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Alunos e professores avaliam disciplinas
A

té 2/7, alunos e professores podem participar da Avaliação de Disciplinas de
Graduação. Realizada a cada semestre pela
Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), é uma das
modalidades de Autoavaliação Institucional. Atendendo a demandas das Faculdades, a principal
mudança a partir dessa edição será em disciplinas

com mais de um professor na mesma turma. Os
alunos responderão ao questionário geral, mas no
espaço reservado para comentários a avaliação
será individualizada por professor. Fica mantida a
possibilidade de acrescentar opiniões gerais sobre
a disciplina. O novo instrumento foi pré-testado
por alunos antes do início do período de avaliação.

Universidade faz convênio
com instituição norte-americana

A

PUCRS e a Universidade de Illinois at Urbana-Champaign
(UIUC), dos EUA, assinaram um convênio de cooperação
que engloba todas as áreas do conhecimento. Ele permite a
realização de atividades conjuntas de pesquisa, educacionais
e culturais; intercâmbio de professores para atividades de
pesquisa, docência e discussões; intercâmbio de estudantes de pós-graduação para o desenvolvimento de pesquisa
conjunta ou independente; participação em seminários e encontros acadêmicos; intercâmbio de informações e materiais
e publicações acadêmicas além de programas acadêmicos
culturais de curta duração. A UIUC está em 13.º lugar no
ranking da Webometrics, considerado um dos mais confiáveis
de avaliação de universidades do mundo.

Linguagem e cognição são tema do Enelle

A

Faculdade de Letras promove, de 26 a 28/5, o 4.º Encontro
de Ensino de Línguas e Literaturas Estrangeiras, tendo
como tema principal Linguagem e cognição: aprendizado e
vivências. Além de mesas-redondas haverá cinefórum de inglês e espanhol, apresentações de alunos e oficinas abordando assuntos variados, como perspectivas psicolinguísticas da
linguagem, problemas comuns na pronúncia de consoantes
e vogais em inglês e sobre a estrutura e funcionamento do
cérebro infantil e adolescente. O evento ocorre nos prédios 8 e
9. Informações: www.pucrs.br/fale.

Encontro discute economia gaúcha

N

os dias 27 e 28/5 o Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento e a Fundação de Economia e
Estatística (FEE) promovem o 5.º Encontro de Economia Gaúcha. O painel de abertura, dia 27/5, às 9h45min, no auditório
térreo do prédio 50, será sobre Desenvolvimento Regional
e Políticas Públicas no Brasil e no Rio Grande do Sul. Os
painelistas serão os professores Adelar Fochezatto (PUCRS
e FEE), Carlos Azzoni (USP) e Leonardo Monastério (Ipea). As
apresentações de trabalhos ocorrerão no dia 27 à tarde e no
dia 28 pela manhã e à tarde em salas do 6.º andar. Confira a
programação completa no site www.pucrs.br/eventos/eeg.

Participe
Alunos: www.pucrs.br, em Central de Alunos –
Informações Acadêmico-Financeiras
Professores: www.pucrs.br/autoavaliacao
Uruguaiana: www.pucrs.campus2.br

Educação Física e Fisioterapia
comemoram dez anos

N

Fotos: Arquivo PUCRS

o dia
1.º/6 os
cursos
de Educação
Física e Fisioterapia completam juntos os
seus dez anos
de criação. Ao
meio-dia haverá um almoço comemorativo no Restaurante Panorama e, às 18h30min,
será realizada uma missa na Igreja Universitária Cristo Mestre. Interessados em participar do almoço (por adesão) podem confirmar sua presença, até o dia 27/5, pelo e-mail
fisioterapia@pucrs.br. No mesmo dia a Faculdade de Educação Física e Ciências do
Desporto promoverá palestras especiais. A programação pode ser obtida na secretaria
da Faculdade ou pelo telefone 3320-3683.

PUCRS realiza Campanha do Agasalho

A

té o dia 21/6 a Universidade realiza a Campanha
do Agasalho 2010, por
meio do Centro de Pastoral e
Solidariedade. A doação de
roupas de inverno, calçados e cobertores pode ser
feita nos pontos de coleta nas
secretarias da unidades e no

Centro de Pastoral e Solidariedade
(sala 101 do prédio 17). O que for
arrecadado será encaminhado à
comunidade da Vila Fátima e a
instituições sociais atendidas pelo Programa Voluntariado PUCRS/Avesol.
Informações pelo
telefone 3353-4027.

