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Campanha incentiva
doação de sangue e órgãos
A

PUCRS lançou a Campanha
Doe Esperança, com show
de Claus e Vanessa. A iniciativa consiste na mobilização da
comunidade acadêmica, em caráter
permanente, para a doação de sangue, órgãos e medula óssea. Ocorrerão pelo menos
três eventos anuais, aproveitando as mais de 30 mil

pessoas que interagem diretamente
com o Campus, entre alunos, professores, técnicos administrativos e
fornecedores. A primeira ação será
no dia 18/6. Entre os prédios 11 e
30, das 9h às 12h e das 13h30min
às 16h, o ônibus do Hemocentro fará coleta de
amostra de sangue para o cadastro de doadores de

Congresso trata de temas
do Direito Processual Civil

A

Faculdade de Direito promove, de 9 a 11/6, o Congresso Internacional de Direito Processual Civil.
Trata de temas como cláusulas gerais processuais,
aspectos atuais da prova cível, direito à estabilidade
da jurisprudência e papel do processo na construção
da democracia. O evento, em homenagem ao professor
José Maria Rosa Tesheiner, ocorre no auditório do prédio
11, das 19h30min às 22h. Professor da PUCRS, Tesheiner
é membro de corpos editoriais das Revistas Nacional de
Direito e Jurisprudência e Brasileira de Direito Processual,
entre outras, e publicou obras como Pressupostos processuais e nulidades no Processo Civil, Elementos para
uma Teoria Geral do Processo e Jurisdição voluntária.
Informações: 3320-3680.

Encontro reúne cursos
de especialização

N

o dia 10/6, das 19h às 22h, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação promove o 1.º Encontro dos Cursos de Especialização da Universidade. A palestra sobre O
Papel do Conhecimento no Desenvolvimento Sustentável
será ministrada pelo professor Kenneth Serbin (Universidade de San Diego). Participam de debate João Luiz
Passador (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto/SP), José Augusto Drummond
(Universidade de Brasília) e Ellen Mayhé Nunes (PUCRS),
com a mediação de Jurandir Malerba (PUCRS). O evento,
no auditório do prédio 32, busca promover a integração
dos alunos e professores dos cursos de especialização
da PUCRS e da comunidade acadêmica com a sociedade.
Entrada franca. Inscrições: www.pucrs.br/eventos/
encontroespecializacao ou na sala 201 do prédio 40.
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medula óssea, um tecido encontrado no interior dos ossos que tem a função de produzir
células sanguíneas. A promoção é da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, Gerência
de Recursos Humanos e Hospital São Lucas.

Uso de animais gera reflexão

A

Edipucrs lança, no dia 9/6, a obra Animais na pesquisa e no ensino: aspectos éticos e técnicos, organizada pelos pesquisadores Anamaria Feijó, Luisa Braga
e Paulo Pitrez. O Comitê de Ética para o Uso de Animais e a
Editora realizam, às 17h30min, no auditório do prédio 40, a
palestra do biólogo Renato Cordeiro, da Fundação Oswaldo
Cruz, sobre Experimentação Animal, Legislação e Perspectivas Futuras com o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. A seguir, haverá sessão de autógrafos
do livro, no saguão do Museu de Ciências e Tecnologia. Os
textos esclarecem questões filosóficas e morais sem deixarem de defender o compromisso das universidades com
a disseminação do conhecimento. No Brasil, o tema se fortaleceu com a aprovação da
primeira lei sobre a normatização do emprego de animais na pesquisa.

Formandos terão um momento especial

U

m evento especial marca o final do
curso de graduação: Momento Formandos. Neste semestre, será no
dia 9/6, às 20h. Realizado pelo Programa
Diplomados PUCRS, reúne os formandos
de 2010/1. A ação tem como objetivo

oferecer uma despedida oficial da Universidade, fortalecendo o relacionamento com
os alunos prestes a concluir seu curso. O
evento será no prédio 41. Informações pelo
telefone 3353-4701 ou no site www.pucrs.
br/diplomados.

