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Universidade oferece vacina contra
gripe comum e H1N1 para funcionários
A
PUCRS adquiriu doses da vacina que previne o
contágio do vírus da gripe sazonal (comum) e
pandêmica (H1N1) para professores e técnicos
administrativos que não se enquadram nos grupos
prioritários da campanha do Ministério da Saúde
(MS). O valor integral é R$ 32,52 e a PUCRS subsidiará parte – quem recebe valor-hora de até R$ 9,96
ficará isento; quem ganha de R$ 9,97 a R$ 18,83 arcará com R$ 10; e acima de R$ 18,84, pagará R$ 20.
Inscrição até 28/4, das 8h às 19h15min, na Gerência
de Recursos Humanos. A vacinação é válida apenas
para funcionários da PUCRS, Colégio Champagnat e
Gráfica Epecê. Informações: ramal 4014.

Campanha Nacional
Referente à Campanha Nacional do MS, o
grupo prioritário de 20 a 29 anos recebeu a vacina contra a Influenza H1N1 na PUCRS, gratuitamente, até 23/4. Foram aplicadas mais de sete
mil doses. A nova etapa, de 10 a 21/5, envolverá
a população de 30 a 39 anos. Podem imunizar-se
professores, técnicos administrativos e alunos,
além de funcionários de empresas instaladas no
Tecnopuc. A campanha também é realizada na
PUCRS em Uruguaiana, coordenada pela Unipampa. Na primeira fase, houve a imunização de
830 pessoas ligadas às duas Instituições.

Pesquisas com células-tronco

O

convênio firmado entre o Centro de Criogenia Brasil (CCB)
e a PUCRS buscará uma nova fonte alternativa de células
para a regeneração de tecidos com patologias associadas ao
sistema nervoso central, como doenças neurodegenerativas
ou processos lesionais. A neurodiferenciação de células-tronco de cordão umbilical visa a transformar as células-tronco
em neurônios. “Será um grande avanço na busca de alternativas terapêuticas aos pacientes que sofrem de doenças neurológicas para as quais ainda não há tratamento especifico”,
afirma o diretor do Instituto do Cérebro (InsCer), neurologista
Jaderson Costa da Costa. Parte dessa colaboração está em
andamento, com um projeto de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica e Ciências da Saúde. O convênio envolveu o InsCer e o Instituto de Pesquisas Biomédicas.

Sustentabilidade na habitação

D

e 4 a 7/5 a PUCRS será sede do Congresso Internacional:
Sustentabilidade e Habitação de Interesse Social, organizado pelo Núcleo de Pesquisa em Habitação de Interesse
Social e Sustentabilidade, da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo. Entre os temas estão déficit habitacional, situa
ção socioeconômica, políticas públicas para habitação de
interesse social, Arquitetura, Urbanismo e paisagem urbana
com sustentabilidade. Participa da abertura, dia 4/5, às 11h,
a secretária nacional de Habitação, do Ministério das Cidades,
Inês da Silva Magalhães. O encerramento será dia 7/5, às
15h30min, com a relatora especial da ONU para a Moradia
Adequada, Raquel Rolnik, falando sobre Os cenários futuros
da Habitação de Interesse Social no Brasil e na América
Latina – Cidades Sustentáveis. O evento ocorre no teatro do
prédio 40.

Informações sobre reações
O Serviço de Farmacovigilância do Hospital São
Lucas coleta dados sobre as reações adversas
durante e após o período de vacinação na
PUCRS. Levantamento feito até o momento
revela que não houve sintomas graves. O HSL
participa do programa Hospitais Sentinelas,
gerenciado pela Anvisa, em que essas informações alimentam os bancos de dados brasileiro
e mundial. Notificação voluntária: 3320-3003 e
farmaco.vigilancia@pucrs.br.

Laboratório de Línguas
tem novas instalações

N

o dia 29/4, às 10h30min,
serão inauguradas as novas
instalações do Laboratório de
Línguas Ir. Adelino Martins, no 5.º
andar do prédio 8. O espaço conta
agora com equipamentos, softwares
e espaços diferentes, incluindo quadro
com touch screen, e-books, salas de
autoacesso para que os alunos de
línguas façam consultas nos recursos
disponíveis e até um programa de
computador que avalia e auxilia no
aprimoramento da pronúncia. Ir. Adelino, atual coordenador, trabalha na permanente
modernização do Laboratório desde o seu início, em 1968. A cerimônia faz parte das
comemorações pelos 70 anos da Faculdade de Letras.

