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No dia 8/7, quatro alunos dos cursos de 
Administração, Arquitetura e Urbanismo, 
Ciências Biológicas e Geografia, escolhidos 

num processo seletivo, embarcam rumo à China, 
acompanhados pelo professor Emílio Jeckel, diretor 
do Museu de Ciências e Tecnologia. A viagem de 
três semanas é promovida pelo programa Top China 
Santander Universidades, apoiada na PUCRS pelo 
Núcleo de Mobilidade Acadêmica e pela Pró-Reitoria 

de Graduação. Eles vão conhecer a Shanghai Jiao 
Tong University e a Peking University, visitar a Expo-
Shangai 2010 e pontos turísticos, além de participar 
de um curso ministrado por professores chineses e 
brasileiros. A iniciativa levará 100 brasileiros ao país 
asiático, entre alunos e professores selecionados 
em 20 universidades. Nesta quarta-feira, 23/6, às 
14h30min, o grupo é recebido pelo Reitor Joaquim 
Clotet, na Reitoria.

Acadêmicos da PUCRS vão à China

universidade recebe bolsas 
de iniciação à docência
O projeto Articulação Universidade-Escola para a for-

mação de professores, da Pró-Reitoria de Graduação, 
foi contemplado pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) com cem bolsas do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, 
que incentiva e valoriza o magistério da educação básica. 
Cada um dos cinco subprojetos das licenciaturas de Física, 
Química, Pedagogia, Matemática e Letras-Português, rece-
berão 20 bolsas destinadas a alunos desses cursos e verba 
para a compra de materiais voltados ao desenvolvimento 
de atividades nas escolas. As áreas definidas são as que 
apresentam maior carência em número de professores 
disponíveis para atender alunos da educação básica. O 
projeto da Universidade envolve a parceria com dez esco-
las estaduais de Porto Alegre.

Faculdade de Informática 
tem nova parceira
A Faculdade de Informática assinou convênio de coo-

peração com a Plugar Informações Estratégicas S/A. 
A parceria foi estabelecida por meio do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Computação. A empresa 
financiará bolsas de mestrado para alunos desenvolverem 
pesquisa em Processamento de Linguagem Natural no tra-
tamento de problemas relacionados à Inteligência Compe-
titiva. O estudo e os resultados serão compartilhados com 
a Plugar e divulgados em relatórios técnicos e nas disser-
tações. As conclusões serão úteis para guiar o desenvol-
vimento de produtos e serviços oferecidos pela empresa. 
A Inteligência Competitiva trata da captação, análise e 
emprego de informações para auxiliar processos de toma-
da de decisão. O Processamento da Linguagem Natural é 
utilizado na automatização das fases de captação e análise 
de informações provenientes de fontes textuais.

De 28/6  a 2/7, estudantes da 
PUCRS, UFRGS e Unisinos orga-
nizam o 2.º Seminário Regional 

dos Alunos dos Programas de Pós- 
-Graduação em Filosofia e a 5.ª Sema-
na Acadêmica do PPG em Filosofia da  
PUCRS. O seminário é um evento itine-
rante e tem como propósito a criação de 
um espaço de diálogo interinstitucional. 
Os alunos também apresentarão traba-
lhos, previamente inscritos, na forma 
de comunicações. O representante da 
Universidade na comissão organizadora 
discente é Marcos Fanton. A palestra 
de abertura será com o com o professor 

convidado Cézar Mortari (UFSC), falando 
sobre Realismosmodaisemundosim-
possíveis, no dia 28/6, às 10h, no audi-
tório do 9.º andar do prédio 50. As comu-
nicações dos alunos serão apresentadas 
de 28/6 a 2/7, das 14h às 18h30min, 
nas salas 601 e 602 do prédio 50. No 
dia 30/6, às 19h, no auditório do 9.º 
andar do prédio 50, haverá a exibição do 
filme DesconstruindoHarry, de Woody 
Allen, seguido de palestra do professor 
da Universidade Nythamar de Oliveira. 
Inscrições na Proex. Informações:  
seminarioregionalfilosofia@gmail.
com e www.srppgfilo.wordpress.com.

Alunos do Pós em Filosofia 
promovem eventos

Nesta quarta-feira, 23/6, ocorre a segunda 
edição do Espaço Raiar de Conhecimento. Das 
14h às 16h, a coordenadora do Escritório de 

Transferência de Tecnologia da PUCRS (ETT), Elisa-
beth Ritter dos Santos, aborda o tema Qualificação
Tecnológica:Propriedade Intelectual detalhando 
aspectos de direitos sobre criações em todos os 
campos da atividade humana. Será na sala 105 do 
prédio 93A do Tecnopuc. O objetivo do encontro é ca-
pacitar empresários incubados, comunidade acadêmica e público interessado no tema. 
As inscrições são gratuitas pelo e-mail raiar@pucrs.br, informando nome e telefone. 
Os participantes receberão certificado. Informações: 3320-3673.