Evento debate proteção de dados pessoais

C

om o objetivo de refletir sobre a
proteção de dados pessoais nas
relações de trabalho, a Faculdade
de Direito promove, no dia 26/5, um
simpósio internacional sobre o assunto.
O evento contará com a participação

do professor Álvaro Sánchez Bravo, da
Universidade de Sevilha (Espanha) e das
professoras da PUCRS Regina Ruaro e
Denise Fincato. O simpósio ocorre das
17h30min às 19h30min na sala 307 do
prédio 11. A entrada é franca.
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Capacitações para os alunos

N

o dia 27/5, nos Encontros de Capacitação para o Mundo do Trabalho, haverá um
treinamento voltado à preparação para o trabalho, orientando como elaborar um
currículo adequado, legislação e como se apresentar em entrevistas de seleção.
O evento, promovido pela Central de Estágios Fijo/PUCRS, será às 18h30min no auditório
do prédio 50. Inscrições gratuitas: estagios@fijo.org.br. Informações: 3205-3125. No
dia 31/5 ocorre mais uma edição do Projeto Capacitação Discente, realizado sempre
na última segunda-feira de cada mês. O convidado é o professor João Marcelo Ketzer,
coordenador-geral do Centro de Excelência em Pesquisa sobre Armazenamento de Carbono (Cepac). Ketzer falará sobre os desafios tecnológicos e ambientais em um mundo
dependente de combustíveis fósseis. O evento será das 18h às 19h, no auditório do
prédio 11. A entrada é franca e vale como atividade complementar, conforme o Projeto
Pedagógico de cada curso.

Carreiras jurídicas

A

Faculdade de Direito realiza, até
o final de junho, o 1.º Ciclo de
Palestras sobre Carreiras Jurídicas.
Na primeira palestra, no dia 28/5, o Procurador Chefe da Procuradoria Regional
da 4.ª Região, João Carlos de Carvalho
Rocha, falará sobre Ministério Público
Federal: Carreira de Procurador da Re-

pública. O evento ocorre às 8h30min no
auditório do prédio 11. As inscrições são
gratuitas e podem ser feitas na secretaria
da Faculdade (8.º andar do prédio 11).
A participação é válida como atividade
complementar para os estudantes de
Direito. Informações: www.pucrs.br/
direito.

Epistemologia contemporânea

O

Programa de Pós-Graduação em Filosofia promove, de 9 a 11/6, o Terceiro Colóquio Brasileiro de Epistemologia Contemporânea, considerado o mais importante
evento da epistemologia (da teoria do conhecimento) em nível internacional este
ano. Realizado todo em inglês, sem tradução, contará com a presença de destacados
filósofos estrangeiros, como os professores Stephen Hetherington, da Universidade de
New South Wales (Austrália), Ernest Sosa e Alvin Goldman, da Universidade de Rutgers
(EUA), cujo departamento de Filosofia é o primeiro no ranking da área no mundo de
língua inglesa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Proex (sala 201 do
prédio 40). Informações: 3320-3554.

Momento Formandos

A

PUCRS convida os formandos 2010/1 a
participar, com seus homenageados, do
Momento Formandos, especialmente
preparado para marcar o final do curso de graduação. O evento ocorre no dia 9/6, no Centro
de Eventos (prédio 41), às 20h. A presença
pode ser confirmada até o dia 4/6 pelo e-mail
diplomadospucrs@pucrs.br, indicando nome
e curso. As empresas prestadoras de serviço
contratadas pelas turmas poderão filmar ou
fotografar o evento. Informações: 3353-4701 ou
www.pucrs.br/diplomados. A promoção é do
Programa Diplomados PUCRS.
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Foto: Arquivo PUCRS

Subestação de energia
está pronta

A

s obras internas
da subestação
de energia da
PUCRS estão concluí
das. Tem capacidade
instalada de 25 MVA
(Mega Volt Ampére) e
tensão de 69 kV (quilovolts – alta-tensão).
Foi concebida com a
projeção de suprir a
necessidade do Campus por 30 anos, mas
dependerá do ritmo
de crescimento. A
Universidade fez acordo com a CEEE para estabelecer
as condições de implantação da fase final do projeto,
quando a subestação integrará o sistema elétrico da
cidade. A entrada em operação está prevista para o 2.º
semestre. Sem a obra, a partir de 2011 haveria limitações
à expansão da PUCRS, pois a CEEE não poderia mais
atender plenamente à demanda de energia na classe de
tensão de 13,8 kV. Com o novo sistema, o Projeto Uso
Sustentável de Energia continuará as ações para que a
comunidade acadêmica faça a sua parte na redução do
consumo de energia.