Inscrições para bolsas da Fapergs

A

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, por meio da Coordenadoria de
Pesquisa/Setor de Iniciação Científica, lançou o Edital Probic/Fapergs 2010,
cujas inscrições de projetos se encerram em 10/5. A seleção dos candidatos do
Programa Institucional de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do RS agora cabe à instituição de ensino e pesquisa e não mais à Fundação.
A Universidade solicitou 70 bolsas e todas foram concedidas. As instituições precisaram enviar projeto, avaliado pela Fapergs a partir de critérios como a capacidade de
formação de pessoal, histórico de iniciação científica e programas de pós-graduação
reconhecidos pela Capes. Inscrições: http://webapp.pucrs.br/sibic. Informações:
Espaço Iniciação Científica – prédio 15, sala 111 ou ramal 7719.
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Projeto Rondon

O

Projeto Rondon Nacional – Operação Julho de 2010 recebe inscrições até 10/5.
O Projeto é de iniciativa do governo federal e reúne universitários para realizar
atividades voluntárias em diferentes regiões brasileiras, com a intenção de reduzir
as desigualdades sociais e regionais do País. Nessa edição as áreas de atuação serão
em Roraima, Pernambuco e Maranhão. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no
site www.pucrs.br/projetorondon/inscricoes. Informações: 3353-8383, 3353-4065
ou edgaree@pucrs.br. O Projeto está vinculado à Coordenadoria do Desenvolvimento
Social da PUCRS e é realizado pelo Núcleo de Extensão Comunitária da Universidade.

Jorge Furtado no Clube
de Cinema e Literatura

N

Foto: Divulgação

o dia 4/5 o cineasta Jorge Furtado
participará do Clube de Cinema e Literatura
da Liga de Psiquiatria. Na
ocasião ele falará sobre
o filme Alice no País das
Maravilhas, adaptado
pelo diretor norte-americano Tim Burton, que
estreia nos cinemas. O
evento ocorre às 19h no
Anfiteatro Ir. José Otão
(2.º andar do Hospital São Lucas). A entrada será feita mediante a doação de 1kg de
alimento não perecível. Inscrições: www.cenespi.com.br. Promoção: Centro de Estudos
de Psiquiatria Integrada.

Semana da Solidariedade

D

e 10 a 15/5 a PUCRS realiza a 16.ª Semana da Solidariedade. Haverá palestras,
oficinas e cinefórum a partir do tema da Campanha da Fraternidade, Economia
e vida. Também serão oferecidos minicursos gratuitos para a comunidade. Na
palestra de abertura, no dia 10/5, o professor Alfredo Meneghetti Neto, da Faculdade de
Administração, Contabilidade e Economia, falará sobre Economia a serviço da vida. A
inscrição para a palestra é mediante a doação de 1kg de alimento não perecível e pode
ser feita pelo site www.pucrs.br/face/solidariedade. O evento ocorre às 19h45min no
auditório térreo do prédio 50. A programação completa do evento pode ser vista no site
www.pucrs.br/pastoral.

Psiquiatria geriátrica

E

stão abertas as inscrições para o
3.º Simpósio de Atualização em
Psiquiatria Geriátrica da PUCRS,
que ocorre de 6 a 8/5. Além da apresentação de pôsteres, serão abordados
temas como Envelhecimento saudável
no século 21, Relato de experiências de
vida, o envelhecer e a morte, O idoso e
2
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as suas relações familiares e O idoso e
seus cuidados. O evento, promovido pela
Faculdade de Medicina (Famed), é voltado
para estudantes da Famed, da Psicologia,
Serviço Social e áreas afins. Inscrições na
Proex (sala 201 do prédio 40). Alunos e diplomados da Universidade têm desconto.
Informações: 3320-3680.
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Luminária para livro
economiza energia

A

Livraria Edipucrs oferece uma luminária
para livro com LED
(da sigla em inglês, diodo
emissor de luz) e marcador
de página. Parte da Linha
Eco, o produto possibilita
economia de energia, pois é
possível ler o livro somente
com a luminária. Embora
mais caras, as lâmpadas LED têm eficiência ainda maior
do que as fluorescentes. Duram bastante tempo e emitem
pouquíssimo calor. A luminária custa R$ 17,50. Para os
produtos da Linha Eco, a Edipucrs busca alternativas com
os fornecedores visando a reduzir o valor para o público
acadêmico. A Livraria fica no prédio 41.

