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Universidade se  
prepara para a Páscoa
No dia 30/3 a PUCRS convida a comunidade 

acadêmica, por meio do Centro de Pastoral e 
Solidariedade, a participar de atividades especiais 
relativas à Páscoa. Das 8h às 22h, na Igreja Univer-
sitária Cristo Mestre, haverá atendimento de confis-
sões. Durante todo o dia, também na Igreja, ocorrem 
momentos formativos-celebrativos com o objetivo 
de possibilitar uma maior compreensão e sensibili-
zação quanto ao sentido do mistério da Páscoa. Os 
momentos ocorrerão às 8h, às 11h40min, às 14h, às 
18h e às 19h30min, sempre com duração de 20min. 
Às 18h30min será celebrada a missa diária. A Pe-
diatria do Hospital São Lucas (HSL) recebe, até o dia 
29/3, doações de chocolates para serem distribuídos 
às crianças internadas durante a Festa de Páscoa, 
que ocorrerá no dia 30/3. Interessados podem entrar 
em contato com Juliana pelo telefone 3320-3000, 
ramal 2507 ou e-mail jpierdona@terra.com.br. 
A festa dos pequenos será realizada no 5.º andar do 
HSL a partir das 14h30min e, além da distribuição 
de doces, contará com uma reflexão sobre o signi-
ficado da data, apresentação musical das próprias 
crianças e narração encenada com os bolsistas do 
projeto Literatura Infantil e Medicina Pediátrica. Até 
o dia 31/3 a Associação dos Funcionários da PUCRS 
realiza a Feira de Páscoa em sua sede (2.º andar do 
prédio 3). Na Feira, aberta à comunidade acadêmi-
ca, é possível comprar chocolates de Gramado.

Seminário discute 
ciências sociais  
e narrativas
Nos dias 29 e 30/3 o Programa de Pós-Gradua-

ção em Ciências Sociais, em parceria com 
o Instituto Goethe, realiza o seminário Ciências 
Sociais e Narrativas. Na ocasião será discutido o 
crescente interesse que o recurso das narrativas 
vem despertando entre pesquisadores das ciências 
sociais, principalmente a partir de metodologias 
desenvolvidas por sociólogos alemães. No dia 
29/3 a professora Bettina Völter, da Alice Salomon  
Hochschule Berlin (Alemanha), falará sobre a pes-
quisa biográfica na modernidade. Também haverá 
a exibição e debate do documentário Intimidade 
Vigiada, do professor Hermílio Santos (PUCRS). No 
dia 30/3 a professora Wivian Weller (UnB) falará 
sobre Entrevista narrativa e procedimentos de aná-
lise: método documentário e análise estrutural de 
narrativas. As palestras ocorrerão a partir das 19h 
no auditório do Instituto Goethe (Av. 24 de Outubro, 
112). Inscrições gratuitas: 2118-7800.

Placas auxiliam a 
localização no Campus
A Divisão de Obras da PUCRS trabalha na pro-

gramação visual do Campus instalando placas 
e confeccionando painéis informativos. As 

placas direcionais, colocadas em postes, são de três 
cores: as cinzas indicam os principais caminhos do 
Campus, que passaram a ter nomes. As paralelas à 
Av. Bento Gonçalves são nomeadas com números (de 
1 a 4), enquanto as perpendiculares com letras (de A 
a F). As placas azuis indicam os locais mais procura-
dos, como Biblioteca e Centro de Eventos. As verdes 
correspondem ao Hospital São Lucas. Também serão 
colocadas placas indicando serviços nos prédios onde 
estão localizados, como no 41, Centro de Eventos. 
Estão sendo confeccionados painéis informativos, 
futuramente instalados nas principais entradas do 
Campus, com um mapa, nomes das ruas, indicações 
de prédios, serviços e estacionamentos.

A PUCRS foi eleita, na Categoria Edu-
cação, Destaque do Ano 2009 pelo 
Jornal do Comércio. O prêmio, em sua 

24.ª edição, reconhece e destaca empresas, 
entidades, personalidades e lideranças po-

líticas e empresariais que contribuem para 
o desenvolvimento da comunidade gaúcha 
e brasileira. A entrega da homenagem ocor-
rerá no dia 25/5 no Salão de Convenções 
da Fiergs.