Teoria do conhecimento é tema de colóquio

O

Programa de Pós-Graduação em Filosofia promove, de 9 a 11/6, com sessões das
9h30min às 17h30min, no auditório do prédio 50, o 3.º Colóquio Brasileiro de Epistemologia Contemporânea, considerado o mais importante da teoria do conhecimento
em nível internacional este ano. Realizado todo em inglês, sem tradução, o Colóquio debate intuição e coerência, dogmatismo e independência e reflexão racional, entre outros
assuntos. Conta com a presença dos 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, gratuitas, podem ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do
prédio 40). Informações: 3320-3554.
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Participe da Missão Vila Fátima

A

Foto: Arquivo PUCRS

té o dia 18/6, alunos interessados
podem se inscrever para a 7.ª
edição do Projeto Missão Porto Alegre – Vila Fátima. Promovida pelo Centro
de Pastoral e Solidariedade, por meio do
Programa Universidade Missionária, a
iniciativa ocorre de 23 a 29/7 e dá aos
universitários a oportunidade de uma
experiência espiritual e solidária com
comunidades em situação de vulnerabilidade social. Eles farão visitas às famílias, realizarão oficinas educativas e de cultura
religiosa e prestarão trabalhos comunitários e pastorais. A participação pode ter validade
como atividade complementar (consulte a secretaria da sua unidade). As inscrições podem ser feitas pelo site www.pucrs.br/pastoral. Informações pelo telefone 3320-3576.

Oriente Antigo

N

os dias 18 e 19/6 será realizada a 16.ª Jornada de Estudos do Oriente Antigo,
promovida pela Comissão de Estudos e Jornadas de História Antiga, vinculada à
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Além de sessões de comunicação,
serão debatidos temas como Os desafios do ensino da História Antiga; Arqueologia, História e Egiptologia: Bonaparte e a Descoberta Francesa do Egito; Polis, Logos e Política
em Atenas do Século 5; O nascimento da Filosofia e História ou Religião: A Bíblia como
Fonte para Pesquisa. Inscrições na Proex (sala 201 do prédio 40). Informações: www.
pucrs.br/eventos/orienteantigo ou 3320-3680.

Jornada da Nutrição

E

stão abertas as inscrições para
a 3.ª Jornada dos Formandos de
Nutrição – PUCRS, que ocorre no
dia 12/6. Serão abordados assuntos
como Alimentação infantil – novo campo de atuação do nutricionista como
Personal Diet Baby; Evidências do papel

da nutrição na TPM; Cozinha a vácuo:
tendências na gastronomia e na nutrição
e A inserção do profissional nutricionista
em um clube de futebol. O evento será
realizado no auditório do prédio 9, das 8h
às 17h. Inscrições no site www.pucrs.
br/faenfi.

Política, religião e conflito social

N

o dia 11/6 o professor Kenneth Serbin, chefe do Departamento de História da
Universidade de San Diego (EUA), fará uma conferência sobre Política, religião
e conflito social no Brasil. Serbin foi presidente da Brazilian Studies Association
(2008-2010) e diretor da Seção Brasil da Latin American Studies Association (20032006). O evento ocorre às 17h30min no auditório do prédio 5. A entrada é franca. Promoção: Departamento de História e Programa de Pós-Graduação em História.

Sobremesa Musical especial

N

o dia 9/6 o Instituto de Cultura Musical promove uma edição especial do Projeto
Sobremesa Musical, em apoio à Campanha do Agasalho – Um ato solidário. Na
ocasião, a Orquestra Filarmônica da PUCRS executa canções da Broadway, como
You do something to me, Summertime, Moon River, Gershwin portrait e They can’t take
that away from me. O evento, que recolhe doações, ocorre às 13h no átrio do prédio 9.
A entrada é franca.
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Vídeo-debate sobre
vida marinha

Foto: Sharkwater.com

N

o dia 10/6, às 19h30min, haverá vídeo-debate
sobre Direito Ambiental e a Proteção da Fauna
Marinha. O evento, na sala 307 do prédio 11, terá
a apresentação de Sharkwater, de Rob Stewart, seguida
de palestras do diretor jurídico dos Institutos de Justiça
Ambiental e Sea Shepherd Brasil, Cristiano Pacheco, e
da professora Fernanda Medeiros. O filme de 89 minutos derruba mitos de que os tubarões são sanguinários
e monstros, revelando a realidade dos animais como
pilares da evolução dos mares. Inscrições gratuitas na
secretaria da Faculdade de Direito mediante doação de 1
kg de ração para cães ou gatos. O arrecadado irá para a
ONG de proteção animal Duas Mãos Quatro Patas. Válido
como duas horas de atividade complementar para alunos
do Direito. Os demais devem consultar sua Faculdade.

