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I vo Pitanguy, um dos médicos 
mais importantes da atualidade, 
precursor e referência na área 

de cirurgia plástica reparadora e 
estética no mundo, recebe o título 
de Doutor Honoris Causa nesta 
quarta-feira, 31/3. A solenidade 
ocorre às 10h30min, no teatro do 
prédio 40, com autoridades da Ad-
ministração Superior da Universi-
dade, além de professores e alunos. 

Professor convidado em mais de 
uma centena de instituições de 48 
países, Pitanguy proferiu ao longo 
de sua vida profissional mais de 
mil conferências e demonstrações 
cirúrgicas. Aos 83 anos, é autor de 
cerca de 800 trabalhos científicos 
em revistas brasileiras e internacio-
nais e publicou uma série de livros. 
De acordo com o diretor da Facul-
dade de Medicina, Ivan Antonello, 

Pitanguy desenvolveu e contribuiu 
para dezenas de técnicas opera-
tórias inovadoras, é um homem 
que soube conciliar ao longo do 
tempo ciência, arte e humanismo. 
O título de Doutor Honoris Causa 
é a distinção honorífica de maior 
reconhecimento acadêmico de uma 
universidade, outorgado a quem 
reconhecidamente reúne tantas 
virtudes.

Pitanguy recebe Honoris Causa

Projeto discute vida e trabalho

Nesta terça-feira, 6/4, 40 funcionários da Pre-
feitura Universitária têm uma oportunidade de 

integração, formação, convívio e reflexão visando 
a uma maior identificação e compromisso com os 
valores da PUCRS. Eles participam da primeira eta-
pa do Projeto Vida e Trabalho. Temas e discussões 
em grupo de questões relacionadas à missão da 
Instituição, história e proposta maristas e relação 
entre vida e cotidiano profissional serão aborda-
dos. O projeto enfatiza a importância de enfocar o 
trabalho a partir de uma perspectiva de bem-estar, 
relacionado com a vida, buscando valorizar os fun-
cionários da Prefeitura, que atuam nos bastidores 
e têm um papel fundamental na Universidade. A 
segunda etapa está programada para 6 de outubro.

ideia abre inscrições para 
incubar projetos de pesquisa

E starão abertas, a partir de 5/4, as inscrições 
para o edital Incubação de Projeto de Pesquisa 

no Ideia – Instituto de Pesquisa e Desenvolvi-
mento. A Incubação visa a hospedar por tempo 
determinado projetos de pesquisa de professores/
pesquisadores da PUCRS. O programa tem por 
objetivo a criação de produtos, processos e serviços 
inovadores que poderão ser transferidos para a 
sociedade. São elegíveis projetos de pesquisa e de-
senvolvimento de todas as áreas do conhecimento. 
Os contemplados receberão apoios dos laboratórios 
do Ideia e sala com computador e ramal telefônico, 
entre outros. Para concorrer, é preciso preencher o 
formulário eletrônico com os dados do projeto no 
site www.pucrs.br/ideia a partir de 5/4. O prazo de 
inscrição encerra-se no dia 13/5. Dúvidas podem 
ser esclarecidas pelos ramais 8268 ou 8269.

Foto: Divulgação

A partir de segunda-feira, 5/4, começa 
na PUCRS a vacinação contra a gripe 
Influenza H1N1 dentro dos grupos 

definidos pelo Ministério da Saúde. O ponto 
para receber gratuitamente a vacina fica 
no prédio 40, salas 714 e 715. Serão aten-
didos somente integrantes da comunidade 
acadêmica (alunos, professores e técnicos 
administrativos), Gráfica Epecê, Colégio 
Marista Champagnat e funcionários de em-
presas instaladas no Tecnopuc. Familiares de 
funcionários ou de alunos devem procurar as 
unidades de saúde. Informações pelo ramal 
4014 (Sesmt). A campanha é conduzida 

Nesta quarta-feira, 31/3, é 
inaugurado o Laboratório 
de Inteligência Comercial 

Internacional (Labicin), uma par-
ceria da PUCRS com a Fiergs e o 
Centro Internacional de Negócios. 
O Labicin oportuniza aos alunos, 
pós-graduandos e professores da 
Faculdade de Administração, Contabilidade 
e Economia um contato mais direto com o 
mundo empresarial, por meio de pesquisas 
de mercado, estudos setoriais e o desenvolvi-
mento de inteligência comercial. O evento, às 
18h, será no auditório do 9.º andar do prédio 

50 e terá as presenças do Reitor 
Joaquim Clotet e do presidente 
da Fiergs, Paulo Tigre. O objetivo 
é que o espaço se torne uma re-
ferência tanto para a comunidade 
acadêmica quanto para o público 
externo, como área de pesquisa, 
treinamento e capacitação em 

comércio internacional. As atividades no 
Labicin iniciaram-se em setembro passado. 
A equipe é composta por quatro estagiários, 
alunos de Comércio Internacional, e uma 
analista de negócios, mestranda do Mestrado 
em Administração e Negócios.