PUCrS é destaque pelo Jornal do Comércio

As aulas especiais que marcam o 
início do semestre letivo nos cursos 
continuam sendo realizadas. Confira 

no quadro a programação dos próximos dias, 
com destaque para a Faculdade de Medicina 
que trará o cirurgião plástico Ivo Pitanguy:

Cursos realizam aulas inaugurais

DaTa UNIDaDE TEma E PaLESTraNTE HorÁrIo LoCaL

24/3 Psicologia Avanços das psicoterapias frente à 
complexidade dos tempos atuais nas 
abordagens cognitivo-comportamental, 
humanista e psicanalista – Ricardo Wainer, 
Marta Regina Cemin e Mônica Kother Macedo

18h30min Teatro do prédio 40

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

19h30min Auditório do 
prédio 9

30/3 Medicina Medicina, equilíbrio entre ciência, arte e 
humanismo – Ivo Pitanguy

11h Auditório do HSL 
(2.º andar)

30/3 Serviço 
Social 

Estado e políticas sociais – Juliane Feix Peruzzo 
(UFPE)

19h30min Auditório do prédio 
15 (2.º andar) 

30/3 Faenfi Inovações da formação profissional: empre-
endedorismo e certificação adicional – Luis 
Humberto Villwock e Valderez do Rosário Lima

14h Centro de Eventos 
(prédio 41)



  A N O T E

Preservação de 
abelhas nativas
Criar abelhas na-

tivas é uma prá-
tica sustentável 

e não há risco da do-
lorosa picada da Apis 
mellifera, uma espécie 
exótica introduzida pe-
los colonizadores. Entre 
as nativas estão abe-
lhas sem ferrão, cuja 
defesa pode reduzir-se 
a enrolar o cabelo dos 
intrusos. Além de tudo, 
p r oduzem um me l 
delicioso. Na horta do 
prédio 22 (antiga casa dos irmãos maristas) situa-se 
o Meliponário Marista Partenon. Criado pelo Ir. Miro 
Reckziegel, destina-se à conservação dessas espé-
cies e é base de trabalho do Grupo de Ecologia de Abe-
lhas, da Faculdade de Biociências, coordenado pela 
professora Betina Blochtein. Em tempo: chama-se 
meliponário e não apiário porque é o local de criação 
de abelhas sem ferrão do grupo Meliponini.

Informações: mirorec@maristas.org.br.

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

Estão abertas as inscrições para o Congresso Inter-
nacional Sustentabilidade e Habitação de Interesse 
Social, que ocorrerá de 4 a 7/5 na PUCRS. O objetivo 

do congresso é promover o debate sobre a sustentabilidade, 
as políticas públicas, a habitação de interesse social e a 
necessária relação entre essas para a produção de conheci-
mento e o avanço do trabalho conjunto entre a universidade, 
gestores públicos e a produção científica nos cenários nacio-
nal e internacional. Informações e inscrições no site www.
pucrs.br/eventos/chis2010. A promoção é da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo.

Capacitação para alunos

O projeto Capacitação Discente, iniciado no ano pas-
sado, terá seu primeiro encontro de 2010 realizado 
no dia 29/3. Na ocasião estudantes com vivência 

em intercâmbio serão os palestrantes e contarão suas 
experiências. A Capacitação, promovida pela Pró-Reitoria 
de Graduação, tem como objetivo proporcionar aos alunos 
de graduação oportunidades para aprimorar sua formação 
geral. O evento ocorre às 18h no auditório térreo do prédio 
11. A entrada é franca. 