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

Fies 2010

E

stão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) 2010. Os
interessados podem realizar o procedimento pelo site
www.mec.gov.br. Informações complementares pelos telefones
3320-3936, 3353-4627 ou 3353-8340.

Matemática

D

e 3 a 6/6 a PUCRS sedia o 16.º Encontro Regional
de Estudantes de Matemática do Sul (Erematsul). O
objetivo do evento é favorecer o desenvolvimento de
conhecimentos na área e proporcionar o diálogo e a troca de
informações entre estudantes, educadores e pesquisadores.
Nessa edição, a primeira a ser realizada na Universidade, os
temas para debate serão Matemática Pura, Matemática Aplicada e Computacional, Educação Matemática e Estatística e
Probabilidade. Informações no site www.pucrs.br/eventos/
erematsul. As inscrições podem ser feitas na Proex (sala 201
do prédio 40).
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Fotos: Divulgação

Um grupo de alunos da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo esteve em Jaguarão, no Sul do Estado, dando
continuidade ao processo de medição do Mercado Público
da cidade. O trabalho consiste no levantamento de todos
os detalhes da edificação e, ainda, no registro fotográfico. É uma etapa preliminar para o projeto de
restauração do prédio. Essa foi a última fase de medições, orientadas pela professora MARIA BEATRIZ
KOTHER, também diretora do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual. O trabalho de
medição foi acompanhado pelo diretor de Patrimônio Histórico, Alan Dutra de Melo, que considera importante a contribuição realizada para dar base ao processo de restauração de um dos cartões postais
de Jaguarão, tombado pelo Estado em 1990.
A PUCRS participará do programa Top China Santander Universidades 2010, que levará quatro
alunos de graduação, acompanhados pelo professor EMÍLIO JECKEL, para um programa de três semanas em Instituições de Ensino Superior Chinesas. O tema do programa, Better city, better life, tem
como pressuposto questões relativas ao espaço urbano e meio ambiente. As inscrições para alunos dos
cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas e Geografia estão encerradas.
Os universitários selecionados visitarão Xangai e Pequim, onde estarão em contato com a língua e cultura chinesa por meio de encontros com estudantes e professores das Instituições de Ensino Superior
daquele país. A comitiva também visitará a Expo Shangai 2010. A viagem será de 7 a 28/7.

O 1.º Congresso Gaúcho de Universitários
Cristãos, promovido pelo Centro de Pastoral e
Solidariedade, com apoio da Associação Nacional
de Educação Católica do Brasil (Anec-RS), contou
com representantes da Unifra (Santa Maria), Fabe
(Marau), Unilasalle (Canoas), Urcamp e Unipampa
(Bagé), Faculdade de Administração e Economia
(Sevigné), PUCRS, UFRGS, Faculdade Dom Bosco,
Faculdade Porto-Alegrense e Universidade Federal do
ABC (São Paulo). O evento fomentou a reflexão sobre
o protagonismo do jovem universitário cristão na sociedade como agente evangelizador e transformador.
A professora PATRÍCIA GROSSI, do Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social e coordenadora do
Grupo de Estudos e Pesquisa em Violência, foi contemplada com uma bolsa concedida pela Embaixada
do Canadá, por meio do Faculty Research Program,
para desenvolver o projeto de pesquisa Prevalence of
bullying at public and private schools at Porto Alegre
and Toronto: a comparative study. Esse estudo será
realizado durante seu estágio pós-doutoral na Faculdade de Serviço Social da Universidade de Toronto,
sob orientação da professora Faye Mishna, interim
research dean.

		superdicas

Orientação gratuita para deixar de fumar
Expectativa de vida 25% menor
A fumaça do cigarro contém mais de
quatro mil substâncias (muitas causadoras
de câncer). A nicotina é a que vicia, mas
existem outras que agridem o organismo:
alcatrão, monóxido de carbono, amônia
(o mesmo encontrado nos alvejantes) e
arsênico (veneno para ratos). Não existem
níveis seguros para consumo. A expectativa
de vida é 25% menor do que a de um não fumante. O tabagismo está associado a infarto
do miocárdio, câncer de pulmão, boca e
outros órgãos, bronquite crônica, enfisema,
derrame cerebral, menopausa precoce, osteoporose, impotência sexual e infertilidade.
Tabagismo passivo
Mesmo antes de nascer, uma criança
pode ser vítima do tabaco caso a mãe ou

