
PUCRS recepciona os calouros
Para dar as boas-vindas aos novos alunos, a 

PUCRS realiza, dia 26/8, o Stand Calouros. O 
evento ocorre no Centro de Eventos (prédio 41), 

no período da manhã (8h30min) e à noite (20h). Os 
calouros serão encaminhados pelos professores em 
horários previamente definidos para cada turma. No lo-
cal, serão acolhidos pela Administração Superior e, de 
forma descontraída, participarão de diferentes ações, 

como visitas a espaços temáticos (Centro de Pastoral 
e Solidariedade, Museu de Ciências e Tecnologia, 
Mobilidade Acadêmica e Parque Esportivo), atividades 
lúdicas e talk shows com profissionais diplomados na 
Universidade. Os convidados falarão sobre sua escolha 
profissional e o mercado de trabalho. Na ocasião, os 
novos alunos receberão da PUCRS um caderno espe-
cial e uma camiseta.
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Encontro reúne religiosos,  
presbíteros e seminaristas
N o dia 27/8 o Centro de Pastoral e Solidariedade realiza o 6.º Encontro 

de Religiosos(as), Presbíteros e Seminaristas da PUCRS. O evento 
busca refletir sobre a importância do “ser consagrado” no ensino superior 
e a partilha de vida. A programação começa às 18h30min com uma cele-
bração eucarística na Igreja Universitária Cristo Mestre, e segue com uma 
confraternização no Piquete Querência Pastoral, em frente ao prédio 17. 
Informações: 3320-3576.

Letras realiza seminário internacional
Especialistas de universidades brasileiras e estrangeiras estarão reunidos 

na PUCRS, de 30/8 a 3/9, para participar do Seminário Internacional de 
Texto, Enunciação e Discurso, promovido pelo Programa de Pós-Graduação 
em Letras. Dentre os destaques estará o professor Dominique Maingueneau, 
da Universidade Paris XII, que ministrará um curso pré-congresso sobre 
Fundamentos da análise de discurso. Na conferência de abertura, que 
ocorre dia 1.º/9, às 9h30min, no auditório do prédio 9, Maingueneau falará 
sobre Discurso e autoria. Dentre os outros temas em destaque estão Enun-
ciação, dialogismo e argumentação, Oralidade, escrita e ensino e Catego-
rias de análise em Bakhtin. Informações: www.pucrs.br/eventos/sited.

Professores espanhóis  
debatem direitos sociais
Professores da Universidade de Oviedo (Espanha) estarão na PUCRS, nos 

dias 31/8 e 2/9, para participar do Seminário Brasileiro – Espanhol so-
bre Direitos Sociais. No dia 31/8, das 9h às 12h, na sala 1035 do prédio 11, 
os professores Francisco Bastida, Benito Aláez e Leonardo Alvarez falarão, 
respectivamente, sobre Autodeterminación del paciente y responsabilidad 
patrimonial de la Administración, El derecho a la vivienda en Europa e 
El derecho a la educación en el estado social y democrático: el ideario 
educativo. No dia 2/9 será vez dos professores Iván Rodríguez, abordando 
o tema El tratamiento del turismo sanitario, e Miguel Presno Linera, La 
prohibición de discriminación em el derecho europeo. Entrada franca. Pro-
moção: Programa de Pós-Graduação em Direito. Informações: 3353-4827.