Filosofia
O Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia promove duas palestras 
com convidados de universidades 

alemãs. No dia 29/3 o professor Lorenz 
Puntel, da Universidade de Munique, falará, 
às 14h, sobre “Ser Deus” no pensamento 
de M. Heidegger: uma questão não resolvi-
da, uma questão insolúvel?. Às 15h30min 
o tema abordado será A concepção da 

transcendência (de Deus) de E. Lévinas e 
seus pressupostos altamente problemá-
ticos. No dia 30/3, às 15h, será a vez do 
professor Christoph Horn, da Universidade 
de Bonn, que falará sobre Até que ponto en-
contramos “moralidade” na filosofia moral 
da Antiguidade?. Ambos os eventos têm 
entrada franca e ocorrem no auditório térreo 
do prédio 5. Informações: 3320-3554.

Exposição no MCT
O Museu de Ciências e Tecno-

logia (MCT) da PUCRS 
traz novamente a ex-

posição temporária Corrida 
contra a Dengue. Nela, um 
jogo interativo transforma o 
visitante em um agente de 
saúde, destruindo os focos 
da doença. A dengue é 
uma doença infec-
ciosa febril aguda, 
transmitida através 
do mosquito Aedes 
aegypti, também in-
fectado pelo vírus. No 
Rio Grande do Sul, 
atualmente, as cidades 

com mais notificações de 
casos da doença são Ijuí 

e Santa Maria, segundo 
a Secretaria Estadual 
da Saúde. A exposição 
está localizada junto 
às demais atrações 
do museu. Para alu-

nos, professores e téc-
nicos administrativos o 

ingresso tem valor 
promocional. O MCT 
funciona de terças 
a domingos, das 9h 
às 17h. Informações: 
www.pucrs.br/mct 
ou 3320-3521.

Aula com Pipoca
No dia 31/3 serão retomados os 

encontros da atividade Aula com 
Pipoca, promovida pelo Núcleo 

Empreendedor PUCRS e pelo grupo de pes-
quisa Linguagem, Comunicação e Cognição 
(LinCog). Nos encontros são discutidos 
temas importantes da atualidade por meio 
de análise de obras cinematográficas. No 

dia 31 o filme exibido será Queime depois 
de ler, que servirá de base para discutir 
o tema Cognição e cultura da imagem. O 
evento ocorre das 19h30min às 21h no au-
ditório térreo do prédio 5. A entrada é franca 
e vale como atividade complementar. Os 
encontros seguintes neste semestre estão 
previstos para os dias 4/5 e 10/6.

Encontro de convivência
Estão abertas as inscrições para 

o Encontro de Convivência, pro-
movido pelo Centro de Pastoral e 

Solidariedade. Voltado para universitários, 
ocorre nos dias 17 e 18/4, no Centro de 
Eventos Palavra da Vida, em Morungava, 
Gravataí. Além de atividades esportivas, 

haverá atrações de aventura, momentos 
de reflexão e espiritualidade, num clima 
de amizade e descontração. As inscrições 
podem ser feitas pelo site www.pucrs.br/
pastoral ou na sala 101 do prédio 17 (Co-
légio Marista Champagnat). Informações: 
3320-3576.



O Parque Científico e Tecnológico (Tecnopuc) sediou e foi tema 
de uma etapa do projeto da Agência Brasileira de Desenvolvimen-
to Industrial (ABDI) e Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 
(CGEE) denominada Talentos para Inovação. O objetivo foi apre-
sentar o modelo da Rede Inovapuc para um grupo de especialistas 
do governo federal, de entidades empresariais e de instituições 
de ensino superior. A iniciativa visa a conhecer empreendimentos 
bem sucedidos no Brasil para subsidiar políticas públicas na área 
de inovação, especialmente formação e capacitação de recursos 
humanos. Participaram o presidente da Câmara de Educação Su-
perior do Conselho Nacional de Educação, Paulo Barone, o diretor 
da ABDI e do CGEE, Evandro Mirra, representantes dos Ministérios 
das Ciências e Tecnologia, do Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior e de universidades federais e comunitárias (UFJF, 
UFRGS, Unisinos, UFSM, entre outras).

