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Direito lança laboratório
multifuncional

A

Faculdade de Direito lança o Juslab no dia 24/8, às
17h30min. A cerimônia será no térreo do prédio 11. O
laboratório sugere diferentes propostas metodológicas para
a aprendizagem prática com vários recursos. Os estudantes
poderão realizar pesquisas sobre jurisprudências e desenvolver atividades presenciais e a distância. O objetivo é iniciá-los no ambiente jurídico e aproximá-los da realidade, com
simulação de audiências, palestras e sessões e audiências
do tribunal do júri. O laboratório dispõe de microcomputadores, professores de disciplinas do currículo em implantação,
que privilegiam práticas no início do curso, e monitores.
Haverá atividades durante a semana e aos sábados.

Câmara Municipal
homenageia maristas

O

s 110 anos da presença marista na Região Sul do Brasil
serão motivo de homenagem da Câmara Municipal de
Porto Alegre no dia 19/8, às 16h, no teatro Glênio Peres (Av.
Loureiro da Silva, 255). O ato foi proposto pelo vereador João
Carlos Nedel. A história da PUCRS tem como ponto de partida
a vinda para o Brasil dos irmãos maristas – integrantes da
congregação religiosa fundada por São Marcelino Champagnat, em 1817, na França. No ano de 1900, os primeiros
maristas chegaram à cidade de Bom Princípio no RS. A partir
dessa data, muitos outros religiosos maristas, tendo sempre
como ideal o estilo marista de educar, vieram da Europa. Nas
cidades em que se estabeleceram, foram abrindo escolas
conforme as necessidades de cada região.
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Palestras mostram as
muitas faces do tempo
D

e 23 a 27/8, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação promove o ciclo de
palestras Conversas sobre o tempo. Serão debates com professores da PUCRS
abordando diferentes enfoques sobre o tema. O objetivo é falar, de forma interdisciplinar e acessível ao público em geral, sobre o tempo, assunto que diz respeito
a todos. A atividade tem entrada franca e será no anfiteatro do Museu de Ciências e
Tecnologia (MCT), das 18h às 19h30min. Os trabalhos apresentados nos encontros
devem ser reunidos num volume a ser lançado, pela Edipucrs, em dezembro. No dia
23, às 17h30min, ocorre a abertura da exposição temporária Tempo, no 3.º pavimento
da área de exposições do MCT. A mostra, realizada em parceria com museus do
Estado, apresenta elementos sobre a medida do tempo cronológico, abordando as
diferentes formas de percepção dos seres vivos. Informações: 3320-3521. Confira no
quadro o programa das palestras:
DATA
23/8
24/8
25/8
26/8
27/8

TEMAS
Tempo e envelhecimento
Tempo e cérebro
Tempo na literatura
Tempo e mito
A Física do tempo
Tempo e psicanálise
O tempo de Deus
O tempo da lei
Tempo e existência
O tempo da hipermodernidade

PALESTRANTES
Prof. Emilio Jeckel
Prof. Jaderson Costa
Prof. Luiz Antonio de Assis Brasil
Prof. Ronel da Rosa
Prof. João Bernardes da Rocha Filho
Prof.ª Mônica Kother Macedo
Prof. Luiz Carlos Susin
Prof. Carlos Alberto Molinaro
Prof. Ricardo Timm de Souza
Prof. Juremir Machado da Silva

Doação de acervo e exposição movimentam o Delfos

O

Foto: Arquivo PUCRS

auditório da Faculdade de
Comunicação Social (Famecos) será sede, no dia 23/8,
às 17h, de três eventos culturais da
Universidade. Na ocasião, o professor Antonio Hohlfeldt, da Famecos,
doará ao Delfos – Espaço de Documentação e Memória Cultural seu
acervo de jornais literários. Também
será inaugurada a exposição do
acervo do escritor e jornalista Reynaldo Moura – marcando seus 110 anos de nascimento e 45 anos de morte –, que
ficará no saguão da Biblioteca Central, até o dia 9/9, mostrando documentos e objetos
pessoais, originais não publicados e manuscritos, como o do livro inédito O crime no
apartamento, publicado em 1995, além da máquina datilográfica que foi levada com
Moura para a prisão de detidos políticos em 1964. A coordenadora do acervo na PUCRS
e neta do escritor é a professora Cláudia Moura (foto). Delfos e Famecos ainda vão homenagear a Associação Riograndense de Imprensa que comemora 75 anos em 2010.

