: das 14h às 
15h30min. Informações: 3353-4615. Promoção: Faculdade de Letras.

Students to Business. Último dia de inscrições para o programa gratuito de capacitação. 
Voltado para alunos concluintes do Ensino Médio e iniciantes da graduação, que aprende-
rão sobre as tecnologias Microsoft, para posterior encaminhamento a estágio. Inscrições: 
www.programas2b.com.br. Informações: 3320-3672. Promoção: Centro de Inovação 
Microsoft-PUCRS.

QUarTa-FEIraDIa 17

Seminário de Leis de Incentivo e Inovação. Abertura com Artur Lorentz (secretário de 
Ciência e Tecnologia) e participação de Gleverton De Munno (Dell) e Paulo Corazza (Ernst & 
Young). Horário: 14h. Local: Auditório Talento Empreendedor – Tecnopuc. Evento gratuito. 
Inscrições: 3384-0020 ou e-mail abineers@via-rs.net. Promoção: Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Eletrônica.

Palestra Biodiversidade. Temática voltada ao Ano Internacional da Biodiversidade, pro-
clamado pela Unesco. Ministrante: Betina Blochtein, diretora do Instituto do Meio Ambien-
te da PUCRS. Horário: das 19h30min às 21h. Local: auditório do prédio 5. Informações: 
3320-3518. Promoção: Departamento de Cultura Religiosa da Faculdade de Teologia.

QUInTa-FEIraDIa 18

DIa 20 DIa 21 DIa 22

 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.

“Cuidado! Guardai-vos de toda ganância; 
não é pelo fato de um homem ser rico que 
ele tem a vida garantida pelos seus bens.”

(Lc 12,15)
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

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

Café da manhã na PUCrS. Voltado para alunos que 
ingressaram na Faculdade de Engenharia em 2009/2 
ou 2010/1. Local: sala 302, bloco B – prédio 30. Horá-
rio: 9h30min. Inscrições até 18/03: www.pucrs.br/feng, 
3320-3525 ou na secretaria da Faculdade.

5.º Curso análise Gráfica para Tomada de Decisão. 
Ministrante: Marcelo Fayh (XP Investimentos). Horário: 
das 9h às 19h. Local: Laboratório de Mercado de Capi-
tais (Labmec) – prédio 50, sala 705. Promoção: FACE. *


