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Deus na visão  
de Saramago é  
tema de debate
No dia 11/5 o tema do Projeto Fé e Cul-

tura será Quem é Deus?, abordando 
a visão do escritor José Saramago, que 
se declara ateu. Os debatedores serão os 
professores Luiz Antonio de Assis Brasil, 
da Faculdade de Letras, e Luiz Carlos 
Susin, da Faculdade de Teologia. O evento 
ocorre às 18h15min no auditório do pré-
dio 9, com entrada franca. Informações 
no site www.pucrs.br/feecultura.

odontologia tem 
Jornada e Seminário 
internacional
Entre os dias 5 e 8/5 a Faculdade de 

Odontologia realiza a 23.ª Jornada 
Odontológica dos formandos PUCRS e 
o 1.º Seminário Internacional de Pós- 
-Graduação em Odontologia. As ativida-
des, que ocorrem no Centro de Eventos, 
abordarão temas como Os limites das 
idades – paciente infantil e idoso, Dor 
orofacial, Odontologia estética e O den-
tista na equipe multidisciplinar de um 
hospital. Haverá também cursos com 
especialistas internacionais de países 
como Finlândia, Inglaterra e EUA. Infor-
mações no site www.23jopucrs.com.br.

aDPPUCRS tem  
nova diretoria
A Associação de Docentes e Pesqui-

sadores da PUCRS – ADPPUCRS 
empossa nesta quarta-feira, 5/5, sua 
nova diretoria para o biênio 2010/2012. 
A presidente é Jane Rita Caetano da 
Silveira (Letras) e a vice-presidente He-
lena Sporleder Cortes (Educação). Entre 
outros integrantes, a chapa é composta 
ainda por Carlos Pires Rossa (secretário- 
-geral), Cláudio Frankemberg (secretário 
adjunto), Brasilio da Silva (tesoureiro- 
-geral) e Bruno José Ely (tesoureiro ad-
junto). O evento ocorre às 17h, na sede 
da Associação. Depois da solenidade de 
posse, haverá uma comemoração pelo 
Dia das Mães.

Semana da Solidariedade tem 
palestras e cursos gratuitos
Começa no dia 10/5, a 16.ª Semana da 

Solidariedade, cujo tema principal será 
Economia e Vida. Dezenas de cursos gra-

tuitos serão oferecidos para a comunidade além 
de palestras, debates e a Feira da Saúde (dia 15/5, 
no estacionamento do Carrefour do Partenon). No 
dia 10/5 haverá uma celebração eucarística na 
Igreja Universitária Cristo Mestre (às 18h30min). 
A abertura oficial ocorre às 19h30min, no auditório 
térreo do prédio 50. Logo após, no mesmo local, 

o professor Alfredo Meneghetti Neto ministra a 
palestra Economia a serviço da vida. Haverá 
ainda aconselhamento financeiro e palestras sobre 
economia solidária e sustentabilidade planetária, 
energia solar, o tempo como moeda básica da vida, 
além de oficinas sobre economia solidária e a toxi-
cologia e as consequências da poluição ambiental. 
Confira a programação completa no site www.
pucrs.br/pastoral. A Semana da Solidariedade 
segue até o dia 15/5.

A PUCRS e o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec) assinaram, no dia 4/5, convênio 
para a colaboração no desenvolvimento da área de semicondutores. O convênio propiciará o intercâm-

bio tecnológico e científico, e a capacitação de mão-de-obra especializada. Serão realizados projetos de 
pesquisa e desenvolvimento conjuntos, especialmente nas áreas de microeletrônica e sistemas wireless, 
a exemplo do projeto desenvolvido com o Centro de Pesquisa em Tecnologias Wireless da Faculdade de 
Engenharia, que tem por objetivo criar um chip para moduladores de TV Digital.