o pai seja fumante. Os efeitos podem
ser nascimentos prematuros, má-formação, redução do nível de oxigênio no
feto e peso muito baixo ao nascer, podendo contribuir para a morte súbita do recém-nascido.
A criança, ao conviver onde existe o consumo de tabaco,
sofre de doenças broncopulmonares. Um não fumante
cujo cônjuge tenha o vício corre risco 15% maior de sofrer
de câncer de boca, garganta, laringe, esôfago e pulmões.
É possível que tenha bronquite crônica, angina e infarto.
Serviços de apoio
Ambulatório de Cessação do Tabagismo – coordenação: José Miguel Chatkin – atendimento individual
– 3.º andar HSL – fone 3320-3200
Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia – atendimento em grupo – coordenação: Margareth
Oliveira – prédio 11 – fone 3320-3561
GRH/Sesmt – prédio 8 – térreo – ramal 4014

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

Fonte: Pneumologista José Miguel Chatkin

A

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, a Gerência de Recursos
Humanos, a Faculdade de Farmácia
e o Hospital São Lucas, por meio do
Ambulatório de Cessação do Tabagismo,
promovem, em 31/5, Dia Mundial Sem
Tabaco, uma série de atividades para auxiliar o fumante motivado a cessar o uso do
tabaco. No saguão do prédio 5, os interessados poderão aferir monóxido de carbono
exalado, um marcador do grau de contaminação do ar nos pulmões, e realizar o
teste de Fagerström (mede a dependência
da nicotina). Técnicos administrativos,
professores e alunos da Universidade
poderão fazer essa avaliação e receber
orientação médica mediante agendamento
prévio. A atividade será das 9h às 11h, das
13h30min às 16h e das 18h às 20h.

	agenda

DIA 26

DIA 28

quarta-FEIRA

Sobremesa Musical. Gauchesco com Quinteto de Cordas da Orquestra
Filarmônica da PUCRS. Local: átrio do prédio 9. Horário: 13h. Entrada franca.
Informações: 3320-3582 e cultura-musical@pucrs.br. Promoção: Instituto
de Cultura Musical.
Papo inquieto. Com Lucas Michaelsen (Sthima Soluções Tecnológicas) e
Prof. Avelino Zorzo (Faculdade de Informática). Horário: 19h. Local: saguão
da Facin. Promoção: Núcleo Empreendedor.
Ciclo de Cinema Científico “Luzes, Câmera e... Ciência”. Exibição dos
filmes Mundos diminutos – Las charcas efímeras e Antártida – La vida en
el limite. Local: Anfiteatro do Museu de Ciências e Tecnologia, prédio 40. Horário: 18h. Inscrições gratuitas: informapalegre@cervantes.es. Informações:
www.pucrs.br/mct ou portoalegre.cervantes.es. Promoção: MCT e Instituto
Cervantes.
Até 28/5. Vacinação contra as gripes comum e H1N1 para os professores, técnicos administrativos e dependentes acima de 12 anos inscritos
até o dia 21/5. Local: sala anexa do prédio 50. Horários: 26/5 – das 9h às
11h e das 18h às 20h; 27/5 – das 13h às 14h30min e 28/5 – das 9h às
11h e das 13h às 14h30min. Informações: ramal 4014.

DIA 27

	programe - se

quinta-FEIRA

Analisando a Gestão de TI. Tema: Utilização do Balanced Scorecard para a
Gestão de TI. Ministrante: Alexandre Wolf (Consultor de TI da Yara Brasil). Local: auditório do 9.º andar do prédio 50. Horário: das 18h30min às 19h30min.
Válido como atividade complementar. Entrada franca. Informações:
3320-3547. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.
Aula Aberta. Tema: Evolução e Criação. Ministrante: Prof. Urbano Zilles
(Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas). Horário: das 8h às 11h30min.
Local: auditório do prédio 5. Entrada franca. Informações: 3320-3555. Promoção: FFCH.
Círculo de Cultura. Encontro para ouvir música, ler poesias e trechos de livros. Local: sala 217 do prédio 15. Horário: 18h. Entrada franca. Informações:
3353-4768. Promoção: Faculdade de Educação.
Programa Conversando com Diplomados da FFARM. Tema: O papel do
Farmacêutico-Bioquímico atuando no interior do estado. Ministrante: Mariana Villar. Horário: das 19h30min às 21h30min. Local: sala 604 do prédio
12, bloco A. Entrada franca. Informações: 3353-4601. Promoção: Faculdade
de Farmácia.

