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Encontro reúne estudantes  
de Matemática
De 3 a 6/6 a PUCRS será sede do 16.º Encontro Regional 

de Estudantes de Matemática do Sul (Erematsul). O 
objetivo do evento é favorecer o desenvolvimento de conhe-
cimentos na área e proporcionar o diálogo e a troca de in-
formações entre estudantes, educadores e pesquisadores. 
Nessa edição, a primeira a ser realizada na Universidade, 
os temas para debate serão Matemática Pura, Matemá-
tica Aplicada e Computacional, Educação Matemática e 
Estatística e Probabilidade. A coordenação do evento é 
das professoras Liara dos Santos Leal e Ruth Portanova. 
Informações no site www.pucrs.br/eventos/erematsul e 
3320-3680. As inscrições podem ser feitas na Proex (sala 
201do prédio 40).

Técnica e espiritualidade  
em debate
O projeto Fé & Cultura realiza em 8/6 a palestra O mundo 

da técnica e a emergência da espiritualidade com 
o Vice-Reitor e professor de Filosofia e Teologia, Evilázio 
Teixeira. Tema inquietante nos dias atuais, nos quais a 
sociedade vive cercada de técnica, ciência, grandes des-
cobertas e possibilidades espantosas de comunicação. A 
reflexão pretende contribuir para a discussão de um fato 
tão sensível e marcante aos contemporâneos: serem ho-
mens e mulheres inseridos no mundo da técnica e também 
a premência de serem imbuídos de Deus e de vida espiri-
tual. Trata-se de um dos grandes desafios do ser humano, 
sempre mais envolvido pela tecnologia, para não ser con-
finado apenas à dimensão de seu pensar e fazer, para não 
desnutrir-se da dimensão espiritual que dá pleno sentido 
a seu viver e, mais facilmente, o impede de mergulhar no 
vazio e na depressão existencial. O encontro tem entrada 
franca e começa às 18h15min no auditório do prédio 9.

Participe das festividades  
a Champagnat
O Centro de Pastoral e Solidariedade está organizando 

as comemorações alusivas à festa de São Marcelino 
Champagnat, em 6/6. No dia 2/6, diretores, coordenadores, 
assessores e representantes das unidades terão oportu-
nidade de visitar o Memorial Champagnat, em Viamão. A 
comunidade acadêmica poderá conhecer um pouco mais 
sobre São Marcelino Champagnat participando, ao longo do 
dia 7/6, na Igreja Universitária Cristo Mestre, de encontros 
com os irmãos maristas que trabalham na Universidade. 
A Semana Champagnat encerra com uma celebração 
eucarística, no dia 7/6, às 18h30min, na Cristo Mestre. 
Informações sobre como participar das atividades no site 
www.pucrs.br/pastoral ou pelo 3320-3576.

A Universidade está com inscrições abertas, até 4/6, para o Vestibular de Inverno 
2010. O procedimento poderá ser feito pelo site www.pucrs.br/vestibular ou na 
Central de Atendimento ao Aluno, no térreo do prédio 15 do Campus. O concurso 

terá provas nos dias 19 e 20/6 (sábado e domingo), das 9h às 13h. O último dia para 
pagar a taxa de inscrição (R$ 80), será 7/6. O Manual do Candidato estará disponível 
para download na internet. Informações: Núcleo de Ingresso, pelo telefone 3320-3557.

Vestibular: últimos dias de inscrições

No dia 7/6, às 11h, a PUCRS inaugura 
o Prédio 99E Garagem localizado 
em frente ao Portal Tecnopuc, em 

fase final de construção. A comunidade 
universitária será beneficiada com mais 854 
vagas para automóveis e 42 para vans e 
micro-ônibus, num total de 896. Com área 
construída de 23.850m2, o estacionamento 
é composto por quatro pavimentos – térreo, 
três lajes e cobertura metálica – e tem três 
rampas de acesso: uma de subida na facha-
da sul e duas de descida na fachada norte. Nos horários de pico, outras configurações 
podem ser adotadas. A estrutura está dimensionada para uma expansão futura de mais 
quatro andares. O acesso será pelo estacionamento descoberto junto ao prédio 50. O 
valor para alunos, professores e técnicos administrativos é R$ 5,80 por acesso de até 
24h. O Prédio 99E Garagem estará aberto ao público no dia 8/6.