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

Processo de seleção

A

Central de Estágios Fijo/PUCRS realiza mais uma edição
dos Encontros de Capacitação para o Mundo do Trabalho
no dia 29/4. Desta vez as psicólogas Andresa Bergonci da
Rocha (Gerência de Recursos Humanos da PUCRS), Luciana de
Almeida Timm (Almeida Advogados) e Lilian Cuello (Fundação
Irmão José Otão) participam de uma mesa-redonda sobre o
processo de seleção. O evento ocorre às 18h30min no auditório
do prédio 40. Inscrições gratuitas: estagios@fijo.org.br. Informações: 3205-3125.

Jornada Odontológica

D

e 5 a 8/5 ocorre a 23.ª Jornada Odontológica dos Formandos PUCRS e o 1.º Seminário Internacional de PósGraduação em Odontologia. A novidade deste ano é a
realização de cursos com especialistas estrangeiros. O britânico
Christopher Tredwin, professor do UCL Dental Institute (Inglaterra), abordará temas como restaurações estéticas e reabilitação
protética, enquanto Leo Tjärdehane, da Universidade de Oulu
(Finlândia), falará sobre proteínas da matriz extracelular nos
tecidos dentários e sobre tratamentos das pulpites e periodontites apicais agudas. Inscrições e programação completa: www.
23jopucrs.com.br. As atividades ocorrem no Centro de Eventos.

Revista do pós em Filosofia

A

revista Intuitio, do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia, recebe trabalhos para possível publicação
até o dia 23/5. Normas para submissão dos textos e
os procedimentos de envio estão disponíveis no site http://
revistaseletronicas.pucrs.br/ojs no link Intuitio.

Foto: Divulgação
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como tarefa regulamentar, por atos normativos, as bases e diretrizes originadas
do Conselho Nacional de Educação e a
função de ordenar o Sistema de Ensino
em diversos níveis.

Salgados, sucos, bolos e tecnologia da informação.
Essa foi a proposta do café da manhã oferecido pelo Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc) para as
empresas pertencentes ao complexo. O evento contou com
palestra do gerente sênior de Assuntos Corporativos da Dell
Brasil, Gleverton de Munno. A apresentação teve como tema
Inovando para crescer e abordou a importância da inovação
no mundo moderno. Entre os tópicos discutidos esteve a
função da inovação, a importância da pesquisa no processo
de criação e a necessidade de um trabalho contínuo na área.
O professor da Faculdade de Direito WAMBERT GOMES
DI LORENZO foi nomeado pela governadora do Estado, Yeda
Crusius, para integrar o Conselho Estadual de Educação. O
objetivo do Conselho é orientar a política educacional, tendo

A professora MARION CREUTZBERG, da Faculdade de Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia, foi homenageada
por sua contribuição para a história da
enfermagem gerontológica, ao lado de
mais sete enfermeiras brasileiras, durante a 8.ª Jornada Brasileira de Enfermagem Geriátrica e Gerontológica, realizada
na UERJ, no Rio de Janeiro, de 14 a 16/4.
Mais de dois mil alunos da PUCRS
estão inscritos no Desafio Sebrae 2010.
A competição é um jogo virtual que
simula o dia a dia de uma empresa e
coloca os participantes no comando. O
Desafio envolve universitários de todo o
País, organizados em equipes, testando
sua capacidade de administrar um
negócio, tomar decisões e trabalhar em
equipe. A Universidade é a instituição
de ensino superior com o maior número
de inscritos.

A aluna da Faculdade de Direito
SAMARA SCHUCH
BUENO, 21 anos,
é uma das participantes do reality show Aprendiz – Universitário
exibido pela Record. Com 125 mil inscritos, a
edição de 2010 do programa é a maior de todos
os tempos na emissora. Apenas 16 candidatos
foram selecionados, levando em conta seus
currículos, entrevistas e desempenho durante
as etapas de seleção. O vencedor conquistará
um prêmio de R$ 1 milhão, além de uma vaga
remunerada no Grupo Doria Associados.
Em ano eleitoral, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais está promovendo eventos sobre o tema. Na aula inaugural,
Timothy Power, especialista em política brasileira
e da América Latina, da Universidade de Oxford
(Inglaterra), falou sobre Presidencialismo e
democracia. Power também participou de uma
mesa-redonda para debater Eleições 2010 depois da exibição do filme Arquitetos do Poder, ao
lado de Marcus Figueiredo, coordenador do Laboratório de Pesquisa em Comunicação Política e
Opinião Pública do IUPERJ, e da cientista política
Alessandra Aldé, da UERJ.