Espaço para debater 
propriedade intelectual
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SciFinder

A PUCRS foi selecionada para integrar o projeto piloto de 
implantação da versão web da base de dados SciFinder 
nas instituições vinculadas à Capes. O conteúdo inclui 

modelos de estrutura química e permite pesquisas pela combi-
nação e reação entre elementos. Para realizar o cadastramento 
no SciFinder WEB será necessário estar conectado a computador 
da rede da PUCRS e informar o e-mail institucional de seu uso, 
pertencente ao domínio pucrs.br. Cada usuário criará o seu 
próprio login e senha para acesso. A participação no processo de 
utilização e avaliação desta nova ferramenta é muito importante, 
por isso sugestões e críticas podem ser enviadas para o e-mail
biblioteca.central@pucrs.br. Informações: 3320-3544.

Cursos Microsoft-PUCRS

O Centro de Inovação Microsoft-PUCRS recebe inscrições 
para uma série de cursos de extensão em tecnologias 
Microsoft que ocorrem em julho e setembro. Dentre os 

cursos oferecidos estão o de ProgramaçãoparawebcomASP.
NETeC#, GestãodeprojetosusandoMSProject, Share-
PointFoundation2010 e SQLServer2008/Administrando. As 
inscrições podem ser feitas na Proex (sala 201 do prédio 40). 
Informações: www.pucrs.br/centrodeinovacao.

Palestra sobre  
Certificação Adicional
O último encontro deste semestre do 

Projeto Capacitação Discente ocor-
re no dia 28/6. Na oportunidade, a 

professora valderez Lima, da Pró-Reitoria 
de Graduação, falará aos alunos sobre a 
Certificação Adicional, explicando o seu 
funcionamento e esclarecendo dúvidas. 

O evento, voltado para estudantes de gra-
duação da Universidade, será das 18h às 
19h, no auditório do prédio 11. A entrada 
é franca e vale como atividade comple-
mentar, conforme o Projeto Pedagógico 
de cada curso. Promoção: Pró-Reitoria de 
Graduação.

Educação ambiental 
para crianças

A educação 
ambiental 
u n i u  o s 

alunos partici-
pantes do Pro-
grama de Edu-
cação Tutorial 
(PET) da Biolo-
gia, Psicologia, 
Letras, Química 
e Informática. 
Eles programam 
oficinas para crianças de oito a 12 anos. A Restinga e o 
Campo da Tuca receberam as atividades, paralelamente 
a eventos do Centro de Pastoral e Solidariedade. Na 
Semana do Meio Ambiente da PUCRS, acadêmicos de 
cursos de licenciatura participaram da oficina Fazendo 
Brinquedos de Sucata. O Interpet, nome do projeto, tem 
por objetivo apresentar às crianças temas ambientais 
numa linguagem acessível e lúdica. Os universitários 
integram os conhecimentos de suas áreas em ações de 
conscientização ecológica, envolvendo teatro e orientação 
na confecção de brinquedos com materiais reciclados.

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

Biodiversidade no Museu
O Museu de Ciências e Tecnologia comemora o Ano Internacional da Biodiversidade 

com coleções especiais em exposição. A mostra Serpentes–fatosemitos traz in-
formações sobre aspectos biológicos, curiosidades e lendas sobre esses animais. 

A exibição AvesdosCamposdeCimadaSerra conta com fotos das aves do Planalto 
das Araucárias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, expondo espécies com problemas 
de extinção e práticas que ocasionam esse efeito. A diversidade de liquens encontrados 
em alguns lugares do Estado pode ser vista na mostra BiodiversidadedosFungosLi-
quênicos(Liquens)daFlorestaAraucáriadoRioGrandedoSul. Estão expostas fotos e 
exemplares colecionados no herbário do MCT. O Museu funciona de terça a domingo, das 
9h às 17h. Informações: www.pucrs.br/mct ou 3320-3521.

