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Simpósio debate qualidade ambiental
A

PUCRS realiza de 17 a 19/5 o 7.º Simpósio
Internacional de Qualidade Ambiental – Inovação Tecnológica e Gerenciamento Ambiental com profissionais reconhecidos nacionalmente
e internacionalmente em suas áreas de atuação. As
atividades ocorrem no Centro de Eventos do prédio
41. No dia 17/5, entre 13h30min e 15h30min,
o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da

PUCRS, Jorge Audy, apresenta o
painel A Universidade e a inovação
tecnológica: impactos na captação
de RH. Entre os organizadores do
evento estão os professores da
Faculdade de Engenharia Claudio
Frankenberg e Marlize Cantelli. No dia
18 ocorre de forma paralela a primeira

Feira da Saúde encerra
a Semana da Solidariedade

A

Foto: Arquivo PUCRS

16.ª Semana da
Solidariedade com o
tema Economia
e Vida encerrase neste sábado, 15/5, com a
Feira de Promoção da Saúde.
O tradicional
evento no estacionamento
do supermercado Carrefour
(Partenon), das 10h às 17h, tem entrada franca e as inscrições são limitadas.
Será oferecida avaliação da saúde cardiovascular, bucal e dermatológica, além de
orientações sobre a importância dos exercícios físicos, a saúde da mulher, entre
outras. Participam professores, alunos, profissionais e voluntários das Faculdades
de Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição, Farmácia, Medicina,
Odontologia e do Hospital São Lucas. A Semana também oferece cursos gratuitos,
oficinas e palestras. Programação completa e inscrições no site www.pucrs.br/
pastoral. Informações: 3320-3576.

Abertas inscrições para o Vestibular

A

partir de 13/5, a PUCRS recebe 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 o dia 4/6 pelo
site www.pucrs.br/vestibular ou na Central de Atendimento ao Aluno, no térreo do
prédio 15. O último dia para pagar a taxa de inscrição (R$ 80), será 7/6. O Manual do
Candidato estará disponível para download ou pode ser adquirido por R$ 5 no local
de inscrição. Os interessados em testar seus conhecimentos podem realizar as Provas Interativas, com questões comentadas de vestibulares anteriores da Universidade. Elas estão disponíveis no site www.pucrs.br/provas. Informações: 3320-3557.

edição da Jornada de Comunicação
– A Mídia e o Meio Ambiente, tratando do papel social do jornalista
nas questões ambientais e a maneira
como meio ambiente é tratado pelos
meios de comunicação. Informações
e inscrições: www.abes-rs.org.br/
qualidade.

PUCRS sedia seminário sobre o ProUni

N

o dia 14/5 a PUCRS é sede do Seminário O Controle Social
no ProUni que debate a importância do Programa e o papel
das comissões locais de acompanhamento e controle social. O
evento é promovido pelo Ministério da Educação (MEC), por meio
da Diretoria de Políticas e Programas de Graduação da Secretaria
de Educação Superior e da Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social (Conap) do Programa Universidade
para Todos (ProUni). A PUCRS, que tem cerca de 4 mil alunos
do ProUni, e é considerada referência no País, está recebendo
representantes de 63 instituições de ensino superior do Estado.
Entre os palestrantes estão José Thadeu Rodrigues de Almeida,
presidente da Conap do ProUni, e as representantes do MEC na
Conap Paula Branco de Mello, diretora de Políticas e Programas
de Graduação, e Simone Horta Andrade, coordenadora-geral de
Relações Acadêmicas de Graduação. Haverá ainda o depoimento
de um aluno egresso do ProUni. O seminário ocorre no Centro de
Eventos do prédio 41.

Delfos recebe acervo do Partido
de Representação Popular

N

o dia 18/5, às 14h, a Universidade recebe o acervo do extinto
Partido de Representação Popular (PRP) no salão nobre da
Reitoria. A doação está sendo feita pela Associação Cívico-Cultural Minuano, fundada na década de 1950 pelo Partido de Representação Popular (PRP) do RS, legenda relativamente pequena,
mas que se impôs na política regional, participando de quase
todos os governos estaduais posteriores a 1945. A Associação
reuniu e preservou a documentação do partido, inclusive do
período da Ação Integralista Brasileira, da década de 1930, que o
antecedeu. Quando foi extinto, em 1965, a Associação continuou
a existir e a preservar sua documentação. E os documentos não
se referem somente ao PRP, pois apresentam muitas informações
também sobre outros partidos. Ao acervo foram incorporados
vários materiais, incluindo livros, jornais, revistas, e fotografias
que o tornaram um centro de referência nacional sobre a história
do integralismo e do PRP. Também constam mais de 20 entrevistas com importantes políticos do Estado, pertencentes aos mais
diferentes partidos.
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Prêmio Jovem Cientista