PUCRS e Ceitec assinam convênio

Para comemorar os seus 65 anos de criação e a Semana do Assistente Social e da Solidariedade, a Fa-
culdade de Serviço Social realiza, no dia 10/5, atividades especiais. Confira a programação no quadro:

Serviço Social completa 65 anos

aTiViDaDE HoRÁRio LoCaL
Reinauguração da galeria de ex-diretores da Faculdade e entronização da fotografia da 
ex-diretora Jussara Maria Rosa Mendes 17h30min Sala 330 do prédio 15

Recital de Talentos do Coral da PUCRS 19h30min Auditório do prédio 15 
(sala 240)

Palestra Serviço Social e Intervenção na Realidade, com a Coordenadora de Ciências 
Humanas e Sociais da Unesco – Marlova Jovchelovitch Noleto 20h15min Auditório do prédio 15 

(sala 240)
Palestra Economia e Vida: Economia Solidária e Sustentabilidade Planetária, com 
assistentes sociais Liliane Linhares e Andréa Foresti e ambientalista Jorge Amaro 21h Auditório do prédio 15 

(sala 240)

No dia 5/5 o professor Luiz Antonio de Assis Brasil, da Faculdade de Letras, 
doa seu acervo ao Delfos – Espaço de Documentação e Memória Cultural, na 

Biblioteca Central Ir. José Otão da PUCRS, do qual é coordenador-geral. Dentre os 
materiais, reunidos durante mais de 30 anos, estão originais de obras do profes-
sor, anotações manuscritas, pesquisas relativas a períodos históricos, geografia, 
trajes e costumes de época. Entregar o material para o Delfos era um pedido 
antigo da Faculdade de Letras, e o professor acredita que fez uma boa escolha: 
“O material está no melhor lugar onde poderia estar”. No mesmo dia inicia uma 
exposição com parte do material que pode ser visitada no saguão da Biblioteca. A 
cerimônia de doação ocorre às 16h30min no Salão Nobre da Reitoria.

Assis Brasil doa seu acervo ao Delfos



  A N O T E

Os exemplos  
do Museu

O Museu de Ciências e Tecnologia está trocando 
as lâmpadas da área de exposição por mo-
delos mais eficientes. Muitas luminárias são 

de LEDs (da sigla em inglês, diodo emissor de luz) 
e não mais de filamento incandescente. Além de 
consumirem muito menos energia, permitem mais 
recursos luminotécnicos. Outra ação administrativa 
do Museu visando à sustentabilidade é utilizar ao 
máximo formulários digitais que tramitam por e-mail, 
sem necessidade de impressão. Foi criado um modelo 
único para todos os processos de requisição de ma-
teriais e serviços. Todos os funcionários receberam de 
presente de Natal do Colegiado do MCT uma caneca 
para o uso diário a fim de evitar os copos plásticos.

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

De 12 a 14/5 o Programa de Pós Graduação da Facul-
dade de Letras promove o 2.º Congresso Internacional 
de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil e 1.º Fórum 

Latino-Americano de Pesquisadores de Leitura. O tema 
deste ano será A literatura e as novas tecnologias: leitores 
plurais ou pós-leitores?. A palestra de abertura será com o 
professor Emmanuel Fraisse, da Universidade de Sorbonne-
-Nouvelle, Paris 3. Na ocasião, Fraisse falará sobre leitura na 
internet e tecnologia digital. O professor também ministrará 
um curso paralelo sobre literatura e globalização. Políticas de 
leitura, programa brasileiro de incentivo à leitura serão ou-
tros assuntos abordados. Haverá também apresentações de 
comunicações, simpósios e tutoriais variados. Informações 
no site www.pucrs.br/eventos/iicillij.