O P r o j e t o 
R o n d o n 
Nacional/

Operação Norte-
-Nordeste 2011, 
iniciativa do go-
verno federa l , 
está com inscri-
ções abertas. O 
objetivo principal 
é reunir univer-
sitários para re-
alizar atividades 
voluntárias em diferentes regiões brasileiras, com a intenção de reduzir 
as desigualdades sociais e regionais do País. Nessa edição as áreas 
de atuação serão os estados do Pará, Tocantins, Sergipe e Rio Grande 
do Norte. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 21/9 no 
site www.pucrs.br/projetorondon/inscricoes. Os inscritos deverão 
participar de uma reunião que apresentará o projeto e esclarecerá 
dúvidas sobre o desenvolvimento e cronograma do processo. O encontro 
ocorre no dia 21/9 às 20h, no auditório térreo do prédio 50. Informações: 
3353-8383 ou edgaree@pucrs.br. Na PUCRS o projeto está vinculado 
à Coordenadoria de Desenvolvimento Social e é realizado pelo Núcleo de 
Extensão Comunitária da Universidade.

A PUCRS sedia, no dia 26/8, o 8.º Seminário do Terceiro Setor do Rio 
Grande do Sul. Realizado pelo Grupo do Trabalho para o Desen-
volvimento do Terceiro Setor, do qual a Universidade faz parte, o 

evento é voltado para os dirigentes, gestores, profissionais e voluntários 
das organizações, estudantes e demais interessados no assunto. Serão 
abordados temas como a gestão do voluntariado e as políticas de remu-
neração de pessoas no Terceiro Setor. O seminário ocorre no auditório do 
prédio 11, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h30min. Informa-
ções pelo telefone 3223-2555 (Cáritas).

Projeto Rondon recebe inscrições

Evento discute Terceiro Setor 
no Rio Grande do Sul

Foto: Arquivo Pessoal
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Iluminação do futuro
O G r u p o  d e 

E f i c i ê n c i a 
Energética da 

Faculdade de Enge-
nharia, com apoio 
da Prefeitura Uni-
versitária, fez uma 
experiência com LED 
(diodo emissor de 
luz). Colocou 16 lu-
minárias numa sala 
de aula do prédio 50, 
cedidas pela empresa Revolight. A quantidade de luz que, pela norma brasi-
leira, deve ser de 300 lux nesses ambientes, ficou em 386 lux. A economia foi 
de 45%, com redução na demanda de 1.184 W para 640 W, em comparação 
com as fluorescentes. As lâmpadas de LED são recicláveis, não possuem 
mercúrio e apresentam baixa manutenção e longa durabilidade. Com custo 
ainda alto, por se tratar de uma tecnologia nova, o grupo concluiu que não 
é viável no momento a troca. Novos projetos mapearão outros ambientes da 
Universidade. Os resultados foram apresentados por alunos no 11.º Salão de 
Iniciação Científica, orientados pelo professor Odilon Duarte.

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

Set Universitário
Termina no dia 27/8 o prazo para as 

inscrições na Mostra Competitiva 
do 23.º Set Universitário, evento 

tradicional da Faculdade de Comunica-
ção Social (Famecos), que ocorre de 21 
a 23/9. A Mostra, que integra a progra-
mação do Set, premia os melhores tra-
balhos acadêmicos criados pelos alunos 

dos cursos de Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, Relações Públicas e Produ-
ção Audiovisual. Também fazem parte 
da programação palestras e oficinas, 
que possibilitam a troca de experiências 
entre estudantes, professores e profis-
sionais. Inscrições e informações no site 
www.pucrs.br/set.

Torneio Empreendedor
A lunos de graduação e de pós-graduação podem participar do 4.º Torneio 

Empreendedor, promovido pelo Núcleo Empreendedor da PUCRS. A proposta é 
que, em grupos, desenvolvam um plano de negócios. Ao todo serão R$ 29 mil 

em prêmios (em bolsas de estudo). O grupo que desenvolver um plano de negócios 
vinculado a uma iniciativa inovadora e sustentável, que beneficie grupos sociais, 
comunidades ou organizações gaúchas, também concorre ao Prêmio Empreendedo-
rismo Social. As inscrições podem ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 
do prédio 40). Informações: www.pucrs.br/eventos/torneioempreendedor. No site 
também é possível encontrar parceiros para formar uma equipe.