Nutrição

N

o dia 22/5 o Hospital São Lucas (HSL) e a Faculdade de Enfermagem, Nutrição
e Fisioterapia (Faenfi) promovem o 12.º Encontro de Nutrição do HSL e o 7.º
Encontro de Nutrição da Faenfi. Os eventos, realizados em conjunto e voltados
para estudantes e profissionais nutricionais e da área da saúde, debaterão temas como
Restrições alimentares por motivação religiosa, Desmistificando as orientações nutricionais na gestação, Utilização de Alimentos orgânicos em hospitais – A experiência
do Hospital Universitário de Santa Catarina e Exames clínicos como parâmetros de
controle para atletas e praticantes de exercício físico. As atividades ocorrem no auditório do prédio 9. Informações: www.pucrs.br/eventos/encontronutricao ou 3320-3680.
Inscrições na Proex (sala 201 do prédio 40).

Salão de IC e Mostra de Pesquisa

E

stão abertas, até o dia 4/6, as inscrições para o 11.º Salão de Iniciação Científica
da PUCRS e para a 5.ª Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação. Os eventos ocorrem
paralelamente de 9 a 12/8. O tema do Salão deste ano é Biodiversidade na vida
e diversidade do conhecimento. O principal objetivo é socializar atividades de pesquisa, envolvendo estudantes da graduação e professores/pesquisadores de diferentes
universidades gaúchas e brasileiras. A Mostra promove e incentiva a divulgação das
pesquisas desenvolvidas pelos alunos de mestrado e doutorado e estimula a integração
entre graduação e pós-graduação. Informações: www.pucrs.br/salao e www.pucrs.br/
mostrapg.

O homem e a natureza

D

Foto: Daniela Lenarcic/Stock.Xchng

e 18 a 20/5 a
Faculdade de
Teologia promove o Seminário
Biodiversidade e Religião: como diferentes
ciências e denominações religiosas compreendem a relação
do ser humano com
a natureza. Os temas
abordados serão: Biociências e o estudo da
vida; Teologia e vida; Filosofia e vida; Psicologia e vida; Judaísmo; Islamismo; Budismo
Tibetano; Cristianismo; Espiritismo; Umbanda Tradições indígenas e Santo Daime.
Inscrições na Proex (sala 201 do prédio 40). Informações: 3320-3518.

A questão de Deus na Filosofia

N

o dia 18/5 o padre e professor
Manfredo Araújo de Oliveira, considerado o maior expoente católico
da Filosofia no Brasil, estará em Viamão
para ministrar uma palestra sobre a questão de Deus na Filosofia, sob o ponto de
vista racional. O evento, que tem entrada
franca, ocorre às 14h no Seminário Maior
2
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de Viamão (Av. Sen. Salgado Filho, 7100,
bloco E, atrás da PUCRS em Viamão). O
professor atua na Universidade Federal
do Ceará e é sacerdote da Arquidiocese
de Fortaleza. Promoção: Faculdades de
Filosofia e Ciências Humanas e Teologia e
Seminário Maior de Viamão. Informações:
3320-3555.
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C

om o tema Energia
e Meio Ambiente –
Soluções para o Futuro, o Prêmio Jovem Cientista premiará estudantes
do Ensino Médio, do Ensino
Superior e graduados com
o total de R$ 145 mil, equipamentos de informática e
bolsas do CNPq. Os orientadores serão agraciados
e a instituição que tiver o
maior número de trabalhos com mérito científico inscritos
receberá R$ 30 mil. Inscrições abertas até 30/6. Entre as
propostas de estudo estão fontes renováveis, não renováveis e geração de energia, efeito estufa, aquecimento
global, Protocolo de Kyoto, poluentes e camada de ozônio
e exploração sustentável dos recursos energéticos. Informações: www.jovemcientista.cnpq.br.