Vacinação contra gripe H1N1 na PUCRS
A PUCRS terá ponto de vacinação no 

7.º andar do prédio 40, colaborando 
com a Secretaria de Estado da Saú-

de no combate à gripe Influenza H1N1. 
Serão atendidas pessoas dentro dos 
grupos definidos pelo Ministério da Saúde. 
Poderão imunizar-se, a partir do dia 5/4, 
somente integrantes da comunidade aca-
dêmica (alunos, professores e técnicos 
administrativos), Gráfica Epecê, Colégio 
Marista Champagnat e funcionários de 
empresas instaladas no Tecnopuc. Os fa-
miliares de funcionários ou alunos devem 
procurar as unidades de saúde. Mais de 
20 mil pessoas ligadas à PUCRS podem 
receber a vacina gratuitamente.

A campanha é conduzida na Universi-
dade pela Gerência de Recursos Humanos 
e pela Faculdade de Enfermagem, Fisio-
terapia e Nutrição, cujos professores e 
alunos participam da aplicação da vacina.

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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  S U P E R D I C A S

A pro fessora  FLaVIa 
VaLLaDÃo THIESEN assumiu 
a coordenação do Pró-Saúde 
II na PUCRS, paralelamente 
ao PET-Saúde (Programa de 
Educação pelo Trabalho para 
a Saúde) que está sob seu 
comando desde 2009. Ambos 
são programas financiados 
pelo Ministério da Saúde em 
parceria com o da Educação e 
visam a promover maior inte-
gração entre ensino e serviços 
de saúde, favorecendo mudan-
ças na formação dos futuros 
profissionais da área. Fazem 
parte do Pró-Saúde II e PET- 
-Saúde os cursos de Farmácia, 
Odontologia, Psicologia, Enfer-
magem, Nutrição, Medicina, 
Fisioterapia e Serviço Social. 
Com o apoio desses programas 
os alunos estão ampliando 
as atividades curriculares e 
de pesquisa nas unidades de 
saúde da Secretaria de Saúde 
de Porto Alegre do Distrito 
Leste/Nordeste do município.

PEríoDoS DE ImUNIzaçÃo E grUPoS*

5 a 23/4 População de 20 a 29 anos

10 a 21/5 População de 30 a 39 anos
* Definidos pelo Ministério da Saúde. Na 
PUCRS, dentro desses períodos haverá 
escalas de vacinação. A divisão será 
divulgada no site da Universidade.

SaIba maIS
 A gripe Influenza H1N1 é uma doença 
respiratória aguda, causada pelo vírus 
pandêmico (H1N1). A transmissão se 
dá de pessoa a pessoa, principalmente 
por meio da tosse ou espirro e do contato 
com secreções respiratórias de infecta-
dos. Os sintomas são semelhantes aos 
da gripe comum: febre repentina, tosse, 
dor de cabeça, dores musculares, dores 
nas articulações e coriza.

 Todos devem tomar cuidados, como la-

A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários promoveu 
encontro entre os Diretórios e Centros Acadêmicos. A 
reunião, semestral, teve o objetivo de integrar as execu-
tivas estudantis e a Universidade, além de estimular a 
participação dos alunos com sugestões. As pró-reitoras 
de Assuntos Comunitários, JaCQUELINE morEIra, e 
de Graduação, SoLaNgE KETzEr, também apresenta-
ram as demais pró-reitorias e explicaram as atividades 
desempenhadas por cada uma delas. Destacaram os 
espaços e serviços oferecidos pela Instituição, como o 
Logos e o Centro de Atenção Psicossocial, e solicitaram 
o apoio na divulgação entre os alunos representados 
pelos diretórios e centros para que todos usufruam dos 
espaços e serviços que a PUCRS oferece.

A conferência internacional O Judiciário e o Direito 
à Saúde, realizada na Universidade de Princeton (EUA), 
nos dias 25 e 26/3, conta com a participação do profes-
sor da Faculdade de Direito, INgo SarLET. O docente 
desenvolve projeto com a instituição norte-americana 
com dois bolsistas, envolvendo o Núcleo de Estudos em 
Direitos Fundamentais e grupo de estudos.

var as mãos 
frequente-
mente com água e sabonete e usar álcool em gel (há 
recipientes nas entradas e saídas dos prédios da Univer-
sidade com o produto); evitar tocar os olhos, o nariz ou 
a boca após contato com qualquer superfície; proteger 
com lenços, preferencialmente descartáveis, a boca ou o 
nariz ou tossir ou espirrar; e não compartilhar alimentos, 
copos, toalhas e utensílios de uso pessoal.