Vacinação contra a gripe

De 10 a 21/5 professores, técnicos administrativos, 
alunos e funcionários da gráfica Epecê, do Colégio 
Marista Champagnat e de empresas instaladas no 

Tecnopuc, que têm entre 30 e 39 anos, poderão imunizar-se 
contra a gripe Influenza H1N1 na PUCRS. O atendimento será 
realizado na sala anexa do prédio 50. O horário ainda não 
havia sido definido até o fechamento desta edição, mas será 
divulgado via e-mail e no site da PUCRS. A vacinação, que 
ocorre dentro dos grupos definidos pelo Ministério da Saúde, 
será realizada também na PUCRS em Uruguaiana, de 10 a 
12/5, em parceria com a Unipampa. A campanha é condu-
zida na Universidade pela Gerência de Recursos Humanos 
e pela Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
Informações pelo telefone 3353-4014.

RockPoesia
Para comemorar os 70 anos da Faculdade de Letras o Diretório Acadêmico Manuel 

Bandeira realiza, no dia 15/5, o RockPoesia – A Faculdade de Letras Sobe ao Palco. 
Durante o festival, cinco bandas de estilos variados, com no mínimo um integrante 

sendo aluno da Letras, se apresentarão. Também estará presente o Grupo de Contadores 
de Histórias Fio da Palavra. Haverá sorteio de livros e brindes. O evento, que vale como 
atividade complementar, ocorre a partir das 13h30min, no teatro do prédio 40. A entrada 
será mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. O ingresso pode ser adquirido 
no dia ou anteriormente pelo e-mail falesobeaopalco@hotmail.com. Informações: www.
falesobeaopalco.blogspot.com.

Imagem da Boa Mãe
Durante o mês de maio a imagem da Boa Mãe circulará nas unidades acadêmicas e 

administrativas. Cada unidade recebeu um calendário onde está especificada a data 
da visita. O Centro de Pastoral e Solidariedade sugere que seja organizado um mo-

mento de oração que reúna os funcionários e, se possível, os alunos. No site www.pucrs.br/
pastoral podem ser encontrados orações para serem utilizadas e o calendário.

Incubação de Projeto de 
Pesquisa – últimos dias
O Instituto de Pesquisa e Desenvolvi-

mento (Ideia) da PUCRS recebe, até 
o dia 13/5, inscrições para o edital 

Incubação de Projetos de Pesquisa. O ob-
jetivo é hospedar, por tempo determinado, 
projetos de pesquisa e desenvolvimento de 
professores/pesquisadores da Universida-

de, de todas as áreas do conhecimento, que 
envolvam a criação de produtos, processos 
e serviços inovadores que possam ser 
transferidos para a sociedade. A inscrição 
pode ser feita pelo site www.pucrs.br/
ideia. Informações: 3320-3500, ramais 
8268 ou 8269.

Arquitetura 
japonesa

Até o dia 18/5 pode ser visitada, 
no átrio do prédio 9, a exposição 
itinerante Parallel Nippon – Ar-

quitetura contemporânea japonesa de 
1996 a 2006. A mostra conta com 124 
obras, entre fotografias, maquetes e 
origamis arquitetônicos, divididas em 
quatro ciclos distintos: Cidade – o 
centro e a periferia, Vida – do nas-
cimento ao funeral, Cultura – o meio 
ambiente, a informação e as artes, 
e o da Moradia – adaptação ou afastamento?. A promoção é da Fundação Japão, 
Escritório Consular do Japão em Porto Alegre e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

Foto: Divulgação



O t re inamento 
para o Uso Eficien-
te da Energia (USE) 
na PUCRS das duas 
primeiras turmas de 
2010 foi concluído 
no final de abril. Os 
grupos são compostos 
por representantes 
dos prédios 3, 4, 5 
e 50 e 11 e 12. O 
professor oDiLoN 
DUaRTE, da Facul-
dade de Engenharia, 
é o coordenador do 
Grupo de Eficiência 
Energética e do grupo 
executivo do USE. O 
treinamento engajou 
os colaboradores no processo de redução do consumo de energia na 
comunidade da PUCRS. Nas aulas foram abordados temas como uso da 
energia e o meio ambiente, como conservar energia na Universidade e no 
lar e a criação da Comissão Interna de Gestão de Energia.