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

Entendendo os
intérpretes do Brasil

S

egue até o dia 13/5 o evento Debates Pertinentes – Para
entender os intérpretes do Brasil, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e pelo Instituto
Goethe. No dia 12/5 os debates serão Roberto DaMatta: um
modelo para a compreensão do que nos faz brasileiros; Gilberto Velho e a antropologia urbana brasileira e Mariza Correa e os
“crimes de honra”: gênero, família e violência. No dia 13/5 será
a vez de Raymundo Faoro – Estado e Democracia no Brasil e
Celso Furtado: política e desenvolvimento no Brasil. O evento
ocorre das 19h às 22h no Auditório do Instituto Goethe (Av. 24
de Outubro, 112). A entrada é franca e válida como atividade
complementar. Inscrições: 2118-7800. As vagas são limitadas.

Fórum de Gestão
do Conhecimento

U

ma vez ao mês a Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia (Face) promove o Fórum de Gestão do
Conhecimento da Face. O encontro de maio ocorre no dia
13. Na ocasião, Reinaldo Simões, da Sociedade Brasileira de
Gestão de Conhecimento (SBGC-RS), falará sobre Integrando
gestão do conhecimento, da sustentabilidade e de riscos
na organização: a articulação entre as normas ISO-26000 e
ISO-31000. O evento ocorre das 18h30min às 19h30min no
auditório do 9.º andar do prédio 50. A inscrição é gratuita e pode
ser feita no local.

Foto: Arquivo PUCRS

		fique por dentro

A PUCRS recebeu a visita do cônsul-geral da Espanha em
Porto Alegre, Javier Collar. Além de conhecer diversos espaços
da Universidade, como o Parque Científico e Tecnológico (Tecnopuc), o Museu de Ciências e Tecnologia, a Biblioteca Central
e o Logos – Aprendizagem sem Fronteiras (foto), o cônsul foi
acolhido pelo Reitor JOAQUIM CLOTET no Salão Nobre da
Reitoria. Durante o encontro, Clotet destacou a importância
do governo e da embaixada espanhola na criação do Instituto
de Cultura Hispânica, situado na sala 814 do prédio 40, no
Campus da Universidade.
Dois depósitos de pedidos de patente pela Faculdade de
Engenharia foram aceitos para serem apresentados ao público
durante o TechConnect Summit 2010, mostra internacional de
novas tecnologias organizada nos EUA, de 21 a 24 de junho,

por algumas das maiores multinacionais do mundo. O evento anual tem
como objetivo mostrar inventos gerados em instituições, centros de pesquisa e empresas de todos os países.
A PUCRS participa pelo quarto ano
consecutivo. Os inventos são Aparato
modulador de forças compreendendo
bioesfera magnética submersa e
método estabilizador de matéria, dos
professores JOÃO ERNANDES VIEIRA
e PAULO FRANCO e Método de monitoramento ambiental remoto e aparato para monitoramento ambiental
remoto, do aluno RAFAEL ABREU e do
professor EDGAR BORTOLINI.
Os professores CARLOS ALBERTO
MOLINARO e RUTH CHITTÓ GAUER,
respectivamente dos Programas de
Pós-Graduação em Direito e em Ciências Criminais, da Faculdade de Direito, viajaram a Moçambique (África)
no início de maio para proferirem uma
série de palestras a convite do Instituto Superior de Ciência e Tecnologia
Alberto Chipande, na Universidade da
Cidade da Beira. A iniciativa faz parte
de um convênio com a PUCRS.

Nesta quinta-feira, 13/5, a Universidade realiza
a edição 2010 do PUCTUR recebendo mais de 2
mil estudantes de escolas do Estado. O evento tem
como objetivo recepcionar alunos do Ensino Médio
e de cursos pré-vestibulares a fim de aproximá-los
da Instituição e auxiliá-los na escolha profissional.
Durante a visita, eles têm a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre o mercado de
trabalho, a infraestrutura e o currículo do curso escolhido. O PUCTUR é oferecido nos três turnos e os
visitantes são acompanhados por um responsável.
As professoras da Faculdade de Educação SALETE CAMPOS DE MORAES e ANA LÚCIA FREITAS
acabam de lançar a obra Contra o desperdício da
experiência: a pedagogia do conflito revisitada,
pela Redes Editora. As autoras participaram de sessão de autógrados durante o 15.º Encontro Nacional
de Prática de Ensino, realizado na Universidade
Federal de Minas Gerais.