Audiovisual na América Latina
Até o dia 30/6, no auditório da Faculdade de Comunicação Social (prédio 7), ocorre 

a Mostra visionários – Audiovisual na América Latina, promovida pelo Instituto 
Itaú Cultural. A mostra apresenta a produção de cinema e vídeo experimentais 

dos países da América Central, México, Caribe e da América do Sul. Questões sociopo-
líticas próprias aos países latino-americanos e a experiência com imagem digital são 
alguns dos pontos presentes nos trabalhos, muitos deles inéditos ao público gaúcho. As 
sessões são gratuitas e ocorrem pela manhã e no início da noite. Programação: www.
itaucultural.com.br/visionarios. Informações: 3353-4116 (das 14h às 18h).

Foto: Grupo PET

Assista ao jogo da Seleção na 
PUCRS
No dia 25/6 ,  às 

11h, a comunida-
de acadêmica terá 

duas grandes opções 
de locais para assistir 
à partida entre Brasil e 
Portugal pela Copa do 
Mundo. Uma é o auditório 
do Parque Esportivo (5.º 
andar do prédio 81), me-
diante a doação de um 
agasalho. A reserva de lugar pode ser feita no dia 24/6 pelo telefone 3320-3622. A outra 
é o teatro do prédio 40. As reservas são aceitas a partir de 48 horas antes do jogo pelo 
telefone 3353-4074. A entrada também será feita mediante a doação de um agasalho.

Foto: CBF
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Garanta um sorriso bonito
Manter a saúde bucal significa cuidar do orga-

nismo como um todo. A boca não é uma parte 
separada do restante e as doenças que a 

afetam também têm influência no corpo e vice-versa. 
Uma das primeiras recomendações, conhecida por 
todos, é escovar os dentes depois das refeições e evi-
tar cáries. Para diminuir a placa bacteriana, deve-se 
ainda passar o fio dental pelo menos uma vez ao dia. O 
uso de produtos para clareamento é indicado nos ca-
sos em que o paciente possui alguma alteração de cor 
devido a traumas e tratamentos endodônticos. hábitos 
como cigarro, café e chimarrão mancham os dentes.

Enquanto persiste em alguns o medo de consultar 
o cirurgião-dentista, os procedimentos estão causan-
do menos dor devido à evolução da Odontologia nas 
áreas da anestesia e dos instrumentais e nas técnicas. 
Outro fator importante é a confiança entre paciente e 
profissional. 

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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Foto: Arquivo PUCRS

A médica PATRÍCIA LIChTEnFELS, do Centro de Extensão Univer-
sitária vila Fátima e professora da Faculdade de Medicina, participou 
como palestrante, no 2.º Seminário Estadual de Prevenção da violência 
contra a Pessoa Idosa, realizado pelo governo do Estado. Patrícia falou 
nas mesas-redondas que debateram PossibilidadesdePrevençãoda
ViolêncianoCuidadodeIdosos. hoje, no RS, cerca de 12,9% da popu-
lação tem acima de 60 anos e dados do Centro Estadual de vigilância 
em Saúde informam que os agressores fazem parte do convívio familiar 
das vítimas.

A Arena do Celin, na Faculdade de Letras, 
transformou-se no palco do Festival de Contação 
de histórias para marcar o encerramento do 
curso de Capacitação de Contadores de histórias, 
oferecido pelo Grupo Fio da Palavra, ministrado 
pelo doutorando CELSo SISTo e coordenado pela 
professora MARIA TEREZA AMoDEo. Foram cinco 
sessões diferentes, voltadas para os públicos 
infantil, infanto-juvenil e adulto. Compareceram as 
turmas da educação infantil do Colégio Champag-
nat, estudantes da graduação e pós-graduação e 
convidados. Depois de dois meses de encontros 
semanais, os alunos concluíram as atividades 
que tinham por objetivo o incentivo à leitura da 
literatura por meio da narração de histórias como 
estratégia pedagógica. Como parte da inscrição, os 
aprendizes doaram um livro de literatura infantil.

Alunos da disciplina de Projeto Experimental Livre em Relações Públicas desenvolveram o projeto Res-
ponsabilidadeSócioAmbientalGuarapari:ConsumidorConsciente, orientados pela professora MARISA 
SoARES. Trata-se de uma campanha que está sendo realizada com os clientes dos Supermercados Gua-
rapari, em viamão. No dia 12/6, os acadêmicos apresentaram a proposta para autoridades locais, como 
o prefeito Alex Boscaini, e líderes ambientais. O objetivo do projeto é fazer com que os consumidores do 
mercado e a comunidade participem da coleta seletiva de lixo e promovam educação ambiental. O público 
foi estimulado a aproveitar as sacolas plásticas distribuídas nas compras, dividindo-as em cores para a 
reutilização: amarelo claro (lixo seco) e verde claro (lixo orgânico).