 Caso a pessoa apresente sintomas de gripe, deve pro-
curar seu médico ou posto de saúde, mesmo que por 
telefone.

 A vacina contra a gripe Influenza H1N1 é segura e já 
está em uso em outros países. Não tem sido observada 
nesses países uma relação entre o uso da vacina e a 
ocorrência de eventos adversos graves.

 A vacina registra uma efetividade média maior que 95%. 
A resposta máxima de anticorpos se observa entre o 14.º 
e o 21.º dia após a imunização.

Informações: www.vacinacaoinfluenza.com.br.

Foto: Liana Rigon
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Palestra Inovação e Ecoeficiência. Dia 31/3. Ministrante: 
Patrícia Nasi Sandes. Horário: das 18 às 19h. Local: Labmec, 
prédio 50, sala 705. Evento gratuito. Válido como atividade 
complementar. Inscrições: www.labmec.com.br, contato@
labmec.com.br ou pelo telefone 3384-4449. Promoção: Face.

Desafio Sebrae. Voltado para universitários, é um jogo vir-
tual que simula o dia a dia de uma empresa. Inscrições até 
15/4 no site www.desafio.sebrae.com.br. Promoção: Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

Programa de Crédito Educativo da PUCrS. Destina-se a 
alunos de graduação de todos os níveis, carentes de recur-
sos financeiros, próprios ou familiares. Inscrições até 15/4. 
Informações: Central de Atendimento ao Aluno (térreo do 
prédio 15), no Setor de Créditos e Benefícios, 3320-3500, 
ramais 4627 ou 8340, ou no site www.pucrs.br/beneficios.

Curso de Nutrigenômica. Voltado para alunos de gradua-
ção em áreas da saúde. De 4 a 27/5. Promoção: Faculdade 
de Biociências. *
Curso de marketing Político. Ministrante: José Honorato dos 
Santos Neto (Zeca Honorato). Local: prédio 7, Faculdade de 
Comunicação Social. De 8/5 a 10/7. Promoção: Famecos. *
8.º Círculo de Estudos em Cultura Indígena. De 10/4 a 
26/6. Promoção: Faculdade de Direito e Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Cultura Indígena (NEPCI). *
1.º Congresso gaúcho de Universitários Cristãos. De 15 
a 16/5. Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade. *
Processo Seletivo PET-Informática. Ainda há vagas para 
bolsistas do Programa de Ensino Tutorial para alunos dos 
cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Compu-
tação e Sistemas de Informação. Inscrições até 31/3 na se-
cretaria da Facin, no prédio 32, aos cuidados do prof. Celso 
Maciel da Costa. Informações: www.inf.pucrs.br/~petinf. 

3.º Ciclo de Palestras sobre Processo Penal Contem-
porâneo. Voltado para alunos do Direito. De 6 a 8/4. Lo-
cal: auditório térreo do prédio 11. Horários: das 8h30min 
às 11h30min e das 19h30min às 22h. Inscrições gratui-
tas na Secretaria da Faculdade de Direito. Informações:  
3320-3634. Promoção: Fadir.

Curso Jogando na PUCrS. Futebol Masculino – Turma A. 
Coordenador e ministrante: prof. Daniel Kruse. De 10/4 a 
10/7. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências 
do Desporto. *

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

Seminário Economia às 5 e ½. Tema: Casos de 
Desenvolvimento Regional. Ministrantes: prof.ª 
Angélica Massuquetti (PPG Economia/Unisinos) 
e Vanessa Krützmann (mestranda em Economia 
– PPGE/Unisinos). Evento gratuito. Horário: das 
17h30min às 19h. Local: auditório do 9.º andar 
do prédio 50. Informações: 3353-4769 ou ra-
mal 4101 com prof. Osmar de Souza. Promoção: 
Face.