		superdicas

R

ede social que mais cresce no Brasil e
em vários lugares do mundo, o Twitter
é uma ferramenta muito interessante
para se relacionar e ter acesso a informações. A pessoa que segue e quer ser seguida
pode colaborar, passando mensagens pertinentes para seu grupo e assim criar novos
contatos. Em casos de desastres ambientais,
congestionamentos no trânsito ou simplesmente para saber opiniões sobre um filme,
verifica-se a grande utilidade do microblog.
A pessoa que insere vários tweets por
dia se torna inconveniente. A rede tem por
princípio a comunicação rápida, com filtro
de dados que realmente importam. As mensagens somam até 140 caracteres. Resumir
é uma arte.
Uma armadilha do Twitter é expor dados
particulares, colocando em risco a própria
segurança, ou informações sigilosas da empresa onde trabalha. É preciso ter noção das

diferenças entre os espaços
público e privado. Essa
fronteira se torna nebulosa
nas redes sociais. Cada um
pode criar um método pessoal de análise
das mensagens para ver se não há risco
de desdobramentos não desejados.
As mensagens da rede social podem
ser abertas a todos os internautas ou ficar
restritas ao grupo de seguidores. No último caso, somente as pessoas autorizadas
recebem os tweets e podem entrar na página. A vantagem de limitar o alcance das
mensagens é preservar um pouco a privacidade. Como desvantagem há a perda de
vários bons leitores por não conhecê-los.
Esse recurso de restringir o tweet depende
muito do objetivo. Fecha-se quando se
quer algo mais pessoal e abre-se quando
a ideia é divulgar publicamente informações, como no caso de empresas.

Glossário
Followers ou seguidores: Todos os contatos que
acompanham as atualizações de alguém.
Tweet: Textos postados no Twitter, que têm até 140
caracteres.
Retweet: Reenvio de uma mensagem de um
usuário para o seu grupo de seguidores. Pode ser feito de
forma automática, clicando num botão abaixo de cada
mensagem, ou manualmente. Exemplo: RT @PUCRS
Nesta quinta, 22/4, tem encontro gratuito do Ciclo de
Palestras de Fisioterapia.
@: símbolo usado antes do nome de algum
usuário para direcionar a mensagem a ele ou para se
referir a ele.
Para ingressar no Twitter, acesse: http://twitter.com.

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

Fonte: Eduardo Pellanda, professor da Faculdade de Comunicação Social

O bom senso no Twitter

	agenda

DIA 28

quarta-FEIRA

Sobremesa Musical. Quinteto de Cordas da Orquestra Filarmônica da PUCRS toca música brasileira. Horário: 13h. Local: saguão do prédio 9. Evento gratuito. Informações: 3320-3582 ou culturamusical@pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura Musical.
Apresentação de Shakuhachi. Música folclórica japonesa com Shen Ribeiro. Local: auditório
202 do prédio 40. Horário: das 19h às 19h30min. Entrada franca. Informações: 3320-3583 ou
cultura-japonesa@pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa.
Muita Prosa e Muito Verso: encontros de idosos com a literatura. Ministrante: Profª Maria Tereza
Amodeo. Entrada franca. Local: Arena do Celin, prédio 8. Horário: das 14h às 15h30min. Promoção:
Faculdade de Letras.
Início do Curso Literatura de Língua Espanhola: escritores. Até 2/6. Promoção: Instituto de
Cultura Hispânica. *

DIA 29

quinta-FEIRA

Abertura da Exposição Parallel Nippon. Arquitetura contemporânea japonesa de 1996 a 2006.
Horário: 19h. Local: átrio do prédio 9. Promoção: Fundação Japão, Escritório Consular do Japão em
Porto Alegre e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

DIA 30

sexta-FEIRA

Palestra Fenomenologia da Justiça: teoria crítica e libertação. Ministrante: Prof. Nythamar de
Oliveira (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas). Local: auditório térreo do prédio 5. Horário:
14h. Entrada franca. Informações: 3320-3554. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