Prédio Garagem é inaugurado

PUCRS realiza Semana 
do Meio Ambiente
De 7 a 10/6 o Instituto 

do Meio Ambiente (IMA) 
realiza a Semana do 

Meio Ambiente com o tema 
Reciclando ideias para cons-
truir um mundo sustentável. 
Na programação, oficinas, 
palestras, visitas orientadas 
às árvores do Campus e uma 
Mostra Fotográfica com paisa-
gens do Centro de Pesquisas 
e Conservação da Natureza 
Pró-Mata (foto). As oficinas serão sobre horta urbana e biocompostagem, tratamento de 
resíduos sólidos, produção de biodiesel de óleo de fritura, fazendo brinquedos de sucata, 
entre outras. Na pauta de palestras, temas como armazenamento geológico de CO², 
desenvolvimento sustentável e meio ambiente e biodiversidade: o que é, para que serve. 
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no prédio 5, sala 307 (IMA) ou no local dos 
eventos. Válido como atividade complementar. Confira os locais e horários das oficinas e 
palestras no site www.pucrs.br/ima/eventos. Saiba mais sobre as oficinas na página 2.

Foto: Cláudio Mondin
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Residência Multiprofissional
I nteressados podem inscrever-se até o dia 4/6 na seleção do Programa de Residência 

Multiprofissional e em área Profissional da Saúde (Premus/hospital São Lucas). São 12 
vagas distribuídas entre Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psi-

cologia, Serviço Social e Educação Física. Nessa edição o enfoque será o âmbito hospitalar, 
alinhando-se às prioridades de formação de recursos humanos do Ministério da Saúde. O 
ingresso da turma está previsto para julho, após a seleção. A duração da Residência é de 
dois anos. Informações: www.pucrs.br/premushsl2010 ou 3320-3646.

Ciclo de encontros oferece palestras para professores
No dia 9/6 inicia o ciclo de encontros Diálogo com os Autores, promovido pela Pró-Reitoria de Graduação. A ideia é aproximar os leitores dos autores do livro 

Capacitação Docente: um movimento que se faz compromisso, resultado do Programa de Capacitação Docente desenvolvido na PUCRS em 2009, além 
de contribuir para consolidar uma cultura de estudo e de socialização de conhecimento. Nesse primeiro encontro a professora Betina Blochtein e o profes-

sor jorge Alberto Villwock falarão sobre Educação para a sustentabilidade. O evento ocorre das 17h30min às 19h, na Arena do Logos (sala 102 do prédio 15). 
As vagas são limitadas. Os encontros serão realizados durante todo o mês de junho em datas variadas. Inscrições: ceda@pucrs.br. Informações: 3320-3630.

O que é o ser humano?
De 7 a 9/6, no Instituto Goethe, será realizado o seminário O que é o ser humano? Intro-

dução à Antropologia Filosófica. O evento ocorre das 19h às 22h, no auditório do Ins-
tituto (Rua 24 de Outubro, 112). A entrada é franca. Pré-inscrição pelo e-mail info@

portoalegre.goethe.org. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências humanas, Instituto 
Goethe e Associação dos Ex-Bolsistas da Alemanha. Confira a programação no quadro:

DATA TEMA PALESTRAnTE

7/6 • A tarefa da filosofia em tempos pós-humanos 
• O que a neurociência tem a dizer sobre o ser humano?