A PUCRS recebe, a partir de 13/5, as inscrições para o Vestibular de 
Inverno 2010. As provas do concurso serão realizadas nos dias 19 e 20/6 
(sábado e domingo), das 9h às 13h. As inscrições podem ser feitas até 
4/6 pelo site www.pucrs.br/vestibular ou na Central de Atendimento ao 
Aluno, no térreo do prédio 15 do Campus.

Dinheiro traz felicidade?
No dia 10/5, às 19h45min, após a aber-

tura da 16.ª Semana da Solidariedade, 
o professor Alfredo Meneghetti Neto fala 

sobre um tema instigante: Economia a serviço 
da vida. O evento, no auditório térreo do prédio 
50, é promovido pela Faculdade de Adminis-
tração, Contabilidade e Economia. A palestra é 
aberta, e os participantes podem levar 1 kg de 
alimento não perecível para doação.

Para ilustrar o que a economia tem a ver 
com o bem-estar e a felicidade, o professor 
fundamenta na palestra a importância de 
guardar dinheiro. Um estudo feito em 1999 
pelos autores Luigira Canova e Anna Maria 
Rattazi, da Itália, e Paul Webley, da Inglater-
ra, mostra as principais razões das pessoas 
para poupar. Dos 302 funcionários de uma 
escola na Inglaterra, 141 (51% do total) 
responderam que planejavam poupar nos 12 
meses seguintes. Cada um dos que disseram 
sim indicou quatro razões e depois justificou-

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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-as. A lista abaixo trata dos motivos 
e leva à reflexão.

Foto: Mauro Sakamoto/stock.XCHNG

HiERaRQUia DaS RazõES  
PaRa SE PoUPaR
1 - Autoestima 
2 - Gratificar a si mesmo 
3 - Autonomia 
4 - Manutenção da casa 
5 - Para evitar endividamento 
6 - Segurança
7 - Projetos novos
8 - Especulação 
9 - Pelo valor do dinheiro no tempo 
10 - Melhor idade e doença 
11 - Aposentadoria 
12 - Precaução 
13 - Poupança 
14 - Consumo 
15 - Lazer

Medir o bem-estar é um desafio. Somente pode ser 
levado em conta de forma subjetiva, pois a noção de felici-
dade depende dos valores atribuídos a ela. Em 1972 o rei do 
Butão pensou num instrumento de pesquisa chamado Índice 
da Felicidade. Considerava que o Produto Interno Bruto (PIB) 
não levava em conta variáveis como trabalho voluntário, 
serviços domésticos e benefício econômico recebido da 
natureza. Os quatro pilares do Índice da Felicidade eram: 
promoção do desenvolvimento sustentável, preservação e 
promoção dos valores culturais, conservação do ambiente 
natural e estabelecimento de um bom governo. 

Estudo de Inglehart, em 2000, relaciona o PIB per capita 
com o Índice da Felicidade. Concluiu que muitos dos países, 
particularmente os da América Latina, tinham níveis maiores 
de felicidade do que a sua situação econômica previa.

Em 2007 investigação da Universidade de Leicester, da 
Inglaterra, aponta que as maiores causas do baixo índice de 
bem-estar eram a pobreza e a falta de condições de saúde e 
educação. Butão foi o único país que, mesmo com um nível 
baixo de renda per capita, ficou em 8.º lugar dentre os 20 
mais felizes.

