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Universidade 
mostra formação 
de educadores 
populares

Durante o 30.º Seminário da Interna-
tional Society for Teacher Education 

(Iste), de 11 a 16/4, na PUCRS, as pro-
fessoras Maria Helena Abrahão e Maria 
Conceição Chistofoli, da Faculdade de 
Educação (Faced), apresentam a expe-
riência com educação popular. A Uni-
versidade formou 126 alunos, divididos 
em duas turmas, no curso de Pedagogia 
– Ênfase em Educação Popular. A supe-
rintendente da Fundação Pensamento 
Digital, Marta Voelcker, mostra a atuação 
da organização não governamental. Os 
painéis ocorrem dia 15, no teatro do 
prédio 40, a partir das 14h. Pela manhã, 
às 9h, haverá a conferência Educando os 
pobres – Implicações para a educação 
de professores, com Earl Shorris, seguido 
de debate com Ana Lúcia Freitas (Faced) 
e Danilo Streck, da Unisinos. A Iste, 
criada há mais de 30 anos, tem como 
objetivo a discussão da formação de pro-
fessores. O Seminário é todo em inglês, 
exceto os eventos do dia 15, que terão 
tradução simultânea. Inscrições gratuitas 
pelo site www.pucrs.br/eventos/iste.

Direitos e limites 
sobre o corpo  
em debate

A próxima edição do Projeto Fé e Cul-
tura será no dia 13/4, às 18h15min, 

e aborda o tema “O corpo é meu”: cor-
poreidade e fé. O padre Érico Hammes, 
professor da Faculdade de Teologia, fala 
sobre a existência do ser como realidade 
corporal, presença no mundo, e trans-
cendente. A palestra aponta direitos e 
limites sobre o próprio corpo, citando o 
caso da gravidez. Outro enfoque será 
o desrespeito ao outro, culminando em 
atos violentos e até assassinatos. Quem 
não puder acompanhar o evento terá 
a opção de assistir simultaneamente 
ou depois pelo site www.pucrs.br/
feecultura.

Começam pesquisas com 
células-tronco de cordão
A PUCRS e o banco de células-tronco de san-

gue de cordão umbilical gaúcho – HemoCord 
– firmaram parceria para buscar novos co-

nhecimentos em tratamentos com células-tronco 
de cordão umbilical em doenças neurológicas que 
afetam recém-nascidos. O convênio foi assinado 
entre o Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) 
da Universidade e o HemoCord, que está patroci-

nando um estudo de doutorado em conjunto com 
profissionais da área biomédica, sob orientação 
do neurologista Jaderson Costa da Costa. “Essa 
parceria é resultado da interação entre o IPB e 
iniciativa privada, que tem orientado as políticas 
de gestão da instituição, trazendo potenciais be-
nefícios para aplicação mais imediata em saúde”, 
afirma o diretor do Instituto, Paulo Márcio Pitrez.

Universitários, professores de escolas públi-
cas e privadas, atuantes em missões acadê-
micas na Amazônia e comunidade são con-

vidados a discutir tópicos como a responsabilidade 
penal do indígena, a sua relação com o Exército, as 
fronteiras, a pesquisa sobre síndrome metabólica 
entre guaranis e caingangues no Rio Grande do 
Sul (foto) e a Declaração das Nações Unidas sobre 
esses povos. O 8.º Círculo de Cultura Indígena 
ocorre de 10/4 a 26/6, aos sábados, das 8h30min 
às 12h. Os encontros visam a proporcionar o estudo 
multidisciplinar e interdisciplinar sobre a cultura 
indígena e a conscientização das questões indíge-
nas no Brasil; formar profissionais de secretarias 
estaduais, organismos e comunidades que atuam 
ou venham a atuar com as comunidades; e capacitar voluntários. Inscrições na Proex (sala 201 do prédio 
40). Informações: 3320-3680. Válido como 40 horas de atividade complementar para alunos do Curso de 
Direito da PUCRS. Os demais devem contatar a secretaria de sua unidade.