• Profª Márcia Tiburi 
• Prof. jaderson Costa

8/6
• A sociedade da decepção: (in)comunicação e (in) 

 diferença na hipermodernidade
• Caminhos para a superação do dualismo mente-corpo

• Prof. juremir Machado 
 
• Prof. Ernildo Stein 

9/6
• A questão mais antiga da Filosofia: o tema da existência  

 humana
• Natureza humana e Estado: hobbes e Rousseau

• Prof. Ricardo Timm de Souza  
 
• Prof. Thadeu Weber

Aquecimento global e mudanças 
climáticas
Nos dias 8 e 9/6, no audi-

tório térreo do prédio 5, 
será realizado o Bioética 

em Debate 3 – Aquecimento 
global e mudanças climáticas. 
Na ocasião, especial istas 
falarão sobre temas como a di-
ferença entre a atual tendência 
de aquecimento global e as de 
outras épocas, os impactos econômicos dessas mudanças, alternativas tecnológicas para 
um mundo dependente de combustíveis fósseis e como avançar e construir uma cultura de 
sustentabilidade. A promoção é do Instituto de Bioética. Inscrições na Proex (sala 201 do 
prédio 40). Informações: 3320-3680.

Foto: Luis Paredes/stock.XChNG Desenvolvimento 
sustentável
No dia 10/6 ocorre o 1.º Encontro dos Cursos de Espe-

cialização da PUCRS – O Papel do Conhecimento no 
Desenvolvimento Sustentável. Formado por palestras 

e debates, o evento é gratuito e aberto, direcionado a todas 
as áreas do conhecimento. A palestra de abertura será com o 
professor Kenneth Serbin, chefe do Departamento de história 
da Universidade de San Diego (EUA) e contará com a presen-
ça de debatedores de renome nacional. O encontro será no 
auditório térreo do prédio 32, das 19h às 22h. As inscrições 
podem ser feitas na Proex (sala 201 do prédio 40). Informa-
ções: www.pucrs.br/eventos/encontroespecializacao.

Oficinas gratuitas

A Semana do Meio Ambiente oferece oficinas 
gratuitas para as comunidades acadêmica e 
externa. As inscrições são feitas no Instituto 

do Meio Ambiente (prédio 5, sala 307). A atividade 
Fazendo Brinquedos de Sucata, conduzida pelos gru-
pos PET (Programa de Educação Tutorial), é voltada 
a filhos de funcionários da PUCRS de oito a 12 anos. 
Informações: 3320-3640.

TEMA DATA/hoRáRio LoCAL

Tratamento de Resíduos 7/6, 14h 
9/6, 16h

Prédio 30/F/sala 
109

horta Urbana e 
Biocompostagem

7/6, 16h30min 
10/6, 16h30min

Fundos da Prefeitura 
Universitária

Fazendo Brinquedos de 
Sucata 8/6, 10h Prédio 12/B/sala 

225
Extração e Análise de 
Óleos Essenciais

8/6, 14h 
9/6, 14h

Prédio 30/F/sala 
208

Utilização de Resíduos 
para Produção de joias 
Sustentáveis

8/6, 16h Prédio 40/sala 714

Conhecendo a 
diversidade de peixes 
(para crianças de 9 a 12)

8, 9 e 10/6, 14h Prédio 40/sala 305

Tecnologia de 
Armazenamento 
Geológico de CO²

9/6, 10h30min 
10/6, 14h30min

Auditório Cepac/
Tecnopuc

Reconhecendo uma 
Serpente Peçonhenta 9/6, 14h30min Prédio 40/sala 301

Produção de Biodiesel 
com Óleo de Fritura 10/6, 15h Prédio 12/B/sala 

126
Caracóis e Lesmas dos 
Nossos jardins 10/6, 15h Prédio 40/sala 301



A Copa e a febre dos novos televisores
Com a proximidade da Copa do Mundo, 

que começará em 11/6, as ofertas de 
televisores se multiplicam nas lojas 

e acabam confundindo os consumidores. O 
ideal é aguardar a competição se encerrar para 
comprar um novo modelo, pois deverão chegar 
ao País as TVs em 3D (terceira dimensão), a 
tecnologia mais recente disponível. No cinema, 
foi possível conferir os objetos e personagens 
“saltando da tela” nos filmes Avatar e Alice 
no País das Maravilhas. Duas salas em Porto 
Alegre deverão exibir jogos da Copa em 3D, 
retomando um hábito antigo no Brasil.