A comunidade do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, recebeu o novo auditório do 
seu Centro de Saúde, gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde. O espaço com 
40 lugares será utilizado para atividades com os usuários do serviço, capacitação 
de profissionais, além de reuniões com os conselhos locais e distritais de saúde. Na 
inauguração, o secretário municipal de Saúde, Carlos Casartelli, agradeceu a parceria 
da Faculdade de Enfermagem da PUCRS. O termo de cooperação entre a Gerência 
Leste/Nordeste e a PUCRS permitiu a realização da obra. O investimento foi de R$ 
150 mil, incluindo a compra de móveis e equipamentos, com recursos provenientes 
do projeto Pró-Saúde da Universidade.

A frequência de consultas ao cirurgião- 
-dentista depende das necessidades do pacien-
te. Se a pessoa tiver uma saúde bucal adequada, 
o profissional escolherá a periodicidade para 
cada um em particular.

ATEnção PARA o SISo
O cirurgião-dentista verificará a necessida-

de ou não de cada paciente de fazer radiografia 
para acompanhar o siso. Depois desse diagnós-
tico, o profissional escolherá a forma de acom-
panhamento. A retirada, se necessária, será feita 
pelo cirurgião-dentista. Dependendo da comple-
xidade do caso, poderá haver a intervenção de 
um especialista em cirurgia bucomaxilofacial.

O profissional orientará o paciente para 
minimizar a dor e evitar problemas futuros. No 
pré-operatório, é importante falar ao cirurgião-

-dentista sobre suas condições clínicas. 
Muitas pessoas pensam que, se conta-
rem que têm alguma doença ou tomam 
medicamento, o procedimento não será 
realizado. O objetivo do profissional é 
traçar o perfil daquele paciente e indicar 
os remédios adequados para ele.

No pós-operatório, a dieta nas pri-
meiras 24 horas deve ser de preferência 
fria e líquida. O retorno à alimentação 
normal se dará de forma gradual, de 
acordo com a tolerância de cada pa-
ciente. Outras recomendações são uti-
lizar gelo nas primeiras horas, ficar em 
repouso e seguir a medicação prescrita.

Foto: Divulgação
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Sobremesa Musical. CançõesdaBroadway. Local: saguão do 
prédio 9. horário: 13h. Evento gratuito. Informações: 3320-3582 
ou cultura-musical@pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura 
Musical.

Diálogo com os autores. Tema: Estratégiasdidáticascomgrandes
grupos. Ministrantes: Maria Inês Côrte vitória e Maria Conceição 
Christófoli. Local: Arena do Logos, prédio 15. horário: das 17h30min 
às 19h. Inscrições gratuitas: ceda@pucrs.br. Promoção: Pró-Reito-
ria de Graduação.

Palestra Melhorando a qualidade do Planejamento do Desen-
volvimento de Projetos de Software. Ministrante: Marco Antônio 
Amaral Feris. horário: 18h30min. Local: 5.º andar do prédio 32. 
Entrada mediante doação de um quilo de alimento não perecível. 
Inscrições pelo site www.rs.sucesu.org.br/inscricao/pmirs. válida 
como atividade complementar. Promoção: Sucesu e PMI.

Palestra de divulgação do Evoluir. Programa de trainee do Grupo 
Dimed Panvel, processo seletivo que recruta diplomados com até 
dois anos de formação e alunos formandos do primeiro semestre de 
2010. horário: 18h. Local: auditório do prédio 11. Os participantes de-
vem confirmar sua presença pelo e-mail diplomadospucrs@pucrs.
br. Promoção: Programa Diplomados e Fundação Irmão José Otão.

Diálogo com os autores. Tema: Complexidade,incertezaedilemas:
umaanálisequalitativadaavaliaçãodedisciplinas. Ministrantes: 
Ana Lúcia Souza de Freitas, Alam de Oliveira Casartelli, Marcos Pe-
reira Diligenti e Marion Creutzberg. Local: Arena do Logos, prédio 15. 
horário: das 17h30min às 19h. Inscrições gratuitas: ceda@pucrs.
br. Promoção: Prograd.

Círculo de Cultura. Encontro para ouvir música, ler poesias e trechos 
de livros. Local: sala 217 do prédio 15. horário: 18h. Entrada fran-
ca. Informações: 3353-4768. Promoção: Faculdade de Educação.

oficina Permanente de Produção de Materiais Didáticos. Coor-
denação: Profª Léa volquind. Local: sala 217 do prédio 15. horário: 
das 18h às 19h30min. Informações: 3320-3527. Evento gratuito. 
Promoção: Faced.