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

Direito

A

Faculdade de Direito promove, no dia 16/6, o Seminário
sobre Pesquisa e Pós-Graduação em Direito – Evolução,
Desafios e Perspectivas. O evento integra o 2.º Ciclo de
Altos Estudos dos Programas de Mestrado e Doutorado da Faculdade de Direito. Às 9h, o professor Antônio Carlos Wolkmer
(UFSC) falará sobre A importância da pesquisa na Pós-Gradua
ção em Direito. Logo após, a professora Katya Kozicki (UFPR e
PUC-PR) abordará o tema Mudanças na pesquisa em Direito no
Brasil. Às 11h30min, ocorrerá a inauguração do Centro de Pesquisas da Faculdade de Direito. O seminário será na sala 1035
do prédio 11 (10.º andar) e tem entrada franca.

Assista aos jogos da
Seleção na PUCRS

N

os dias 15 e 25/6 alunos, professores e técnicos administrativos da Universidade poderão assistir aos jogos
da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo no
auditório do Parque Esportivo (5.º andar do prédio 81). Como
as vagas são limitadas, a reserva de lugar deve ser feita um
dia antes de cada jogo pelo telefone 3320-3622. A entrada será
mediante a doação de um agasalho.

Foto: Divulgação

No final de maio, encerrou-se a participação da PUCRS na campanha de vacinação da
Secretaria Municipal de Saúde contra o vírus
da gripe H1N1. Foram imunizadas cerca de 9
mil pessoas, sendo mais de 7 mil doses para
o grupo prioritário com idade entre 20 e 29
anos e 985 doses para o grupo prioritário na
faixa etária de 30 a 39 anos. Na campanha
interna da PUCRS, 940 doses da vacina foram
destinadas a técnicos administrativos, professores e dependentes. As campanhas foram
conduzidas na Universidade pela Gerência
de Recursos Humanos e pela Faculdade de
Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia, cujos
professores e alunos participaram da aplicação da vacina.

A equipe do Grêmio venceu por 3x2
a 8.ª edição do Gre-Nal Feminino Universitário. O jogo, organizado pelo curso de
Educação Física, contou com a presença
de grande público no Estádio Universitário.
As alunas jogadoras participaram da Campanha do Agasalho de 2010 arrecadando
roupas. A partida foi promovida pela disciplina de Organização de Eventos e contou
com estudantes da disciplina de Futebol e
do curso de extensão Jogando na PUCRS –
Futebol Feminino. O evento foi coordenado
pelo professor DANIEL KRUSE.

Foto: Arquivo PUCRS

		fique por dentro

“Todos os países enxergam seus fusos horários como
um diferencial competitivo. Entender e lidar com a questão na prática é muito mais útil para a indústria de TI”,
afirmou o professor Erran Carmel, da American University
de Washington, em palestra na Faculdade de Informática
(Facin) falando sobre IT in Brazil and the wicked problem of coordinating across time zones: the place of
Brazil. Carmel e o professor RAFAEL PRIKLADNICKI,
da Facin, estão desenvolvendo o primeiro estudo no
País sobre a influência do fuso horário na prestação de
serviços de terceirização de desenvolvimento no Brasil.
Carmel, autoridade mundial no assunto, é autor de Global
Software Teams. Prikladnicki e o Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação, JORGE AUDY, são autores do único livro
em português publicado sobre o tema, sendo a PUCRS
referência nessa área no Brasil.

PALMÍZIO NOCCHI, professor da Faculdade de Odontologia durante 54 anos, faleceu no
dia 30/5, aos 83 anos. Ilustre na área da Odontologia gaúcha, continuou estudando mesmo
depois de deixar a docência. Em 2008 concluiu
o doutorado em Gerontologia Biomédica no
Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUCRS.
A tese trata da Avaliação da qualidade de vida
e do processo de tomada de decisão na indicação e uso de prótese dentária em idosos.
CAROL BENSIMON, LÍVIA SGANZERLA
JAPPE e CÍNTIA LACROIX, ex-alunas da Oficina
de Criação Literária da Faculdade de Letras,
são finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura
2010. Elas concorrem na categoria Melhor Livro
do Ano – Autor Estreante, respectivamente,
com os romances Sinuca Embaixo d’Água
(Companhia das Letras), Cisão (7Letras) e
Sanga Menor (Dublinense). O prêmio literário
que paga os mais altos valores do País – R$
200 mil para cada um dos vencedores –, no
ano passado premiou o romance A Parede no
Escuro, de Altair Martins.
Foto: Sanja Gjenero/stock.XCHNG