		superdicas

Juizado atende a pequenas causas
A causa não poderá exceder a 40 salários mínimos. Quando o valor chega ao
limite de 20 salários mínimos, a presença de
advogado é facultativa. Para causas entre
20 e 40 salários mínimos, é obrigatória. Em
qualquer hipótese, se uma das partes estiver acompanhada do profissional, a outra
parte também deve estar, para garantir o
equilíbrio técnico. Podem ser partes no JEC,
como autores, somente pessoas capazes e
maiores de 18 anos, além de microempresas e firmas individuais.
Exemplos de causas atendidas são
arrendamento rural e parceria agrícola,
cobrança de condomínio, ressarcimento
por danos causados em acidente de veícu-

lo, cobrança
de seguro,
cobrança de
honorários
profissionais
liberais, dano
moral, vizinhança, consumidor, ações possessórias,
despejo e retomada. Não podem ser submetidas
causas que digam respeito a alimentos, falência,
concordata, fiscais e tributárias, e do interesse da
Fazenda Pública e acidente de trabalho.

Fonte: Flávio Cruz Prates, coordenador do Departamento de Prática
Jurídica da Faculdade de Direito, e www.pucrs.br/direito

O

Posto PUCRS do 4.° Juizado Especial
Cível (JEC), no térreo do prédio 8, resulta de convênio entre a Universidade e o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul. Instalado em dezembro de 1995, tem por
finalidades a utilização como laboratório para
alunos de Direito e o acesso à Justiça para
causas de menor complexidade. As situações
mais comuns são vinculadas ao direito do
consumidor, reparação de danos, cobranças
e problemas vinculados a condomínio e vizinhança. Se houver conciliação, a resolução
do caso poderá durar menos de um mês.
Caso não ocorra e ainda tenha necessidade
de recurso, o tempo previsto é de seis a oito
meses.

JEC – Posto PUCRS – funciona no prédio 8,
sala 134, das 13h30min às 18h30min, de
segundas a sextas-feiras. Fone: 3320-3520.

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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	agenda

DIA 12

DIA 14

quarta-FEIRA

Sobremesa Musical. Quarteto de Trombones da Orquestra Filarmônica da PUCRS. Local: auditório do prédio 9. Horário: 13h. Entrada
franca. Informações: 3320-3582 ou cultura-musical@pucrs.br.
Promoção: Instituto de Cultura Musical.
Chat com vencedor do Prêmio Jovem Cientista. Com o Prof.
Adriano Moehlecke (Faculdade de Física). Horário: das 16h às 17h.
Para participar, acesse o site www.jovemcientista.org.br.
Palestra em homenagem ao Dia do Enfermeiro. Tema: A mulher
e a violência. Ministrante: Enfermeira Ana Dagord (Secretaria Municipal de Saúde). Local: auditório do prédio 40. Horário: 13h.
Entrada franca. Informações: 3320-3646. Promoção: Faculdade
de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia.
Palestra Brasília 50 Anos. Ministrante: Prof. Paulo Bicca. Local:
auditório do prédio 9. Horário: das 17h30 às 19h30min. Entrada
franca. Informações: 3320-3564. Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Desenvolvimento Colaborativo com IBM Rational Team Concert.
Local: laboratório 409 do prédio 32. Horário: das 9h às 17h. Inscrições gratuitas pelo e-mail: fmartino@br.ibm.com.
Abertura do Ciclo de Cinema Científico “Luzes, Câmera e...
Ciência”. Exibição dos filmes Misa Rumi – Pueblo Solar Andino e
Calientamiento Global – Un problema del tamaño de un Planeta,
com comentários de Cláudio Rodrigues. Local: Anfiteatro do MCT,
prédio 40. Horário: 18h. Inscrições: informapalegre@cervantes.es.
Os filmes não estão legendados. Informações: www.pucrs.br/mct
ou portoalegre.cervantes.es. Promoção: MCT e Instituto Cervantes.