Tecnologia às seis e meia. Pai-
nel de Encerramento: Os Rumos
da Regulamentação da Profis-
são. Local: sala 517 do prédio 
32. horário: das 18h30min às 
19h30min. Inscrições gratuitas no 
site www.inf.pucrs.br/~petinf/
tecnologiaseisemeia. Informações: 
3320-3558. válida como atividade 
complementar para alunos da Fa-
culdade de Informática. Promoção: 
Facin.

Curso nutrição Enteral: da pres-
crição ao domicílio. Ministrante: Rochele Bonetti (Equipe Mul-
tidisciplinar de Terapia Enteral do hospital São Lucas). Local: 
Moinhos Office, Rua Mostardeiro, 366. Local: das 9h às 17h. Ins-
crições pelos telefones 3320-7005 e 9209-1992 ou pelo e-mail 
vitalita@vitalita.net.br. Promoção: vitalitá, empresa incubada 
na Raiar.

Curso de extensão Gestão da Logística. Até 3/7. Ministrante: 
Rafael Roco de Araújo. Promoção: Faculdade de Engenharia. *
2.º Curso de Gestão de Carteiras e Alocação de Ativos. Minis-
trante: Carlos Renato Salami. Promoção: Faculdade de Adminis-
tração, Contabilidade e Economia. *
oficina Planejamento e Avaliação: organizando a Prática Pe-
dagógica. Ministrante: Profª Jussara Margareth Loch. Local: sala 
217 do prédio 15. horário: das 9h às 12h. Inscrições e informa-
ções pelo telefone 3353-4768. Evento gratuito. Promoção: Faced.

Exposição Audiovisual do Parque histórico Marechal Manoel 
Luis osório. Até 30/6. Local: sala anexa do prédio 50. horário: 
das 8h às 21h. Entrada franca. Promoção: Faculdade de Filosofia 
e Ciências humanas.

Projeto Som e Sentido. Audi-
ção de poemas na voz de Pata-
tiva do Assaré, com comentá-
rios do Prof. Ricardo Barberena. 
Local: Arena do Celin, prédio 
8. horário: das 18h45min às 
19h15min. Evento gratui-
to e válido como atividade 
complementar. Informações:  
3320-3528. Promoção: Facul-
dade de Letras.

Compromisso Social da Me-
dicina. Mesa-redonda com o 
médico congolês Denis Mukwe-
ge. Participação do cirurgião 
Milton Paulo de Oliveira (Corpo 
Clínico do hospital São Lucas). 
horário: 10h. Local: Salão de 
Atos da UFRGS. Inscrições 
gratuitas: 3308-3034 e www.
difusaocultural.ufrgs.br.

QuARTA-FEIRA

QuInTA-FEIRA

SExTA-FEIRA

SábADo

SEGunDA-FEIRA

TERçA-FEIRA

DIA 23

DIA 24

DIA 25

DIA 26

DIA 28

DIA 29

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

Avaliação de disciplinas. Até 2/7. Alunos: www.pucrs.
br, em Central de Alunos – Informações Acadêmico- 
-Financeiras. Professores: www.pucrs.br/autoavalia-
cao. Campus Uruguaiana: www.pucrs.campus2.br. Pro-
moção: Pró-Reitoria de Graduação.

Curso de extensão um Desafio à Filosofia: Filosofia 
com Crianças?! De 7/8 a 4/12. Promoção: Faculdade 
de Filosofia e Ciências humanas. *
Aconselhamento e Desenvolvimento de Carreira. 
voltado para estudantes de Psicologia e psicólogos. 
De 30/6 a 15/9. Promoção: Faculdade de Psicologia. *

bailando na PuCRS. Aulas de forró, bolero, rock e sam-
ba de gafieira. De 16/8 a 6/12. Ministrante: Luis Felipe 
Silveira. Promoção: Faculdade de Educação Física e 
Ciências do Desporto. *

“Quando não tivermos mais solução para nossos problemas, quando as portas estiverem se fechando, 
quando interrogações parecerem irrespondíveis, a fidelidade amorosa do amigo ergue esperanças, abre 

fechaduras e trancas, mostra claridade, ajuda a passar pelo túnel escuro, segura nossa mão quando tudo 
indicava que iríamos nos precipitar num abismo. A fidelidade do amigo nos dá certeza, nos diz que há uma 

força para continuar a existir e que é possível captá-la através desse amigo.”    Almir Ribeiro Guimarães
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* Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proexsecretaria@pucrs.br.