Vacinação contra gripe 
H1N1 começa dia 5

PUCRS inaugura laboratório de inteligência comercial

PErÍoDoS DE imUNiZaçÃo E GrUPoS*

De 5 a 23/4 – População de 20 a 29 anos

De 10 a 21/5 – População de 30 a 39 anos

na Universidade pela Gerência de Recursos 
Humanos e pela Faculdade de Enfermagem, 
Nutrição e Fisioterapia, cujos professores e 
alunos participam da aplicação da vacina. 
Esclareça dúvidas sobre a vacinação na 
seção Superdicas, página 3.

* Definidos pelo Ministério da Saúde. Na PUCRS, 
dentro desses períodos haverá escalas de vacinação. 
A divisão será divulgada no site da Universidade.
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Geriatria e gerontologia

O Instituto de Geriatria e Gerontologia promove, de 15 a 
17/4, o 12.º Simpósio Internacional de Geriatria e Ge-
rontologia da PUCRS. Entre os temas abordados, com 

enfoque no idoso, estarão infecções respiratórias, doenças 
metabólicas, urológicas e cardíacas, neoplasias, aposentadoria, 
violência e maus-tratos, entre outros. Dentre os palestrantes es-
trangeiros estará o cubano Enrique Vega Garcia, da Organização 
Pan-Americana da Saúde, que falará sobre Situação do enve-
lhecimento nos países latino-americanos e O papel dos centros 
colaboradores da OMS/OPAS na promoção da saúde das pes-
soas idosas. Inscrições na Proex (sala 201 do prédio 40). Infor-
mações: www.pucrs.br/eventos/simposioigg ou 3336-8153.

Habilidades interpessoais
Estão abertas as inscrições para 

o Grupo de Desenvolvimento em 
Habilidades Interpessoais. O grupo 

será formado por alunos e funcionários da 
PUCRS que apresentam características 
como dificuldade em apresentar traba-
lhos e fazer perguntas em sala de aula; 
dificuldade para iniciar uma conversa ou 
expressar sua opinião; desconforto em 
ficar perto de desconhecidos; vergonha 

de comer em público e dificuldade de 
falar com pessoas do sexo oposto. A 
pessoa pode escolher entre participar às 
segundas-feiras (das 18h às 19h30min) 
ou às quintas-feiras (das 18h30min 
às 20h). Inscrições até o dia 7/4 pelo 
e-mail sapp@pucrs.br. Informações: 
3320-3561. A promoção é do Serviço de 
Atendimento e Pesquisa em Psicologia da 
Faculdade de Psicologia.

Reeducação alimentar
Até o dia 12/4, alunos, professores 

e técnicos administrativos podem 
se inscrever gratuitamente no 

Programa de Reeducação Alimentar, que 
integra o Programa PUCRS Saudável. 
Nos encontros quinzenais, realizados 
sempre nas terças-feiras, das 12h às 
13h, monitores do curso de Nutrição, 
supervisionados pela professora Raquel 
Dias, falam sobre temas ligados à ali-

mentação saudável. Paralelamente são 
feitas avaliações individuais analisando 
os hábitos alimentares dos participantes 
e informações como peso e a realização 
de atividades físicas. A palestra de aber-
tura ocorre no dia 13/4, no Laboratório de 
Ciência e Arte dos Alimentos (térreo do 
prédio 41). Inscrições e informações pelo 
telefone 3320-3708 ou e-mail pucrs.
saudavel@pucrs.br.

Eventos no Direito
De 6 a 8/4 a Faculdade de Direito 

promove o 3.º Ciclo de Palestras 
sobre Processo Penal Contempo-

râneo. O evento ocorre no auditório do 
prédio 11 durante todo o dia. As inscri-
ções são gratuitas e podem ser feitas na 
secretaria da Faculdade. De 10/4 a 26/6 
ocorre o 8.º Círculo de Cultura Indígena. 
Dentre os temas abordados estarão 
Responsabilidade penal do indígena; O 

Exército Brasileiro e a questão indígena: 
fronteiras da Amazônia; Síndrome Meta-
bólica entre índios Guarani e Kaingang e 
Declaração das Nações Unidas sobre os 
povos indígenas, entre outros. Os encon-
tros ocorrem aos sábados, das 8h30min 
às 12h. Inscrições na Proex (sala 201 
do prédio 40). Informações pelo e-mail 
proexsecretaria@pucrs.br ou telefone 
3320-3680.