DIA 3

segunda-FEIRA

Seminário Economia às 5:30. Tema: Indústria Mineira: mudanças estruturais e aglomerações
produtivas. Ministrante: Gustavo Campolina Diniz (mestre em Economia do Desenvolvimento pela
PUCRS). Evento gratuito. Horário: das 17h30min às 19h. Local: auditório do 9.º andar do prédio
50. Informações: 3353-4769 ou 3353-4101 com o Prof. Osmar de Souza. Promoção: Faculdade de
Administração, Contabilidade e Economia.
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Curso Processo de Execução: Teoria e Prática – 2.ª edição. Dias 6, 13 e
20/5. Ministrantes: professores Álvaro Severo e José Bernardo Boeira. Local:
auditório térreo do prédio 11. Promoção: Departamento de Direito Privado e
Processo Civil da Faculdade de Direito. *

Curso Comida e Práticas da Alimentação no Cotidiano – Uma perspectiva
a partir da Psicologia Social. Ministrante: Denise Amon. De 17 a 20/5. Promoção: Faculdade de Psicologia. *
Literatura Espanhola Contemporânea: 100 Anos de Gonzalo Torrente
Ballester. De 8/5 a 26/6. Ministrante: Profª Regina Kohlrausch (Faculdade de
Letras). É necessário conhecimento básico dos idiomas português e espanhol.
Promoção: ICH. *
2.º Congresso Internacional de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil – 1.º
Fórum Latino-Americano de Pesquisadores de Leitura. De 12 a 14/5.
Inscrições até 5/5 no www.pucrs.br/eventos/iicillij. Local: prédio 8 e teatro do
prédio 40. Promoção: Fale. *
11.º Salão de Iniciação Científica e 5.ª Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação. De 9 a 12/8. Inscrições até 4/6 nos sites www.pucrs.br/salao e www.
pucrs.br/mostrapg, respectivamente. Promoção: Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação.
SeminaPaper. Tema: Projeto Paleoprospec – PUCRS-Petrobras – Uma expe
riência multidisciplinar na Facin. Ministrante: Prof. Paulo Henrique Fernandes.
Dia 5/5. Horário: das 16h às 17h. Local: auditório 207 do prédio 32. Evento
gratuito e válido como atividade complementar. Informações: www.inf.pucrs.
br/~petinf.

DIA 4

terça-FEIRA

Início do Curso de Oracle EBS – Gestão de Compras e Pagamentos. Até
9/12. Promoção: Faculdades de Administração, Contabilidade e Economia e de
Informática. *

Grupo Trocando Ideias. Tema: Direitos dos idosos, com Najla Santos (escrivã). Horário: 14h30min.
Local: prédio 50, sala 411, 4.º andar. Informações: 3353-4114. Entrada franca e limitada a pessoas
a partir de 50 anos. Promoção: Núcleo de Pesquisas em Demandas e Políticas Sociais e Programa
Geron.

Aula com pipoca. Exibição do filme A Qualquer Preço e discussão do tema
Meio Ambiente & Farmácia. Ministrantes: Profª Fernanda Medeiros (Faculdade de Direito) e Profª Flávia Thiesen (Faculdade de Farmácia). Horário: das
19h30min às 21h. Local: auditório térreo do prédio 5. Entrada franca. Válido
como atividade complementar. Informações: 3353-7752 ou 3353-7754. Promoção: Núcleo Empreendedor e Grupo de Pesquisa, Linguagem, Comunicação
e Cognição com patrocínio da locadora Espaço Vídeo.

Último dia de inscrições ao Grupo de Terapia para o Transtorno de Pânico. Dia 10/5. Inscrições
pelo e-mail sapp@pucrs.br. Informações: 3320-3561. Promoção: Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia.

Jornalismo em pauta. Tema: Um encontro com Zero Hora. Ministrante: Rosane
de Oliveira. Horário: 20h. Local: auditório do prédio 7. Informações: 3320-3569.
Promoção: Famecos e ZH.

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

	pastoral e v oc ê
A solidariedade faz da humanidade uma família onde todos se
protegem mutuamente. (Campanha da Fraternidade Ecumênica)
“Tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de beber, eu
era estrangeiro, e me acolhestes; estava nu, e vestistes-me; doente, e
me visitastes; na prisão, e viestes a mim...” (Mt 25 31,40)
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

	fale conosco
Entre em contato com a Redação pelo fone

3320-3500, r. 4338 e 4446,
fax 3320-3603 ou e-mail
pucrsnoticias@pucrs.br.
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