Estima-se que os valores dos aparelhos 
de TV com essa tecnologia ficarão próximos do 
cobrado hoje pelos modelos de LED (da sigla em 
inglês, diodo emissor de luz), que economizam 
energia e têm um contraste de imagem muito 
bom. O televisor é fino, com menos de um cen-

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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tímetro, e se assemelha a um quadro que pode ficar 
na parede. O telespectador assiste com os óculos 
para gerar o efeito. Mas isso dependerá da trans-
missão. Algumas emissoras brasileiras realizam 
testes e oferecem programas em 3D. Com o surgi-
mento da TV em 3D, os preços dos aparelhos de LED 
podem cair. Por isso é bom esperar a Copa passar. 

 Outra opção no mercado, os televisores de LCD 
(display de cristal líquido) gastam menos energia 
do que os de plasma. Seu uso inclui monitores para 
computadores, painéis de instrumentos e dispositi-
vos de jogos, calculadoras e telefones. A tela é re-
almente plana, eliminando as distorções de imagem 
dos monitores do tipo tubo de raios catódicos ou 
CRT (que têm suas telas curvas). 

Ao adquirir um aparelho novo, o consumidor 
precisa conferir se é Full hD (alta definição). A ima-
gem fica sem “fantasmas”, ruídos ou interferências. 
Possui a resolução em 1080 linhas.

Foto: Michal Zacharzewski/stock.XChNG

TRAnSição PARA A TV DigiTAL
O sistema foi inaugurado em 2007 no 

Brasil. O Ministério das Comunicações prevê 
para 2016 o fim do sinal analógico. As TVs a 
cabo já transmitem imagens em alta defini-
ção. quando acabar a fase de transição para 
a tecnologia digital, toda a programação 
será exibida com qualidade Full hD. Para 
assistir à TV em casa, a população deverá 
ter um aparelho em alta definição. Os 
televisores atuais podem sintonizar canais 
do sistema digital usando um conversor 
(set-top-box), mas ainda ficam limitados à 
resolução padrão da TV, de 480 linhas.
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Faleceu no dia 26/5 o iR. jAiME BiAZuS, aos 
83 anos, sendo sepultado no Cemitério do Com-
plexo Marista Graças, em Viamão. Na década de 
60 foi provincial da Província Marista de Caxias 
do Sul, função que exerceu por dois mandatos. 
Também atuou no Mato Grosso do Sul por quase 
20 anos como professor, diretor e assessor de 
organismos da Igreja local. Retornou a Porto 
Alegre em 1996, participando da implantação 
da rede de obras sociais da Província da qual 
foi diretor-geral administrativo. Em 2001 atuou 
na criação das obras sociais da Ilha Grande dos 
Marinheiros, em Porto Alegre, vivendo na comu-
nidade local até 2009. Atualmente era presidente 
da Avesol – Redes Solidárias.

Professora nÚnCiA SAnToRo DE ConSTAnTino, do 
programa de Pós-Graduação em história, tomou posse como 
membro do Instituto histórico de São Leopoldo. Passou a 
ocupar a cadeira cujo patrono é o Visconde de Porto Alegre e 
foi ocupada anteriormente pelos historiadores Ramiro Frota 
Barcellos e Rovílio Costa. Núncia também coordenou um semi-
nário sobre Metodologia da história Oral, desenvolvido com os 
alunos de doutorado da Universidade Nacional de quilmes, em 
Buenos Aires (Argentina). Os fundamentos do tema são objeto 
de estudo da docente no Laboratório de história Oral da PUCRS.