De 8 a 10/4, o Serviço de Neonatologia do 
Hospital São Lucas realiza o 2.º Simpósio 
Internacional de Neonatologia de Porto 

Alegre, no auditório do prédio 40. Nele são apre-
sentados os temas controvérsias na reanimação 
neonatal, tratamento da hipertensão pulmonar, 
inteligência do recém-nascido, ventilação não 
convencional, UTI Neonatal: novos paradigmas, 
assistência individualizada ao prematuro e sua 
família. Estarão presentes como palestrantes Jorge 

Cesar Martinez (Universidad del Salvador/Buenos 
Aires e coordenador do Comitê de Prevenção de 
Erros Médicos da Organização Mundial da Saúde), 
Mikko Hallman (Oulu/Finlândia), Jeffrey Maisels 
(Oakland/EUA) e Steven Ringer (Harvard/EUA), 
entre outros especialistas brasileiros. O evento 
tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em 
Pediatria/Saúde da Criança, Fundação de Amparo 
à Pesquisa do RS e Sociedade de Pediatria do Es-
tado. Informações: www.pucrs.br/hsl/simposio.

Especialistas discutem a 
saúde do recém-nascido

Questões indígenas são tema de encontros
Foto: Divulgação



  A N O T E

Linha Eco da Edipucrs

A Livraria Edipucrs oferece a Linha Eco, com o 
objetivo de respeitar o meio ambiente e compensar 
o impacto causado pela impressão dos livros. Há 
oito modelos de sacolas de algodão cru. Práticas e 
duráveis, substituem as sacolas de plástico. Entre 
os produtos estão cadernos, com folhas recicladas e 
em capa dura também em papel reciclado; canetas 
com corpo em papel reciclado e clip de madeira reflo-
restada e outras com corpo de palha de milho; lápis 
de madeira reflorestada; e estojos em algodão cru. É 
realizada pesquisa por fornecedores que trabalhem 
com materiais diversificados e voltados para a sus-
tentabilidade. A Livraria fica no prédio 41.

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

Até o dia 15/4 podem ser feitas as inscrições para o 
Desafio Sebrae 2010. O Desafio é um jogo virtual que 
simula o dia a dia de uma empresa e coloca os partici-

pantes no comando. A competição envolve universitários de 
todo o País, organizados em equipes, testando sua capaci-
dade de administrar um negócio, tomar decisões e trabalhar 
em equipe. O tema deste ano será o setor de fabricação 
de instrumentos musicais. Os vencedores de cada Estado 
recebem um troféu e a participação gratuita num curso do 
Sebrae. Na etapa nacional os finalistas ganham notebooks, 
e a equipe vencedora, uma viagem internacional para co-
nhecer um grande centro de empreendedorismo. Inscrições e 
informações: www.desafio.sebrae.com.br.

Achados e Perdidos

Perdeu alguma coisa no Campus? O primeiro passo é 
procurar a recepção da sua unidade acadêmica. Se 
preferir, pode se dirigir ao setor de Achados e Perdidos, 

na Prefeitura Universitária (prédio 20, atrás do prédio 5), de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 
18h. Os objetos encontrados são mantidos no setor durante 
seis meses.

Sobremesa Musical
No dia 7/4 ocorre a abertura da 

temporada 2010 do projeto So-
bremesa Musical. Na ocasião a 

Orquestra Filarmônica da Universidade, 
sob a regência do maestro Frederico 
Gerling Junior, executará obras de Mozart, 
Strauss, Dvorak, Waldteufel e Saint Saëns. 
O Sobremesa Musical é realizado todas 

as quartas-feiras, das 13h às 13h30min, 
no átrio do prédio 9, sempre com entrada 
franca. A cada semana se apresenta um 
dos grupos da Orquestra (cordas, metais, 
trombones e percussão, entre outros), com 
um repertório variado e contemporâneo. 
A promoção do evento é do Instituto de 
Cultura Musical.

Intercâmbio na Alemanha
O DAAD (Intercâmbio Acadêmico 

Brasil-Alemanha) está com inscri-
ções abertas para seu programa de 

apoio à temporada de informação voltada a 
grupos de estudantes de graduação. O ob-
jetivo do programa é fornecer subsídio para 
que grupos de estudantes de universidades 
brasileiras conheçam, sob a orientação de 
um professor, instituições acadêmicas e 
empresas alemãs relacionadas à sua área. 

Para concorrer a uma das oportunidades, os 
grupos devem ser formados por cinco a 15 
estudantes universitários, acompanhados 
de professor, e apresentar plano detalhado 
do projeto de viagem, denominando lugares, 
instituições e pessoas a serem visitadas. A 
programação deve prever viagem que dure 
entre sete e 12 dias. Informações: http://
bit.ly/daadvisits, nagel@daad.org.br e 
(21) 2553-3296 (ramal 16).