Sarau dos Novos. Ministrante: Roberto Canales. 
Local: prédio 8 – sala 305. Horário: 18h. Evento 
gratuito. Válido como atividade complementar. 
Informações: 3320-3528. Promoção: Fale.

3.º Encontro do Núcleo gaúcho de História da 
mídia – alcar rS. Último dia para a inscrição de 
trabalhos (modalidade resumo expandido) pelo 
e-mail mberem@cpovo.net. Dias 12 e 13/4. 
Local: prédio 7, Famecos. Informações: www. 
comunicacao.feevale.br/redealcar. Promoção: 
Associação Brasileira de Pesquisadores de His-
tória da Mídia em parceria com PUCRS e UFRGS.

Início da Semana acadêmica da Faculdade de 
arquitetura e Urbanismo. Até 31/3. Atividades 
voltadas para público da FAU e demais interes-
sados. Local: FAU. Horários: oficinas das 14h30 
às 17h30. Palestras: 19h30min. Informações  
9993-3723 com Gabriela Siqueira. Promoção: 
Centro Acadêmico da FAU.

Início do curso de extensão requisitos de  
Soft ware: conceitos e práticas para equipes 
ágeis. Até 30/3 e de 5 a 7/4. Ministrante: Luiz 
Claudio Parzianello. Horário: das 18h30min às 
22h. Local: prédio 32. Promoção: Facin. *

Palestra Entendendo a doença inflamatória 
intestinal. Horário: 19h. Local: Anfiteatro Irmão 
José Otão – 2.º andar do Hospital São Lucas. 
Evento gratuito. Informações: 3320-3000 – ra-
mal 2112. Promoção: HSL.

SEgUNDa-FEIra

TErça-FEIra

Último dia para requerimento de formatura. Local: Central 
de Atendimento ao Aluno, prédio 15. Horário: de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 21h15min. Informações: 3320-3573.

1.º Encontro de Capacitação para o mundo do Traba-
lho. Tema: A importância do estágio para a carreira. Ho-
rário: das 18h às 19h. Local: Fundação Irmão José Otão 
(Fijo), prédio 2, sala 25. Possibilidade de validação como 
horas complementares. Inscrições gratuitas pelo e-mail 
estagios@fijo.org.br. Informações: 3205-3133. Promoção: 
Fijo.

4.ª Conferência de Ciência, Tecnologia e Inovação – re-
gional Sul. Até 26/3. Horário: das 8h às 19h. Local: Centro de 
Eventos do Plaza São Rafael (Av. Alberto Bins, 514). Informa-
ções e inscrições: www.cgee.org.br/cncti4.
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5.º Curso Finanças Pessoais: Segredo do Sucesso. Minis-
trante: Prof. Leandro Hirt Rassier (PUCRS – XP Investimen-
tos). Horário: das 9h às 19h. Local: Laboratório de Mercado 
de Capitais (Labmec), prédio 50, sala 705. Promoção: Facul-
dade de Administração, Contabilidade e Economia. *
3.º Curso de Extensão análise Fundamentalista para To-
mada de Decisão. Ministrantes: Prof. Leandro de Lemos e 
Prof. João Carlos M. Miranda (PUCRS). Horário: das 9h às 
19h. Promoção: Face.

Café da manhã para os calouros da Faculdade de Infor-
mática. Horário: 9h30min. Local: Bar e Restaurante Espaço 
32, prédio 32. Informações: 3320-3558. Promoção: Facin.
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 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.

“onde estiver o teu tesouro, ali 
também estará o teu coração.”

(Mt 6,21)
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

Último dia para se inscrever no Programa Volunta-
riado. Alunos, professores e técnicos administrativos 
podem inscrever-se no Núcleo de Voluntariado PUCRS/
Avesol. Informações: www.pucrs.br/voluntariado ou 
3353-4959. Promoção: Centro de Pastoral e Solida-
riedade.
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proexsecretaria@pucrs.br.