A Edipucrs sediou o encontro do Clube dos Editores do Rio 
Grande do Sul para debater a crescente difusão do livro digital. 
O evento teve palestras do coordenador do Setor de Publica-
ções Eletrônicas da Edipucrs, professor giLBERTo KELLER, 
do editor-chefe da Edipucrs, professor joRgE CAMPoS, além 
da presença da representante da Fundação Corina Nowill 
para Cegos, Sílvia Troncon Rosa, que falou sobre livros em 
Daisy, formato alternativo que permite a leitura por deficientes 
visuais. O Clube dos Editores reúne os produtores de livros, 
promovendo a defesa, o fomento e a difusão da leitura e o seu 
desenvolvimento no Estado. Desde 2007 a editora universitária 
da PUCRS vem inovando o mercado editorial com o lançamento 
das publicações eletrônicas. hoje já são cerca de 70 e-books 
publicados, além de sete anais e 25 revistas eletrônicas. Os 
livros digitais são elaborados em diversos formatos: pdf, doc, 
html, exe, entre outros.

O diplomado em Filosofia e aluno da 
Faculdade de Letras giLBERTo CoLLA-
RES ChAVES venceu um concurso de 
poesia promovido pela Air Canada, 
Comissão Canadense de Turismo e 
Fairmont hotel. O desafio era escrever 
um texto de 230 caracteres sobre o 
Canadá. O prêmio foi uma viagem de 
dez dias para aquele país. Chaves 
atualmente cursa a Oficina de Criação 
Literária, ministrada pelo professor 
ChARLES KiEFER. Até 2009, quando 
fez a disciplina Produção de Textos 
Poéticos, também com Kiefer, nunca 
havia escrito poesia, mas se sentiu in-
centivado pelo mestre. Confira a poesia 
vencedora no link www.panrotas.com.
br/noticia-turismo/destinos/canada-
-anuncia-nomes-de-vencedores-de- 
-concurso-cultural-_54680.html.

Foto: Arquivo Pessoal
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Congresso internacional de Direito Processual 
Civil – Em homenagem ao Prof. josé Maria Rosa 
Tesheiner. De 9 a 11/6. Local: auditório do prédio 11. 
horário: das 19h30min às 22h. Promoção: Faculdade 
de Direito. Informações e inscrições na Pró-Reitoria 
de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou 
proexsecretaria@pucrs.br.

Avaliação de disciplinas. Até 2/7. Alunos: www.
pucrs.br, em Central de Alunos – Informações Aca-
dêmico-Financeiras. Professores: www.pucrs.br/ 
autoavaliacao. Campus Uruguaiana: www.pucrs. 
campus2.br. Promoção: Pró-Reitoria de Graduação.

2.º Curso de Extensão de Segurança de Voo Ele-
mento Credenciado – Aviação Agrícola. De 12 a 
23/7. Inscrições até 11/6 pelo site www.pucrs.br/faca/
agricola. Informações: 3320-3542. Promoção: Facul-
dade de Ciências Aeronáuticas.

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

Sobremesa Musical. Talentos do Coral 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 Liangrid Lutiani (aluno de Engenharia de 
Automação) e Prof. Cláudio Frankenberg (Faculdade de Engenha-
ria). Local: saguão do prédio 30. horário: das 19h às 19h30min. 
Promoção: Núcleo Empreendedor.

Aula Aberta. Tema: O Sentido da Vida em Viktor Frankl. Minis-
trante: Prof. Luciano Marques de jesus. horário: das 19h30min 
às 21h15min. Local: auditório do prédio 5. Entrada franca. In-
formações: 3320-3555. Promoção: Faculdade de Filosofia e 
Ciências humanas.

Ciclo de Cinema Científico “Luzes, Câmera e... Ciência”. 
Exibição dos filmes En busca del Mundo Perdido – Expedi-
ción Gacela Dama e Atapuerca: patrimonio de la humanidad. 
Local: anfiteatro do Museu de Ciências e Tecnologia, prédio 40. 
horário: 18h. Inscrições gratuitas: informapalegre@cervantes.
es. Informações: 3320-3521, www.pucrs.br/mct ou portoalegre.
cervantes.es. Promoção: MCT e Instituto Cervantes.

Cine Comentado. Exibição do filme 
Chega de saudade. Aberto ao público 
a partir dos 50 anos. Local: auditó-
rio do prédio 50. horário: 14h15min. 
Informações: 3353-4114. Promoção: 
Núcleo de Pesquisa em Demandas 
e Políticas Sociais da Faculdade de 
Serviço Social.