Vacinação – mudança de local

A PUCRS realiza a vacinação contra 
a gripe Influenza H1N1 dentro dos 
grupos definidos pelo Ministério 

da Saúde. Ao contrário do anunciado 
anteriormente, o local é a sala anexa 
do prédio 50. Estão sendo atendidos 
somente membros da comunidade aca-
dêmica (alunos, professores e técnicos 
administrativos), Gráfica Epecê, Colégio 
Marista Champagnat e funcionários 

de empresas instaladas no Tecnopuc. 
Até o dia 23/4 será vacinada a popu-
lação entre 20 e 29 e, de 10 a 21/5, 
o grupo entre 30 e 39 anos. O atendi-
mento é das 8h30min às 11h30min 
e das 14h às 21h. Informações:  
3353-4014. A campanha é conduzida 
na Universidade pela Gerência de Re-
cursos Humanos e pela Faculdade de 
Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia.

Foto: Edipucrs

Terremotos no museu
O Museu de Ciências e Tecnologia 

(MCT) da PUCRS apresenta a 
exposição temporária Terremoto: 

marcas de um planeta inquieto. Podem 
ser conferidas, gratuitamente, informa-
ções científicas sobre terremotos, como 
os que devastaram o Haiti. Placas tec-
tônicas, movimentos dos continentes, 
modelagem da superfície terrestre, es-
calas de intensidade dos fenômenos e 
epicentro são alguns temas abordados 
que podem ser conhecidos no saguão de 
entrada do MCT. Os visitantes que entrarem 
na exposição permanente ainda poderão ex-
perimentar a sensação de um terremoto de 

verdade no simulador existente no segundo 
andar. O Museu funciona de terças-feiras 
a domingos, das 9h às 17h. Informações: 
3320-3697.



O programa UNITV – Entrevistas e Debates (canal 15 da 
NET) apresenta nesta quinta-feira, 8/4, às 22h, entrevista com o 
cirurgião plástico Ivo Pitanguy. O famoso médico, ícone na área de 
cirurgia plástica estética e reparadora, conversa com o jornalista 
CarlOS albErTO CarValHO. Pitanguy, que foi agraciado pela 
PUCRS com o título de Doutor Honoris Causa, lembra o início de 
sua carreira, fala sobre a banalização da cirurgia plástica e a im-
portância da família, entre outros assuntos. Horários alternativos: 
9/4, às 19h, 10/4, às 22h, 11/4, às 22h, e 12/4, às 13h30min.

Francesca Relandini, representante da Comunidade de Santo 
Egidio, com sede em Roma, está na PUCRS visitando turmas 
de Humanismo e Cultura Religiosa para divulgação dos projetos 
da Comunidade. Trata-se de uma associação pública de leigos 
da Igreja Católica com a missão de evangelizar e atender as 

Regras contra a violência
A segurança da população não é feita 

apenas pela Polícia ou por serviços de 
vigilância. Sem a participação de todos, 

não é possível falar em prevenção. Nas ruas, os 
criminosos sempre buscam a situação que me-
lhor lhes facilite a ação. Confira algumas dicas 
de segurança:

CaminHanDO na rUa
 Observe tudo o que acontece ao seu redor.
 Ao identificar um suspeito, observe suas mãos 
e, se possível, seus olhos.

 Mantenha sempre distância de um suspeito.
 Se estiver sendo seguido, procure um local 
seguro e movimentado.

 Quando o suspeito caminhar em sua direção, 
mude de calçada; se ele mudar também, a pro-
babilidade de ele abordá-lo passa a ser maior.

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

pessoas carentes. São apro-
ximadamente 50 mil adeptos 
em quatro continentes, atuando 
em 70 países, 12 deles na 
América Latina. Para conhecer 
mais acesse www.pucrs.br/
fateo/dep_cr/comunidade_ 
santegidio.wmv.

A aluna JÚlia marTinS, 
21 anos, do 4.º semestre do 
curso de História, passará um 
mês inesquecível em Tel Aviv, 
segunda maior cidade de Is - 
rael. Ela é a única brasileira es -
colhida para integrar uma es -
cavação em Meggido, num de-
ser to da região. Com viagem 
mar cada para junho, a aca-
dêmica ficará hospedada no  
Kibbutz Ramat Hashofet. Du-
rante o projeto, participará ati-
vamente das escavações coor-
denadas pelo arqueólogo Israel 
Finkelstein, professor da Uni-
versidade de Tel Aviv, e realiza-
rá um curso sobre arqueologia 
bíblica, na mesma instituição.

nO ESTaCiOnamEnTO
 Prefira os estacionamentos pagos. Dei-
xar o veículo na rua é mais perigoso.