Rica coleção de jornais literários

Foto: Reprodução

A coleção de Antonio Hohlfeldt doada ao
Delfos é formada por jornais e suplementos
literários dos anos 1950 a 1970, desde os
suplementos literários de O Estado de São
Paulo (na foto a primeira edição publicada
em 1956) até os do Jornal do Brasil (JB).
São jornais que cobrem um período de
extrema produção cultural e de movimentos
de vanguarda, como o Concretismo dos anos
50, no JB, e o período ditatorial, cuja primeira
fase – 1964-1968 – foi ainda muito rica.
Os suplementos documentam toda a multiplicidade cultural e
especialmente literária que ocorreu nesse período. Há também
outros jornais do Rio e de São Paulo, como a Folha da Manhã,
que possuem páginas literárias com o movimento de lançamentos e da vida literária brasileira da época.
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Prefira as fluorescentes

Abertas inscrições
para o Credpuc

D

e 23/8 a 14/9 podem ser feitas as inscrições para o Programa
de Crédito Educativo da PUCRS (Credpuc). Destina-se a alunos
de graduação de todos os níveis, carentes de recursos financeiros, próprios ou familiares, mesmo com matrícula trancada. Os
selecionados podem obter até 50% de crédito sobre as mensalidades,
exceto a primeira. Informações: Central de Atendimento ao Aluno
(térreo do prédio 15), no Setor de Créditos e Benefícios; pelo telefone
3320-3500, ramais 4627 ou 8340, ou no www.pucrs.br/beneficios.
As inscrições devem ser feitas pelo site citado (alunos matriculados).
Estudantes com a matrícula trancada devem se dirigir ao setor para
realizar a inscrição.

Semanas acadêmicas

O

Foto: Mike Homme/stock.XCHNG

Centro Acadêmico Maurício Cardoso
(CAMC), da Faculdade
Direito, promove, de
23 a 25/8, sua Semana Acadêmica.
Durante os períodos
da manhã, tarde e
noite haverá palestras
multidisciplinares, no
auditório do prédio 11. As inscrições podem ser feitas no CAMC (térreo
do prédio 11). De 25 a 27/8 a Faculdade de Informática realiza a sua
Jornada Acadêmica, com o tema principal Arquitetura de software –
estruturando software de qualidade. Além de minicursos, abordando
assuntos como humanos virtuais e Silverlight, serão realizadas palestras com profissionais de empresas como HP, Terra, IBM e Dell. Arquitetura de jogos, Arquitetura SOA, Smart Profissional e Arquitetura de
software para web serão alguns dos temas discutidos. As palestras
serão abertas ao público e ocorrerão no auditório do prédio 32. Inscrições para os minicursos no Laboratório de Programação (prédio 32).
Informações: 3320-3558 ou www.pucrs.br/facin.

Terceiro Setor

N

o dia 26/8 será realizado o 8.º Seminário do Terceiro Setor do Rio
Grande do Sul – Gestão de Pessoas no Terceiro Setor, realizado
pela PUCRS em parceria com o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Terceiro Setor, do qual a Universidade faz parte. Na
ocasião, serão debatidos temas como O Terceiro Setor como carreira,
A gestão do voluntariado e Políticas de remuneração de pessoas no
Terceiro Setor. Também serão apresentados cases, como da Fundação
Gaúcha dos Bancos Sociais e do Centro de Promoção da Infância e
da Juventude. O evento ocorre no auditório do prédio 11 nos períodos
da manhã e da tarde. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas
pelo e-mail secretariado@saspoa.org.br. No dia do Seminário cada
participante deverá levar dois quilos de alimentos não perecíveis para
doação. Informações: 3223-2555, com Rosane ou Catiane.
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O

Manual de Economia de Energia, elaborado
pelo Grupo de Eficiência Energética da Faculdade de Engenharia
e Prefeitura Universitária, tem várias dicas
sobre conservação de
energia. Uma delas se
refere ao uso de lâmpadas fluorescentes
compactas, que emitem um fluxo luminoso igual ou superior ao das incandescentes, mas consumindo muito menos energia. Compare:

Potência
(Watt)
100
200

Incandescente
Fluxo
luminoso
Rendimento
(lúmen – lm)
1620
(16,2 lm/W)
3250
(16,3 lm/W)

Fluorescente Compacta
Fluxo
Potência
luminoso Rendimento
(W)
(lm)
27
1660
(61,5 lm/W)
65
4200
(64,6 lm/W)

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

Seminário internacional de
Texto, Enunciação e Discurso

E

ntre os dias 30/8 e 3/9 o Núcleo
de Estudos do Discurso do Programa de Pós-Graduação em
Letras realiza o Seminário Internacional de Texto, Enunciação e Discurso.
Além da apresentação de trabalhos
será realizado um curso pré-congresso
com o professor Dominique Maingueneau, da Universidade Paris XII, sobre
Fundamentos da análise de discurso.
Maingueneau também fará a conferência de abertura, intitulada Discurso
e autoria. Serão realizadas mesas-

-redondas, conferências com especialistas de universidades brasileiras
e estrangeiras, discutindo assuntos
como Oralidade, escrita e ensino e
Texto e ensino, e haverá minicursos
de temas variados, como Estudos de
discurso e literatura, Elaboração de
materiais didáticos para o ensino
de Língua Portuguesa: princípios e
práticas e A construção interativa da
compreensão na fala, entre outros.
Programação completa e inscrições no
site www.pucrs.br/eventos/sited.

Aula inaugural de aniversário
da Faculdade de Serviço Social

C

omo parte das comemorações
dos seus 65 anos, a Faculdade
de Serviço Social realiza, dia
24/8, a sua aula inaugural. Na ocasião,
a professora Maria Carmelita Yazbek

(PUC-SP), falará sobre As políticas
públicas e o cotidiano de trabalho
do assistente social. O evento ocorre
no auditório do prédio 15, 2.º andar, a
partir das 19h30min.

		fique por dentro

Os cursos de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia
da PUCRS ampliaram a coleção Enade Comentado,
com as suas publicações a partir das provas realizadas
em 2007. A iniciativa, proposição conjunta da Edipucrs
e da Pró-Reitoria de Graduação, contribui para o envolvimento de docentes e discentes no Enade, tendo reconhecimento, inclusive, do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do MEC.
O lançamento das obras ocorreu durante a reunião
geral dos professores da Faculdade de Enfermagem,
Nutrição e Fisioterapia com abertura da Pró-Reitora
de Graduação, SOLANGE KETZER. Os conteúdos estão
disponíveis nos sites: www.pucrs.br/edipucrs.
O grupo de pesquisa Processos e Organizações
dos Pequenos Grupos, da Faculdade de Psicologia,

coordenado pelo professor NEDIO SEMINOTTI,
apresentou três trabalhos no 4.º Congresso
Brasileiro de Psicologia Organizacional e do
Trabalho, em São Bernardo do Campo (SP).
Alunos do Programa de Pós-Graduação em
Psicologia da PUCRS apresentaram os trabalhos A produção de si no trabalho com grupos
sob a ótica sistêmica complexa, mostrado
pela doutoranda CLAUDIA BEATRIZ JOTZ,
Liderança e o processo de aprendizagem
nas organizações, exposto pelo mestrando
ÂNGELO ACCORSI MOREIRA e Pesquisa de
clima: análise qualitativa como ferramenta de
gestão, apresentado pela mestranda PAULA
MARTYL.
Professor MAURÍCIO BOGO, pesquisador
do Instituto de Toxicologia e do Programa de
Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular da Faculdade de Biociências, participou
do Congresso Internacional Purines 2010 –
Adenine Nucleosides and Nucleotides in Biomedicine, realizado em Barcelona (Espanha).
O evento é considerado o mais importante ao
tratar das questões sobre a neurotransmissão purinérgica. Bogo foi selecionado para
apresentar na forma de comunicação oral o
trabalho The NTPDase family in zebrafish na
sessão Purine extracellular metabolism.