Torcida pela Vida. Até 11/6. Blitz de 
conscientização pelo campus. Promo-
ção: Espaço Vida Urgente.

Palestra Trainee – Diplomados  
PuCRS. Ministrantes: funcionários 
da empresa Comil. Para alunos de 
Administração, Ciências Contábeis, 
Economia, Ciência da Computação, 
Serviço Social, Comunicação So-
cial, Engenharias Mecânica, Elétrica, da 
Computação, Produção e Controle de Au-
tomação. Inscrições gratuitas pelo e-mail 
diplomadospucrs@pucrs.br. Local: audi-
tório do prédio 32. horário: 18h30min. Pro-
moção: Programa Diplomados da PUCRS.

Ciclo de Conferência sobre Ciências 
Criminais. Tema: Conferências: Com-
portamento Desviante e sua Comple-
xidade Biopsíquica. Ministrantes: Profª 
Dóris Vasconcellos (Universidade Paris 
Descartes – França) – O Deslocamento 
do Eixo da Psicopatologia no Decorrer do 
Século 20 e Prof. Douglas Bernstein (Uni-
versidade de Illinois, University of South 
Florida, Universidade de Southampton) 
– Um ponto de vista americano sobre o 
Comportamento Criminoso. Local: prédio 
11, 10.º andar, sala 1035. horário: 18h.  
Entrada franca. Informações 3320-3537  
ou ppgccrim@pucrs.br. Promoção: Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciências 
Criminais.

Último dia de inscrições para 11.º Salão de iniciação Cien-
tífica e 5.ª Mostra de Pesquisa da Pós-graduação. De 9 a 
12/8. Inscrições no site www.pucrs.br/salao e www.pucrs.br/
mostrapg, respectivamente. Promoção: Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação.

Tecnologia às seis e meia. Tema: O que é Governança Eletrô-
nica? Ministrante: Luiz Fernando Fitz (Procergs). 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.

Último dia para confirmar presença no Momento Forman-
dos. Dia 9/6. Local: Centro de Eventos, prédio 41. horário: 20h. 
Confirmar presença pelo e-mail diplomadospucrs@pucrs.br, 
indicando nome e curso. Informações: 3353-4701 ou www. 
pucrs.br/diplomados. Promoção: Programa Diplomados da  
PUCRS.

Projeto Som e Sentido. Audição de poemas na 
voz de Eduardo Galeano, com comentários do Prof. 
Ricardo Barberena. Local: Arena do Celin, prédio 8. 
horário: das 18h45min às 19h15min. Evento gratui-
to e válido como atividade complementar. Informa-
ções: 3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras.

Encontro de Física Experimental para Vestibu-
landos. Tema: Eletromagnetismo. Ministrante: Prof. 
Délcio Basso. horário: das 14h às 17h. Local: sala 
218 do prédio 10. Inscrições: www.pucrs.br/fisica. 
Entrada mediante 1 kg de alimento não perecível. 
Informações: 3320-3535. Promoção: Faculdade de 
Física.

Palestra A justiça Federal: história, organi-
zação e competência. Ministrante: Des. Vilson 
Darós (Presidente do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região). Local: auditório do prédio 11. horário: 
8h30min. Inscrições gratuitas na secretaria da Fa-
culdade de Direito, 8.º andar. Válido como atividade 
complementar para alunos da Fadir. Informações: 
www.pucrs.br/direito. Promoção: Fadir.
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 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 jovem que quer passar no vestibular precisa privar-se de certos lazeres para ter êxito. o homem 
de pesquisa há de consagrar-se a profundo trabalho que lhe custará muito empenho. os pais que 

quiserem que seus filhos desenvolvam sua personalidade de forma madura terão que desligar-se de 
determinados afetos e não poderão prendê-los a si. As grandes obras sempre foram o resultado de 

momentos de esquecimento de si mesmo em vista do objetivo a ser alcançado. Quem se oferece todos 
os prazeres é pessoa vazia e sem resistência diante dos embates da vida.”    Almir Ribeiro Guimarães

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral
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