 Se desconfiar de algo, passe direto por 
seu veículo e reavalie a situação. 

 Não deixe as chaves de casa dentro do 
carro.

 Nunca fique dentro do carro estacionado.
 Se a tampa do tanque do combustível 
for furtada, troque todas as chaves do 
carro. 

 Se surpreender alguém mexendo no seu 
carro, nunca se aproxime. Procure ajuda 
sem ser notado.

aO Dirigir
 Não coloque adesivos no veículo que 
possam identificar onde você mora.

O conhecimento da Física é básico para o pro-
fissional farmacêutico. Os calouros da Faculdade 
de Farmácia vivenciaram “Uma tarde no Museu”. A 
atividade vinculada à disciplina de Estágio no âmbito 
Farmacêutico I foi conduzida pelas professoras CriS-
Tina mOrigUCHi JECKEl e maria CriSTina WEr-
lang e planejada com as professoras da disciplina de 
Física iZETE ZanESCO e maria EmÍlia bErnaSiUK. 
No Museu de Ciências e Tecnologia os alunos foram 
convidados a identificar e realizar experimentos e 
estabelecerem vinculação e aplicabilidade no dia a dia 
do farmacêutico.

A professora da Faculdade de Educação alVina 
THEmiS lara retornou de mais uma etapa de estágio 
pós-doutoral nas Universidades do Algarve (Portugal) 
e Huelva (Espanha), iniciada em julho passado. O 
tema de seu projeto é O educador, a resiliência e a 
inclusão educacional: componentes estratégicos na 
superação das adversidades.

 Se acon-
tecer uma 
batida leve 
na trasei-
ra do seu 
v e í c u l o , 
observe pelo retrovisor. Se desconfiar, não pare. 
Sinalize para o outro segui-lo até um local seguro.

 Se o pneu furar à noite, não pare. Dirija até um lugar 
movimentado.

 Nunca pare, caso seu carro for atingido por pedras 
ou outro objeto.

 Se você achar que está sendo seguido por outro 
veículo, não altere sua forma de dirigir. Vá até um 
posto policial ou local movimentado.

Em situações de emergência, ligue 190.

Foto: Brigada Militar
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início do Curso de Jiu-Jitsu brasileiro e Judô 
aproximações Pedagógicas. Coordenador e mi-
nistrante: prof. Ricardo Reuter Pereira. Até 1.º/6. 
Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciên-
cias do Desporto. *
Som e Sentido. Tema: Poemas na voz de T.S. 
Eliot. Comentários de mestrando em Letras Maurício Krebs. Coordenação: prof. Ricardo Barberena. Evento gratuito 
e válido como horas complementares. Horário: das 18h45min às 19h15min. Local: Arena do Celin, prédio 8. Pro-
moção: Fale.

Palestra de abertura do Programa de reeducação alimentar. Ministrante: profª Raquel Dias. Local: Labo-
ratório de Ciência e Arte dos Alimentos, no térreo do prédio 41. Inscrições até 12/4 e informações pelo telefone 
3320-3708, no ramal 4357 ou e-mail pucrs.saudavel@pucrs.br. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos Comuni-
tários, Gerência de Recursos Humanos e Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia.

Pastoral Café. Encontro de convivência entre universitários e a equipe da Pastoral. Local: prédio 17, sala 104. 
Horário: das 17h às 19h30min. Evento gratuito. Informações: 3320-3576.
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Programa de Crédito Educativo da PUCrS. Destina-se 
a alunos de graduação de todos os níveis, carentes de 
recursos financeiros, próprios ou familiares. Inscrições 
até 15/4. 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 
site www.pucrs.br/beneficios.

5.º Curso de análise Fundamentalista para Tomada 
de Decisão. Ministrantes: prof. João Carlos Meroni Mi-
randa e prof. Leandro de Lemos (Face). Dia 17/4. Local: 
Labmec, prédio 50. *
12.º Encontro de nutrição do HSl e 7.º Encontro de 
nutrição da Faenfi. Dia 22/5. Submissão de trabalhos 
até 10/5. Promoção: Faenfi. *
CHiS 2010. Congresso internacional Sustentabilidade 
e Habitação de interesse Social. De 4 a 7/5. Inscri-
ções até 27/4 pelo site www.pucrs.br/eventos/chis2010. 
Informações: chis.2010@pucrs.br ou 3320-3564. Pro-
moção: Núcleo de Pesquisa em Habitação de Interesse 
Social e Sustentabilidade e Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo.