O livro Educação de Jo vens e Adultos:
Planejamento,
Metodologia e
Avaliação, lançado pelo Núcleo
de Educação de
Jovens e Adultos
da Faculdade de Educação, coordenado pela
professora MARIA CONCEIÇÃO CHRISTOFOLI,
integra a lista de 154 títulos do Programa Nacional
Biblioteca da Escola – acervo do professor criado
pelo Ministério da Educação. O programa fornecerá material de apoio teórico e metodológico para
o trabalho dos professores em sala de aula contribuindo como ferramenta para o planejamento
de suas aulas. Serão distribuídos seis milhões de
títulos para os professores das escolas públicas
das 27 unidades da federação.
A bolsista recém-doutora da Faculdade de
Letras MARIE-HELENE GINETTE PASCALE PARET
PASSOS assumiu a vice-coordenação do Grupo de
Trabalho de Crítica Genética da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e
Linguística (ANPOLL). Atualmente ela desenvolve
atividades no Delfos – Espaço de Documentação e
Memória Cultural, com bolsa da Capes.

		superdicas

Faça parte da PUCRS Livre do Tabaco
é via Gerência de Recursos Humanos. Se for o
caso, o especialista receitará medicamentos
específicos para cessação de tabagismo. A
PUCRS mantém convênio com uma rede de
farmácia, oferecendo descontos na aquisição
do remédio a funcionários e colaboradores
das empresas e entidades localizadas no
Tecnopuc.
O Sapp tem um Grupo para Tratamento
do Tabagismo, voltado ao público interno da
PUCRS – alunos e funcionários. A proposta do
tratamento grupal será auxiliar na cessação do
uso de tabaco, instrumentando o participante
com técnicas psicológicas para o enfrentamento
do problema. Estão abertas as inscrições para
fazer parte dos encontros. Poderá haver novas
edições no caso de mais interessados. O grupo
terá duração de três meses. Serão no total 12 encontros (duas sessões de avaliação, oito sessões

de intervenção e duas sessões de manutenção). Ocorrerão às quartas-feiras, às
16h, e às quintas, às 19h.
Serviços de apoio
Ambulatório de Cessação do
Tabagismo – coordenação: pneumologista José Miguel Chatkin – atendimento individual – 3.º andar HSL
– telefone 3320-3200
Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia – SAPP –
atendimento em grupo – coordenação:
psicóloga Margareth Oliveira – prédio
11 – telefone 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 e psicóloga Margareth Oliveira

A

Campanha PUCRS Livre do Tabaco funciona
permanentemente com o objetivo de contribuir
com a promoção da saúde dos funcionários e
alunos. A iniciativa é uma parceria da Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários, Gerência de Recursos Humanos e Hospital São Lucas, com apoio das Faculdades
de Farmácia e Psicologia.
Quem quer parar de fumar deve buscar ajuda
profissional, pois o tabagismo é uma doença. A
possibilidade de sucesso sem auxílio não ultrapassa
5%. A Universidade oferece dois serviços de apoio:
o Ambulatório de Cessação do Tabagismo do Hospital
São Lucas, com atendimento individual, e o Serviço de
Atendimento e Pesquisa em Psicologia (Sapp), com
sessões em grupo.
Ao Ambulatório são indicadas pessoas para
atendimento com pneumologista e, se necessário,
com psiquiatra. Completam a equipe enfermeira e
clínico-geral. O encaminhamento dos funcionários

	agenda

DIA 18

quarta-FEIRA

Workshop gratuito de DB2. Até 20/8.
Voltado para alunos da graduação e pós-graduação da Faculdade de Informática
ou funcionários de empresas do Tecnopuc
que tenham conhecimentos de bancos de
dados. Local: sala 412 do prédio 32. Horário: das 9h às 17h. Inscrições: http://bit.ly/
ibmpucrs, mandar com cópia para extensao.
facin@pucrs.br. Vagas limitadas. Informações: acaini@br.ibm.com. Promoção: Facin
e IBM.
Sobremesa Musical. Quinteto de Cordas da
Orquestra Filarmônica da PUCRS. Horário:
13h. Local: saguão do prédio 9. Entrada franca. Informações: 3320-3582 ou cultura-musical@pucrs.br. Promoção: Instituto
de Cultura Musical.
Evento informativo sobre a competição
ThoughtWorks. Horário: das 18 às 19h. Local: sala 101 do prédio 9. Informações: www.
thoughtworks.com/PUCRSDesignContest.
Promoção: ThoughtWorks.