Treinamento para o novo Portal de Periódicos da Capes
No dia 15/4 haverá turmas extras de 

treinamento para apresentar a nova 
interface de pesquisa do Portal de 

Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 
seu conteúdo e funcionalidades. Destina-se 
a usuários vinculados à PUCRS (alunos, 
professores e técnicos administrativos). 
Haverá duas turmas: uma das 8h30min às 
11h30min e outra das 14h às 17h. Para soli-
citar a inscrição é necessário cadastramento 

no Portal de Periódicos. Acesse a página 
http://novo.periodicos.capes.gov.br, sele-
cione a opção Identifique-se e cadastre-se. 
Depois acesse o link Veja mais no item Trei-
namentos. Selecione abril na opção de mês, 
e escolha a turma em que deseja se inscrever. 
Dúvidas com a bibliotecária Marilisa pelo te-
lefone 3320-3696. Para acessar é necessário 
utilizar um computador que esteja ligado à 
rede da PUCRS ou o serviço de Acesso Re-
moto (ver no site www.pucrs.br/biblioteca).

Capacitações para uso 
racional de energia

O Projeto Uso 
Sustentável 
d e  E n e r g i a 

(USE) busca envol-
ver toda a comuni-
dade acadêmica no 
combate a desperdí-
cios. No ano passa-
do, houve capacita-
ção de funcionários 
da Universidade re-
presentantes do prédio 1. A partir de 6/4, recomeçam os 
treinamentos. Até o final do ano, técnicos administrativos 
de todos os setores participarão dos encontros. Cada gru-
po elegerá pessoas que formarão a Comissão para Gestão 
Interna de Energia (Cige), responsável pelo acompanha-
mento das ações e sugestões. O grupo executivo do USE 
é formado pelas Faculdades de Engenharia e Arquitetura 
e Urbanismo, Prefeitura Universitária e Divisão de Obras.

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



O trote solidário realizado pelos alunos de Medicina arrecadou 
mais de quatro toneladas de alimentos. Foram coletados também 
368 litros de produtos de limpeza, 168 pacotes de fraldas, centenas 
de itens de material escolar e um carrinho de bebê. O montante 
beneficiará seis entidades assistenciais da Capital: Ilha Grande 
dos Marinheiros, Vila São Judas, SPAAN, Associação dos bebês 
Apressados, Kinder e Vila Fátima. Entre as iniciativas do trote, mais 
de 35 estudantes do curso doaram sangue no Hemocentro. O trote 
solidário é uma promoção das Associações de Turmas Médicas, 
com apoio do Núcleo Acadêmico do Sindicato Médico e do Depar-
tamento Universitário da Associação Médica do Rio Grande do Sul.

A Pró-Reitora de Graduação, SolaNGE KETZEr, foi palestrante 
convidada, no dia 30/3, para um dos colóquios da Conferência Nacional 
de Educação, promovida pelo Ministério da Educação, em brasília. 
Integrou a mesa que debateu o tema Educação e mundo do trabalho.

Mitos e verdades sobre a vacina
O objetivo da campanha de vacinação do 

Ministério da Saúde é proteger alguns 
grupos de maior risco de desenvolver 

doença grave durante a segunda onda da pan-
demia Influenza H1N1. Até o momento, a nova 
gripe não se apresentou mais violenta ou mortal 
que a gripe comum, na população em geral. A 
maioria absoluta que adoece desenvolve formas 
leves da doença. Para ambas as gripes, pessoas 
com doenças crônicas, gestantes e menores de 
dois anos são mais vulneráveis. Mas, quando se 
considera a população jovem previamente sau-
dável, o vírus pandêmico tem um maior potencial 
de causar enfermidade grave. A vacina contra 
o vírus Influenza H1N1 registra uma efetividade 
média maior que 95%. A resposta máxima de an-
ticorpos se observa entre o 14.º e o 21.º dia após 
a imunização. Antes desse período a pessoa va-
cinada ainda pode estar vulnerável ao contágio.