		superdicas

O

Ministério da Saúde lançou uma campanha contra
a hipertensão. A prevalência estimada no Brasil é
de 35% da população acima dos 40 anos. Pessoas
com pressão alta e excesso de peso devem ser incluídas
em programas de emagrecimento com restrição de ingestão calórica e aumento de atividade física. A meta é
alcançar índice de massa corporal inferior a 25 kg/m² e
circunferência da cintura menor do que 94 centímetros
para homens e 80 centímetros para mulheres, embora
a diminuição de 5% a 10% do peso corporal inicial seja
suficiente para reduzir a hipertensão.
Um evento coronariano agudo é a primeira manifestação da doença aterosclerótica (degenerativa das artérias
que consiste na formação de placas de colesterol) em pelo
menos metade dos indivíduos que apresentam essa complicação. A identificação de pessoas assintomáticas que
estão mais predispostas é crucial para a prevenção efetiva. O risco é estimado com base na presença de diabetes,
excesso de peso, medida da circunferência abdominal.

Classificação da pressão arterial
(> 18 anos)
Normal
Limítrofe
Aumentada

PA Sistólica
(Máx.)
< 130 mmHg
130-139 mmHg
> 140 mmHg

PA Diastólica
(Mín.)
< 85 mmHg
85-89 mmHg
> 90 mmHg

Circunferência Abdominal
Desejável
Aumentada

Homens
< 94 cm
> 94 cm

Mulheres
< 80 cm
> 80 cm

Índice de Massa Corporal (peso
dividido pela altura ao quadrado)
Normal
Sobrepeso
Obesidade

Entre 18,5 e 24,9 kg/m2
Entre 25 e 29,9 kg/m2
Maior ou igual a 30 kg/m2

Redução do consumo de sal
Evidências mostram benefícios na
restrição do consumo de sal: redução
da pressão arterial, menor prevalência
de complicações cardiovasculares e
regressão de hipertrofia miocárdica. A
dieta habitual contém de 10 a 12 g/dia
de sal. É saudável uma pessoa ingerir
até 6 g de sal por dia, correspondente
a quatro colheres de café rasas de
sal adicionadas aos alimentos, que
contêm 2 g de sal. Para tanto, recomenda-se reduzir o sal adicionado aos
alimentos, evitar o saleiro à mesa e diminuir ou abolir enlatados, conservas,
frios, embutidos, sopas, temperos,
molhos prontos e salgadinhos.

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

Fonte: Luiz Carlos Bodanese, chefe do Serviço de Cardiologia do HSL e professor
da Faculdade de Medicina, com diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Prevenção de doenças coronarianas

	agenda

DIA 9

quarta-FEIRA

Diálogo com os Autores. Tema: Educação para a sustentabilidade. Ministrantes: Jorge Alberto Villwock e Betina
Blochtein. Dia 10: Cinema e educação:
as possibilidades do cinema como recurso mobilizador da aprendizagem,
com Helena Sporleder Côrtes e Carlos
Gerbase. Dia 11: O acordo ortográfico:
direto ao ponto, com Ana Maria Wer
theimer. Dia 15: Como contar histórias
na sala de aula, com Maria Tereza Amodeo e Celso Sisto. Local: Arena do Logos, prédio 15. Horário: das 17h30min
às 19h. Inscrições gratuitas: ceda@
pucrs.br. Promoção: Pró-Reitoria de Graduação.
Palestra Preparativos para Copa do Mundo de Futebol 2014. Ministrante: Secretário
municipal de Gestão, Newton Baggio. Horário:
20h. Local: sala 703, Parque Esportivo. Inscrições gratuitas na secretaria da Faculdade
de Educação Física e Ciências do Desporto.
Ciclo de Cinema Científico “Luzes, Câmera
e... Ciência”. Exibição do filme Santiago Ramón y Cajal: las mariposas del alma. 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.
17.ª Jornada de Otorrinolaringologia.
Até 10/6. Local: Anfiteatro Ir. José Otão,
no Hospital São Lucas. Inscrições gratuitas no Ambulatório de Otorrinolaringologia,
sala 217 do HSL, mediante a doação de 1
kg de alimento não perecível. Informações:
3320-3000, ramal 2538. Promoção: Serviço
de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça
e Pescoço do HSL e Faculdade de Medicina.

	programe - se

DIA 10

quinta-FEIRA

Fórum de Gestão do Conhecimento da Face e SBGC/
RS. Tema: Comunidades de Prática nas Organizações.
Ministrante: Beatriz Benezra (SBGC/RS). Horário: das
18h30min às 19h30min. Local: auditório do 9.º andar
do prédio 50. Inscrições gratuitas no local, no dia do
evento. Informações: 3320-3547. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.