DIA 19

quinta-FEIRA

Palestra Lukács e o século 21 – Trabalho,
vida cotidiana e capitalismo manipulatório. Ministrante: Giovanni Antônio Pinto Alves
(Universidade Estadual Paulista). Horário:
17h. Local: auditório do 9.º andar do prédio
50. Entrada franca. Promoção: Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social.
Evento informativo sobre a competição
ThoughtWorks. Horário: das 18 às 19h. Local: sala 517 do prédio 32. Informações: www.
thoughtworks.com/PUCRSDesignContest.
Promoção: ThoughtWorks.

	programe - se

DIA 20

sexta-FEIRA

Ciclo de Conferências – Projetos de
Filosofia. Tema: Hegel. Ministrante:
Prof. Eduardo Luft. Horário: 14h. Local:
auditório térreo do prédio 5. Entrada
franca. Informações: 3320-3554 ou
filosofia-pg@pucrs.br. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia.
Palestra Il Trittico libertà-uguaglianza-fraternità come pensiero della
complessità. Ministrante: Antonio
Maria Baggio (Instituto Universitário
Sophia, Italia). Horário: 20h. Local:
auditório térreo do prédio 5. A palestra será proferida em italiano com tradução. Entrada franca. Informações:
3320-3554 ou filosofia-pg@pucrs.br.
Promoção: PPG-Filosofia.
Último dia de inscrições para o
Programa Voluntariado. Inscrições no Núcleo de Voluntariado
PUCRS/Avesol, prédio 17, sala 101,
das 8h30min às 21h30min, ou pelo
site www.pucrs.br/voluntariado.
Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade.

DIA 21

sábado

Workshop aberto para conhecimento
das áreas de atuação do assistente
social. Tema: Violência intrafamiliar:
estratégias de enfrentamento. Ministrante: Profª Patrícia Grossi. Horário:
das 9h às 10h30min. Local: arena do
prédio 15, térreo. Entrada franca. Promoção: Faculdade de Serviço Social.

Capacitação discente. Dia 30/8. Tema: A inserção do Universitário
no Mundo do Trabalho. Ministrante: Profª Vanessa Manfredini (Faculdade de Psicologia). Horário: das 18h às 19h. Local: auditório térreo
do prédio 11. Entrada franca. Informações: 3320-3656. Promoção:
Pró-Reitoria de Graduação.
Curso Intensivo de Revisão para o Exame da OAB. De 30/8 a
9/11. Coordenação: Prof. Flávio Cruz Prates. Horário: das 9h30min
às 22h45min de segunda a sexta-feira e das 8h às 11h35min aos
sábados. Promoção: (Faculdade de Direito). *
7.º Curso de Bolsa de Valores: Aprenda a Investir. Dia 11/9. Ministrante: Prof. Leandro Hirt Rassier. Horário: das 9h às 19h. Promoção:
Face. *
Curso de Conhecimento em Produção Gráfica. De 13 a 24/9. Horário: das 17h35min às 19h30min. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. *

DIA 23

segunda-feira

Seminário Economia às 5:30. Tema: Um novo olhar sobre o potencial
econômico da Metade Sul do Rio Grande do Sul. Ministrantes: Irajá Rodrigues (presidente da Associação Municipal da Zona Sul, vice-presidente
da Famurs), Maria Alice Lahorgue (UFRGS) e Geraldo Mario Rohde (Unila
salle). Horário: das 17h30min às 19h. Local: auditório do 9.º andar do
prédio 50. Entrada franca. Informações: 3353-4769 ou ramal 4101 com
professor Osmar de Souza. Promoção: Face.
Brechó do Grupo Trocando Ideias. Horário: 14h30min. Local: sala 411 do
prédio 50. Entrada franca. Informações: 3353-4114. Promoção: Núcleo de
Pesquisa em Demandas e Políticas Sociais da Faculdade de Serviço Social.

DIA 24

terça-feira

Exposição comemorativa de 80 anos do arquiteto Irineu Breitman.
Até 10/9. Fotografias atuais de algumas das principais obras de Breitman,
desenhos e fotografias retiradas de seu arquivo pessoal. Abertura às 19h
na praça de exposições do prédio 9. Entrada franca. Promoção: 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 v oc ê
“Para ‘revolucionar’ o mundo você necessita da ajuda de Deus; mas, de
sua parte, terá que ser o instrumento adequado para tal empreendimento.”

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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