O profes-
sor CaRLoS 
GRaEFF-TEi-
XEiRa, pesquisador do Instituto de Pesquisas 
Biomédicas e do Laboratório de Biologia Para-
sitária da Faculdade de Biociências, participou 
como convidado do Simpósio Internacional de 
Angiostrongylus e Angiostrongiloidíase, em 
Bangkok (Tailândia), que reuniu autoridades 
e cientistas em atividade na pesquisa do 
gênero. O Angiostrongylus é um parasita 
que, eventualmente, causa doença humana, 
com comprometimento gastrointestinal ou do 
sistema nervoso central. O grupo de pesquisa 
da PUCRS é pioneiro no estudo da espécie 
que ocorre nas Américas (A.costaricensis) e 
é o laboratório colaborador e referência em 
diagnóstico para o Ministério da Saúde do 
Brasil e para o Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC), nos EUA. O único teste 
diagnóstico molecular de meningite por esse 
parasita foi padronizado pela pesquisadora do 
grupo, professora aNa CRiSTiNa aRamBÚRU 
Da SiLVa, durante estágio de pós-doutorado 
no CDC. No encerramento do simpósio, Graeff-
-Teixeira recebeu medalha Siriraj, do Hospital 
Siriraj, da Universidade de Mahidol, como 
reconhecimento pela contribuição ao estudo 
das angiostrongilíases.
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O Pró-Reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação, JoRGE aUDY, 
foi palestrante no 1.º Encontro 
Internacional do Bicentenário, 
organizado pela International 
Association of Scientific and 
Technological Parks (IASP) – Divi-
são Latino-Americana, realizado 
na cidade de Posadas, Argentina. 
Falou sobre Pesquisa Científica 
e Tecnológica e Incubadora 
de Empreendimentos de Base 
Tecnológica: a experiência de 
integração da Rede INOVAPUC 
na PUCRS.

A Faculdade de Odontologia 
recepcionou os pais dos calouros, 
num sábado pela manhã, no final 
de abril. A acolhida faz parte do 
planejamento estratégico da uni-
dade intitulado “Pais na Univer-
sidade”. O encontro contou com 
grande presença de familiares 
recebidos pela direção. Eles as-
sistiram a um vídeo institucional, 
de apresentação da Faculdade, e 
a uma palestra sobre a profissão 
de cirurgião-dentista.

Fotos: Divulgação
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11.º Salão de iniciação Científica e 5.ª mostra de 
Pesquisa da Pós-Graduação. De 9 a 12/8. Inscrições 
até 4/6 no site www.pucrs.br/salao e www.pucrs.br/
mostrapg, respectivamente. Promoção: Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação.

SeminaPaper. Tema: Conversando sobre experiência de 
avaliação de grupos PET. Ministrante: Profª Márcia de 
Borba Campos (Faculdade de Informática). Horário: das 
16h às 17h. Local: auditório 207 do prédio 32. Evento 
gratuito e válido como atividade complementar. Informa-
ções: www.inf.pucrs.br/~petinf.

Exame ToEFL. Teste de proficiência de língua inglesa, na 
modalidade Internet-based test. Dia 14/5. 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.

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. *
12.º Encontro de Nutrição do HSL e 7.º Encontro de 
Nutrição da Faenfi. Inscrições de trabalhos até 10/5 no 
site www.pucrs.br/eventos/encontronutricao. Promoção: 
Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. *
inscrições abertas para processo de seleção de mes-
trado e Doutorado. Confira as áreas em www.pucrs.br/
pos/mestrado e www.pucrs.br/pos/doutorado. Inscrições 
nos sites dos respectivos cursos.

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

Cine Comentado. Exibição do filme Up! Altas Aventuras, 
seguido de debate. Aberto ao público a partir dos 50 anos. 
Local: auditório do prédio 50. Horário: 14h15min. Infor-
mações: 3353-4114. Promoção: Núcleo de Pesquisa em 
Demandas e Políticas Sociais da Faculdade de Serviço 
Social.

Seminário Economia às 5:30. Tema: Financiamento da 
educação básica pública no Brasil e em Porto Alegre, 
pós-constituição de 1988. Ministrante: Ramiro Tarragô 
(Coordenador de Gestão Financeira da Secretaria Mu-
nicipal de Educação – POA). Evento gratuito. Horário: 
das 17h30min às 19h. Local: auditório do 9.º andar do 
prédio 50. Evento gratuito. Informações: 3353-4769 ou  
3353-4101 com Prof. Osmar de Souza. Promoção: Face.