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 Editora Univer-
sitária da PUCRS (Edi-
pucrs) encerra nesta 
quarta-feira, 31/3 sua 
par t ic ipação no 1 . º 
Congresso Internacional 
do Livro Digital, em São 
Paulo, realizado pela 
Câmara brasileira do 
Livro em parceria com a 
Frankfurter Buchmesse, 
responsável pela maior 
e mais importante feira 
edi tor ia l  do mundo, 
realizada em Frankfurt 
(Alemanha). O evento 
debate os desafios e 
oportunidades que o 
futuro reserva ao setor 
de livros do País. Há três 
anos a Edi pucrs vem 
inovando o mercado 
editorial com o lança-
mento das publicações 
eletrônicas. Hoje já são 
cerca de 70 e-books 
publicados, além de 
sete anais e 25 revistas 
eletrônicas.

QUEm DEvE imUNiZar-SE
É recomendado que se imunize 

quem integra os grupos prioritários de-
finidos pelo Ministério: trabalhadores da 
saúde, indígenas, gestantes, portadores 
de doenças crônicas, crianças entre 
seis meses e dois anos e adultos de 20 
a 39 anos.

riScoS
Várias informações difundidas pela 

internet trazendo alertas não têm funda-
mento científico. A vacina não traz riscos 
importantes à saúde. Em populações 
estudadas, a frequência de efeitos co-
laterais foi relativamente alta (46% dor 
local; 43% febrícula, dores pelo corpo 
e dor de cabeça). Mas são fenômenos 
transitórios e não incapacitantes. 

A Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisiote-
rapia (Faenfi) realizou uma recepção aos calouros e 
familiares dos três cursos. Eles foram recebidos pela 
diretora bEaTriZ oJEDa e pelos coordenadores de curso 
que proporcionaram uma tarde agradável com muita 
informação sobre a unidade acadêmica e a vida univer-
sitária. A atividade faz parte do Projeto Faenfi em Família 
que, além do encontro com calouros, prevê uma série de 
atividades envolvendo os acadêmicos e suas famílias ao 
longo dos cursos.

A arquiteta e professora da Faculdade de Letras 
JaNaÍNa PErEira clÁUDio, instrutora de Libras, teve 
mais uma vitória na sua trajetória. Ela, que é surda, 
defendeu dissertação de mestrado na Faculdade de 
Educação da UFRGS com o tema Proficiência em Língua 
Brasileira de Sinais – PROLIBRAS: representações 
sobre uso e ensino da Libras, orientada pela professora 
Lodenir Karnopp. Além da aprovação, a banca indicou a 
publicação de artigos pela relevância do tema e por ser 
a primeira pesquisa da área.

A vacina é contraindicada a quem tem alergia ao 
ovo. Também não deve ser utilizada por quem sofre 
de uma doença, por exemplo, pneumonia e infecção 
renal, mas apenas durante a fase aguda não se 
aconselha a imunização. As grávidas devem fazer a 
vacina porque constituem um grupo de maior risco 
caso adquiram a nova gripe. Caso tenham suspeita da 
doença, devem procurar seu médico com brevidade.

aTENçÃo
A vacina para a Influenza H1N1 é preparada 

com vírus inativado. Alguns laboratórios produtores 
incluem uma substância adjuvante, com a finalidade 
de aumentar o poder imunogênico da vacina. Essa in-
formação é importante porque a vacina com adjuvante 
não deve ser empregada em gestantes. Informações: 
ramais 7762 e 7763.

 
Informações: www.vacinacaoinfluenza.com.br.

Foto: Raul Santana/Fiocruz Multimagem

Foto: Divulgação
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Sobremesa musical. Com a Orquestra Filarmôni-
ca da PUCRS. Dia 7/4. Horário: 13h. Local: saguão 
do prédio 9. Informações: 3320-3582 ou cultura- 
-musical@pucrs.br. Promoção Instituto de Cultura 
Musical.

18.º Grupo de Estudos de Direito ambiental. Tema: 
Ética Ambiental e Direito Ambiental. De 9/4 a 11/6. 
Promoção: Faculdade de Direito. *
Exames ToEFl. Teste de proficiência de língua ingle-
sa, na modalidade Internet-based test. Datas: 10/4, 
24/4, 14/5, 22/5, 12/6 e 26/6. Inscrições: www.ets.
org. Horário: 10h. Local: Laboratório de Línguas da 
Fale, 5.º andar do prédio 8. É necessário levar docu-
mento com foto e comprovante de inscrição. Informa-
ções: 3320-3528. Promoção: Fale.