16.º Erematsul. Encontro Regional dos Estudantes de 
Matemática. De 3 a 6/6. Inscrições pelo site www.pucrs.
br/eventos/erematsul até 26/5. Informações: 3320-3531 
ou matematica@pucrs.br. Promoção: Faculdade de Ma-
temática. *
Preparação avançada para Certificação Project 
management Professional. Ministrante: prof. Juliano 
Ferraz Reis. De 19/4 a 30/4. Promoção: Faculdade de 
Informática. *

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

muita Prosa e muito Verso: encontros de idosos com a 
literatura. Ministrante: profª Maria Tereza Amodeo. Local: 
Arena do Celin, prédio 8. Horário: das 14h às 15h30min. 
Promoção: Faculdade de Letras (Fale).

Último dia de inscrições para o grupo de Desenvolvi-
mento em Habilidades interpessoais. Local: 2.º andar 
do prédio 11. Inscrições: sapp@pucrs.br. Informações: 
3320-3561. Promoção: Serviço de Atendimento e Pesquisa 
em Psicologia e Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários.

QUarTa-FEiraDia 7
Seminário Economia às 5 e ½. Temas: Semana 
Prêmio Corecon – Trabalhos premiados, Aplica-
ção da Teoria da Carteira de Markowitz ao Mer-
cado de Capitais Brasileiro e A Mercantilização 
do Ensino Superior. Ministrantes: economista 
Bruno Zanella Quinto e mestranda em Economia 
Anelise Manganelli. Evento gratuito. Horário: das 
17h30min às 19h. Local: auditório do 9.º andar 
do prédio 50. Informações: 3353-4769. Promo-
ção: Face.

Cine Comentado. Exibição do filme Fatal, seguido 
de debate. Aberto ao público a partir de 50 anos. 
Gratuito. Local: auditório do 9.º andar do prédio 
50. Horário: 14h. Informações 3353-4114. Pro-
moção: Faculdade de Serviço Social.

3.º Encontro do núcleo gaúcho de História da 
mídia. Até 13/4. Local: prédio 7. Informações: 
http://comunicacao.feevale.br/redealcar. Promo-
ção: Associação Brasileira de Pesquisadores de 
História da Mídia, PUCRS e UFRGS.

SEgUnDa-FEiraDia 12

TErça-FEiraDia 13

Ciclo de Palestras O discurso em perspectiva. Tema: O 
diálogo de Bakhtin com a linguística. Ministrante: Marlene 
Teixeira (Unisinos). Horário: das 17h45min às 19h15min. 
Local: sala 305 do prédio 8. Entrada mediante 1 kg de ali-
mento. Válido como atividade complementar. Informações:  
3320-3676, com professoras Leci Barbisan ou Maria da 
Glória Di Fanti. Promoção: Fale.

QUinTa-FEiraDia 8

Especializações em gestão no Terceiro Setor e em ges-
tão da responsabilidade Social. Último dia de inscrições 
pelo site www.fijo.org.br. Local: prédio 2, Fundação Irmão 
José Otão (Fijo). Aulas de abril/2010 a julho/2011. Informa-
ções: cursos@fijo.org.br ou 3205-3100. Promoção: Fijo.

SExTa-FEiraDia 9

SábaDODia 10

 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.

“Em nossos corpos, somos minúsculos pontos no vasto 
universo da criação, mas graças às nossas almas 

transcendemos totalmente o mundo material.”
João Paulo II

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.

2.º bm&F e mercado Futuro. Ministrante: Paulo Edu-
ardo Gonzalez Chiarelli (XP Investimentos). Horário: das 
9h às 19h. Local: Laboratório de Mercado de Capitais, sala 
705, prédio 50. Promoção: Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia (Face). *
6.º Curso de bolsa de Valores: aprenda a investir. Minis-
trante: Leandro Hirt Rassier (PUCRS e XP Investimentos). 
Horário: das 9h às 19h. Local: auditório do 9.º andar do 
prédio 50. Promoção: Face. *