Palestra The actuality of the History of Political  
Thought. Ministrante: Prof. Dick Howard (State University 
of New York). Debatedor: Prof. Nelson Boeira (UFRGS). 
Horário: 16h30min. Local: sala 202 do prédio 40. Entrada 
franca. A palestra será proferida em inglês. Informações: 
3320-3554 ou filosofia-pg@pucrs.br. Promoção: Progra-
ma de Pós-Graduação em Filosofia

Reunião para inscritos no Projeto Rondon – operação 
Julho 2010. Local: auditório do prédio 11. Horário: 20h. 
As inscrições podem ser realizadas até às 24h no site 
www.pucrs.br/projetorondon/inscricoes. Informações:  
3353-8383, 3353-4065 ou edgaree@pucrs.br. Promo-
ção: Coordenadoria do Desenvolvimento Social.

Palestra Qu’est-ce qu’une révolution? Ministrante: Prof. Dick Howard (State University of New York). Debatedor: João Car-
los Brum Torres (UFRGS E UCS). Horário: 16h30min. Local: sala 202 do prédio 40. Entrada franca. A palestra será proferida 
em francês. Informações: 3320-3554 ou filosofia-pg@pucrs.br. Promoção: PPG em Filosofia.

Palestra Política e Tecnociências do Poder. Ministrante: Prof. Rosario Rossano Pecoraro (Universidade Federal do Piauí). 
Horário: 14h. Local: auditório do prédio 5. Entrada franca. Promoção: PPG em Filosofia.

Projeto Som e Sentido. Audição de poemas na voz de Jayme Caetano Braun, com comentários do Prof. Ricardo Barberena. 
Local: Arena do Celin, prédio 8. Horário: das 18h45min às 19h15min. Evento gratuito e válido como atividade complementar. 
Informações: 3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.

SEGUNDa-FEiRa

TERça-FEiRa

Projeto Sobremesa musical. Camerata da Or-
questra Filarmônica da PUCRS em homenagem ao 
Dia das Mães. Local: saguão do prédio 9. Horário: 
13h. Evento gratuito. Informações: 3320-3582 ou 
cultura-musical@pucrs.br. Promoção: Instituto 
de Cultura Musical.

Projeto Futuro Procurador. Palestras Futuro 
Procurador com Fabiana Barth (Vice-Presiden-
te para Assuntos Institucionais e Políticos da  
APERGS) e A Nova Lei do Mandado de Seguran-
ça com Ernesto Toniolo (Procurador do Estado do 
RS). Horário: 18h. Local: auditório do prédio 11. 
Inscrições: secretaria da Faculdade de Direito, 
prédio 11, 8.º andar. Evento gratuito e válido como 
atividade complementar para alunos do Direito. 
Informações: 3320-3634. Promoção: Fadir.

Último dia de inscrições para o 1.º Congres-
so Gaúcho de Universitários Cristãos. De 15 
a 16/5. Local: Casa Marista da Juventude, bairro 
Vila Nova. Inscrições no site www.pucrs.br/even-
tos/universitarioscristaos. Válido como atividade 
complementar. Promoção: Centro de Pastoral e 
Solidariedade. *

QUaRTa-FEiRaDia 5

oficina o processo de alfabetização e aprendi-
zagem do nome próprio. Ministrante: Katiuscha 
Lara Genro Bins. Local: sala 217 do prédio 15. 
Horário: das 9h às 12h. Evento gratuito e válido 
como atividade complementar. Inscrições e in-
formações pelo telefone 3353-4768. Promoção: 
Faculdade de Educação.

SÁBaDoDia 8

Dia 10

Dia 11

3.º Simpósio de atualização em Psiquiatria 
Geriátrica. Até 8/5. Promoção: Faculdade de Me-
dicina. *

QUiNTa-FEiRaDia 6

 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.

“o amor de maria, nossa mãe, é como uma brisa fresca 
ou uma gota de orvalho da manhã. Tal amor traz doçura e 

consolação à alma perturbada que anseia pela paz.”
Francis Xavier Nguyen Van Thuan

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.