Especialização em Design. Dia 9/8. Inscrições até
14/7 no site www.pucrs.br/fau/pgdesign. Promoção:
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Curso de Extensão em Ações de Despejo Frente às Alterações da Lei do Inquilinato. Dias 18 e
25/8 e 1.º e 8/9. Promoção: Faculdade de Direito.
Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão,
prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proexsecretaria@
pucrs.br.

Aula com pipoca. Exibição do filme A Noite AmeRelendo a Literatura. Dia 16/6. Tema: O Filho Eterricana e discussão do tema Marketing & Produção
no, de Cristóvão Tezza. Ministrante: Profª Jesiane
Cinematográfica. Ministrantes: Prof. João Guilherme
Marion Fernandes. Local: Arena do Celin, prédio 8.
Barone (Faculdade de Comunicação Social) e profª
Horário: das 17h30min às 19h. Inscrições gratuitas
Liane Zanesco (Faculdade de Letras). Horário: das
no local. Promoção: Fale.
19h30min às 21h. Local: auditório térreo do prédio 5.
Entrada franca. Válido como atividade complementar.
Informações: 3353-7752 ou 3353-7754. Promoção:
Núcleo Empreendedor da PUCRS e Grupo de Pesquisa, Linguagem, Comunicação e Cognição, com patrocínio da locadora
Espaço Vídeo.
6.º Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções. Até 12/6. Com os professores da PUCRS
Jaderson Costa da Costa, Ivan Izquierdo, André Palmini e Christian Haag Kristensen. Informações: www.cbcce.
com.br. Local: Gramado. Promoção: Instituto de Neurociências Integradas.

DIA 11

DIA 12

sexta-FEIRA

Aula Aberta. Tema: Estado e Cultura no Brasil do Século 19.
Ministrante: Prof. Jurandir Malerba. Horário: das 14h às 15h30min.
Local: auditório do prédio 5. Entrada franca. Informações:
3320-3555. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.
Tecnologia às seis e meia. Tema: O que é CGI, e a lei de internet? Ministrante: Mário Luiz Teza (Comitê Gestor da Internet). Local: sala 517 do prédio 32. Horário: das 18h30min às
19h30min. Inscrições gratuitas no site www.inf.pucrs.br/~petinf/
tecnologiaseisemeia. Informações: 3320-3558. Promoção: Facin.
Torcida pela vida. Blitze de conscientização pelo Campus. Das
11h às 14h e das 18h às 20h. Dia 14/6, das 11 às 14h. Dia 17/6,
das 18h às 20h. Promoção: Espaço Vida Urgente.
Último dia de inscrições para 11.º Salão de Iniciação Científica
e 5.ª Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação. De 9 a 12/8. Inscrições nos sites www.pucrs.br/salao e www.pucrs.br/mostrapg.

	pastoral e voc ê
“Se tomar para exame a personalidade humana de cada indivíduo, poderá descobrir
que não existem duas pessoas iguais. Por isso, nunca faça generalizações.
A personalidade humana não é como uma caixa estereofônica ou um disco que
podem ser exatamente reproduzidos em série.” Francis Xavier Nguyen Van Thuan
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

sábado

Oficina de Contação de Histórias. Ministrante: Profª Naraiana Nunes de Liz Freitas.
Local: sala 217 do prédio 15. Horário: das 9h
às 12h. Inscrições e informações pelo telefone
3353-4768. Evento gratuito. Promoção: Faculdade de Educação.

DIA 15

terça-feira

Reunião do Grupo de Apoio a Cuidadores de
Idosos do IGG. Tema: Os direitos do idoso. Ministrante: Grupo do Serviço Social coordenado
pela profª Patrícia Grossi. Local: 3.º andar do
HSL. Horário: das 10h às 11h. Entrada franca.
Informações: 3336-8153. Promoção: Instituto
de Geriatria e Gerontologia.

	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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