curso Jogando na PUcrS – Futebol Feminino. Tur-
mas A e b. De 10/4 a 17/7. Turma C. De 7/4 a 14/7. 
Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências 
do Desporto. *
curso de bolsa de valores: aprenda a investir. Mi-
nistrante: Leandro Hirt Rassier (PUCRS – XP Investi-
mentos). Dia 10/4. Horário: das 9h às 19h. Promoção: 
Face. *
curso de Futebol & Jornalismo. De 12/4 a 21/6. 
Promoção: Faculdade de Comunicação Social. *
2.º congresso internacional de leitura e literatu-
ra infantil e Juvenil – 1.º Fórum latino-americano 
de Pesquisadores de leitura. De 12 a 14/5. Inscri-
ções e informações: www.pucrs.br/eventos/iicillij. Lo-
cal: prédio 8 e teatro do prédio 40. Promoção: Fale. *
literatura Española contemporánea: 100 años 
de Gonzalo Torrente ballester. De 8/5 a 26/6. É 
necessário conhecimento básico dos idiomas por-
tuguês e espanhol. Promoção: Instituto de Cultura 
Hispânica. *
curso bm&F e mercado Futuro. Ministrante: Paulo 
Eduardo Gonzalez Chiarelli. Dia 10/4. Horário: das 9h 
às 19h. Promoção: Face. *

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

Último dia de inscrições para o curso de Especialização em Gerenciamento de Projetos com Ênfase 
em Tecnologia da informação. Inscrições: www.inf.pucrs.br/gpti. Informações: 3320-3611. Promoção: 
Faculdade de Informática em parceria com o Project Management Institute no Rio Grande do Sul.

SExTa-FEiraDia 2

 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.

“Na nossa sociedade, privar um homem de emprego ou meios de 
vida equivale, psicologicamente, a assassiná-lo. Porque isso é o 

mesmo que dizer a esse homem que ele não tem o direito de existir.”

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

aula com Pipoca. Exibição do filme Queime depois de ler e discussão do tema Cognição e cultura da 
imagem. Ministrantes: Profª Neka Machado (Famecos) e Prof. Jorge Campos da Costa (Fale). Horário: 
das 19h30min às 21h. Local: auditório térreo do prédio 5. Entrada gratuita. Válido como atividade com-
plementar. Informações: 3353-7752 e 3353-7754 à tarde. Promoção: Núcleo Empreendedor da PUCRS 
e grupo de pesquisa Linguagem, Comunicação e Cognição com patrocínio da locadora Espaço Vídeo.

Palestra inovação e Ecoeficiência. Ministrante: Economista Patrícia Nasi Sandes. Horário: das 18h às 
19h. Local: Labmec, prédio 50, sala 705. Evento gratuito e válido como atividade complementar. Inscrições: 
www.labmec.com.br, contato@labmec.com.br ou pelo telefone 3384-4449. Promoção: Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade e Economia (Face).

muita Prosa e muito verso: encontros de idosos com a literatura. Local: Arena do Celin, prédio 8. 
Horário: das 14h às 15h30min. Informações: 3353-4615. Evento gratuito. Promoção: Faculdade de Letras.

Último dia de inscrições para curso de Especialização o Ensino e as Humanidades: discussões 
teóricas e práticas. Início em 9/4. Inscrições: www.pucrs.br/ffch/geografia/humanidades ou na secretaria 
do prédio 5, sala 206. Informações pelo e-mail geografia-esp@pucrs.br ou pelo telefone 3320-3555. Pro-
moção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.

Último dia da Feira de Páscoa. Venda de chocolates de Gramado. Local: 2.º andar do prédio 3. Horário: 
das 8h às 18h. Informações: 3339-2320. Promoção: Associação dos Funcionários da PUCRS.

QUarTa-FEiraDia 31

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

SEGUNDa-FEiraDia 5
Seminário Economia 5 e ½. Tema: Instituições e Políticas de Desenvolvimento Rural Sustentável no Vale do 
Taquari. Ministrante: Prof. Leonardo beroldt (UERGS). Horário: das 17h30min às 19h. Local: auditório do 9.º 
andar do prédio 50. Informações: 3353-4769 ou ramal 4101 com professor Osmar de Souza. Promoção: Face.

ciclo Filosofia e literatura 2. Tema: Ética e linguagem em Wittgenstein. Ministrante: Dênis Coitinho Silvei-
ra (UFPel). Local: prédio 8, sala 504. Horário: das 17h30min às 19h15min. Promoção: Fale.

Último dia de inscrições para o curso compreendendo o mundo contemporâneo. Integra o programa 
de Ensino à Distância. Inscrições: www.ead.pucrs.br. Informações: 3320-3651 ou no 3320-3534. Promo-
ção: FFCH.

início do curso de Gestão em Previdência complementar Fechada. Até 23/9/2010. Promoção: Face. *