sexta-FEIRA

Palestra Terminalidade: um
desafio terapêutico para o cuidador. Ministrantes: médica Fabiana Viola (Hospital São Lucas)
e enfermeira Luiza Maria Gerhardt
(UFRGS). Horário: 8h. Local: anfiteatro Ir. José Otão do HSL (2.º andar). Entrada franca. Informações:
3320-3000 – ramais 2268 e 3030.
Promoção: Grupo Interdisciplinar de
Humanização da Terminalidade com
apoio da Comissão de Humanização
do HSL.

SeminaPaper. Dia 2/6. Tema: Apresentando o Laboratório
de Alto Desempenho da PUCRS. Ministrante: Prof. César
De Rose. Horário: das 16h às 17h. Local: auditório 207
do prédio 32. Entrada franca. Informações: www.inf.pucrs.
br/~petinf. Promoção: Programa de Ensino Tutorial da Faculdade de Informática.
Literatura Española Contemporánea: 100 Años De Gonzalo Torrente Ballester. De 29/5 a 3/7. Promoção: Instituto
de Cultura Hispânica. *

Bioética em Debate 3: Aquecimento Global e Mudanças
Climáticas. Dias 8 e 9/6. Promoção: Instituto de Bioética. *

16.ª Jornada de Estudos do Oriente Antigo. Dias 18 e
19/6. Informações e inscrições: www.pucrs.br/eventos/
orienteantigo. Promoção: FFCH. *

11.º Salão de Iniciação Científica e 5.ª Mostra de PesPalestra sobre o Enade para os
quisa da Pós-Graduação. De 9 a 12/8. Inscrições até
Alunos da Faenfi. Ministrante:
4/6 no site www.pucrs.br/salao e www.pucrs.br/mostrapg,
Professoras Marion Creutzberg e
respectivamente.
Valéria Corbellini. Local: auditório
do prédio 15. Horário: das 8h30min
às 12h para Fisioterapia e das
14h30min às 18h para Nutrição e
Enfermagem. Entrada franca. Informações: 3320-3646. Promoção: Faenfi.
Tecnologia às seis e meia. Tema: O que é BlogEsfera? Ministrante: Marco Weissheimer (Site Carta
Maior). Local: sala 517 do prédio 32. Horário: das 18h30min às 19h30min. Inscrições gratuitas no site
www.inf.pucrs.br/~petinf/tecnologiaseisemeia. Informações: 3320-3558. Válido como atividade complementar para alunos da Faculdade de Informática. Promoção: Facin.

DIA 31

DIA 1.º

segunda-FEIRA

terça-FEIRA

Seminário Economia às 5:30. Tema: Indústria
Coureiro--Calçadista. Ministrante: Maria Lucrécia
Calandro (Fundação de Economia e Estatística).
Entrada franca. Horário: das 17h30min às 19h.
Local: auditório do 9.º andar do prédio 50. Informações: 3353-4769 ou 3353-4101. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.

Palestra Notas sobre o ceticismo e problema
de Gettier. Ministrante: Prof. Emerson Carlos Valcarenghi (Universidade Federal do Piauí). Horário: 14h. Local: auditório do 9.º andar do prédio
50. Entrada franca. Informações: 3320-3554 ou
filosofia-pg@pucrs.br. Promoção: Programa de
Pós-Graduação em Filosofia.

Palestra O Ambiente Artístico na Paris do início
do Século 20. Ministrante: Prof. Paulo Bicca. Local: auditório do prédio 9. Horário: das 17h30min
às 19h30min. Informações: 3320-3564. Entrada
franca. Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

Palestra A História e as histórias em quadrinhos. Ministrante: Carlos André Krakhecke. Local: auditório do prédio 5. Horário: das 18h às
19h30min. Informações: 3320-3555. Entrada
franca. Promoção: Departamento de História da
FFCH.

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

	pas t oral e voc ê
“A contemplação da natureza revela não apenas o Criador, mas também o nosso
papel no mundo que Ele criou. Com fé, ela revela a grandeza de nossa dignidade
como seres criados à Sua imagem. Para ter vida, para ter vida abundante e para
restabelecer a harmonia original da criação, devemos respeitar a imagem divina
presente em toda a criação, em especial na vida humana.” João Paulo II

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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