DIA 13

	programe - se

quinta-FEIRA

Oficina Permanente de Produção de Materiais Didáticos. Coordenação: Profª Léa Volquind. Local: sala 217 do prédio 15. Horário: das
18h às 19h30min. Informações: 3320-3527. Entrada franca. Promoção: Laboratório de Atividades Múltiplas da Faculdade de Educação.
Oficina Estadual de Graduação e Pós-Graduação da Abepss –
Regional Sul I. Tema: Desafios da Política de Estágio e da Pesquisa
para a Formação Profissional e a Produção de Conhecimento no
Serviço Social. Horário: das 14h às 17h30min e das 19h30min às
22h30min. Local: auditório do prédio 15, 2.° andar. Inscrições gratuitas pelo site www.pucrs.br/fss. Promoção: Faculdade de Serviço Social e Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social.

sexta-FEIRA

Tecnologia às seis e meia. Tema: O que é
Software Livre? Ministrante: Sady Jacques
(Associação do Software Livre). Local: sala
517 do prédio 32. Horário: das 18h30min às
19h30min. Inscrições gratuitas pelo site www.
inf.pucrs.br/~petinf/tecnologiaseisemeia. Informações: 3320-3558. Válido como atividade complementar para alunos da Faculdade
de Informática. Promoção: Facin.

DIA 15

sábado

RockPoesia – A Faculdade de Letras sobe
ao palco. Festival com apresentação de bandas e grupo de contadores de histórias. Local: teatro do prédio 40. Horário: 13h30min.
Entrada mediante 1kg de alimento não perecível. O ingresso pode ser obtido no local ou
anteriormente pelo e-mail falesobeaopalco
@hotmail.com. Informações: www.
falesobeaopalco.blogspot.com. Válido como
atividade complementar. Promoção: Diretório Acadêmico Manuel Bandeira da Fale.
Oficina: Ortografia. Ensino da ortografia nos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Ministrantes: Profª Maria Conceição Pillon Christofoli e Profª Maria Inês Corte Vitória. Local:
sala 217 do prédio 15. Horário: das 9h às
12h. Entrada franca. Válido como atividade
complementar. Inscrições e informações pelo
telefone 3353-4768. Promoção: Faced.
Curso Nivelamento em Matemática. Até
29/5. Ministrante: Thaísa Jacintho Müller. Promoção: Faculdade de Matemática. *

1.º Congresso Gaúcho de Universitários
Cristãos. Até 16/5. Local: Casa Marista da Juventude, bairro Vila Nova. Informações no site
www.pucrs.br/eventos/universitarioscristaos.
Válido como atividade complementar. Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade. *

Literatura Española Contemporánea: 100 Años de Gonzalo Torrente Ballester. De 29/5 a 3/7. Ministrante: Profª
Regina Kohlrausch (Fale). É necessário conhecimento básico dos idiomas português e espanhol. Promoção: Instituto
de Cultura Hispânica. *
Psicologia da Saúde – Módulo Básico. De 21 a 29/5.
Promoção: Faculdade de Psicologia. *
Gestão da Logística. De 15 a 22/5. Ministrante: Prof. Rafael
Roco de Araujo. Voltado para as áreas de Administração,
Arquitetura, Economia ou Engenharia. Promoção: Faculdade
de Engenharia. *
Vacinação da comunidade acadêmica contra gripe
H1N1. Até 21/5. População saudável de 30 a 39 anos. Local: sala anexa do prédio 50 (térreo). É necessário apresentar crachá funcional e documento com data de nascimento.
Para horários e mais informações acesse www.pucrs.br ou
ligue 3353-4014.

DIA 17

segunda-feira

Conferência Conversão Pastoral: Deus e a Cidade. Ministrante: Prof. e sacerdote Agenor Brighenti. Local: auditório do
prédio 5. Horário: das 18h às 19h30min. Entrada franca. Válido
como atividade complementar. Informações: 3320-3572. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Teologia.
Seminário Economia às 5:30. Tema: Três ensaios sobre os
impactos econômicos da integração financeira. Ministrante:
Milton Stella (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo
Sul). Entrada franca. Horário: das 17h30min às 19h. Local:
auditório do 9.º andar do prédio 50. Informações: 3353-4769 ou
3353-4101 com Prof. Osmar de Souza. Promoção: Faculdade de
Administração, Contabilidade e Economia.

DIA 18

terça-feira

Último dia da exposição Parellel Nippon. Arquitetura japonesa de 1996 a 2006. Local: átrio do prédio 9. Promoção: Fundação Japão, Escritório Consular do Japão em Porto Alegre e
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

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

	pastoral e voc ê
“Com certeza, é uma coisa muito bonita sacrificar-se pelo próprio trabalho,
dedicar-se a tudo aquilo que diz respeito à cultura e servir à causa da ciência:
mas lembre-se de que essas coisas são apenas um meio, não um fim.”

Francis Xavier Nguyen Van Thuan
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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