Mestrado e doutorado
Diversos cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado), em diferentes áreas 

do conhecimento, estão com inscrições abertas para seleção. Para saber 
quais são, além de informações como prazos e editais, acesse o site www.

pucrs.br/pos.

Olimpíadas
Interessados em participar das Olimpíadas da PUCRS 2010 têm 

até o dia 31/8 para se inscrever. As modalidades disputadas 
serão minirrústica (masculina e feminina), futebol de campo 

(masculino), futsal (masculino e feminino), vôlei de areia 4X4 (mas-
culino e feminino) e tênis (masculino e feminino). As competições 
ocorrerão sempre aos sábados, no Parque Esportivo da PUCRS, de 
25/9 a 30/10. Além de alunos podem participar professores, técni-
cos administrativos e diplomados PUCRS. Informações e inscrições: 
www.pucrs.br/olimpiadas.

Capacitação para alunos
No dia 30/8 ocorre o primeiro encontro deste semestre do 

projeto Capacitação Discente. A convidada será a professora 
vanessa Manfredini, da Faculdade de Psicologia, que falará 

sobre a inserção do universitário no mundo do trabalho. O evento 
ocorre das 18h às 19h no auditório térreo do prédio 11. A entrada 
é franca e vale como atividade complementar. A Capacitação, 
promovida pela Pró-Reitoria de Graduação, tem como objetivo pro-
porcionar aos alunos de graduação oportunidades para aprimorar 
sua formação geral. Os encontros ocorrem na última segunda-feira 
de cada mês.

Exposição na Arquitetura

Até o dia 10/9, em homenagem aos 80 anos do arquiteto gaú-
cho Irineu Breitman, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
conta com uma exposição especial, mostrando suas obras 

mais reconhecidas. Breitman, um dos pioneiros da arquitetura mo-
derna no sul do País, destaca-se na área da arquitetura hospitalar, 
por meio de projetos como dos hospitais Fêmina (Porto Alegre), 
Regional da Grande Florianópolis (São José-SC) e Regional do Oeste 
(Chapecó-SC – foto). A mostra, que está na Praça de Exposições do 
prédio 9, exibe fotografias atuais de algumas das suas principais 
obras, feitas pelo arquiteto Marcelo Donadussi, além de desenhos 
e fotografias retiradas do arquivo pessoal de Breitman. A organiza-
ção é dos arquitetos Guilherme de Almeida, Marcelo Donadussi e 
Marcos Bueno.

Foto: Feng

Foto: Marcelo Donadussi



Centro no prédio 84 oferece  
Reabilitação Cardiopulmonar
As doenças cardíacas, pulmonares 

e metabólicas têm sido respon-
sáveis pelo comprometimento da 

qualidade de vida, incapacidades fun-
cionais e mortes prematuras em grande 
parte da população, despertando o inte-
resse no desenvolvimento de medidas 
preventivas e de reabilitação. O Centro 
de Reabilitação da PUCRS, por meio do 
Programa de Reabilitação Cardiopulmo-
nar e Metabólica, oferece atendimento 
multidisciplinar, com acompanhamento 
direto por fisioterapeuta e técnica de 
enfermagem durante o treinamento, ob-
jetivando a educação dos pacientes para 

que adquiram hábitos mais saudáveis. 
Um deles é que incorporem a prática de 
atividade física em seu cotidiano. Essa 
abordagem gera melhora na qualidade 
de vida, reduzindo os sintomas de ansie-
dade e depressão, bem como o número 
de internações, resgatando sobretudo a 
sua autoestima.

O atendimento é realizado às se-
gundas, quartas e quintas-feiras, das 
15h30min às 18h, no Centro de Reabi-
litação, situado no prédio 84 da PUCRS, 
próximo ao Parque Esportivo e ao Centro 
Clínico. Os atendimentos são por convê-
nios e particulares.

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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  S U P E R D I C A S

A Câmara Municipal de Porto Alegre concedeu uma ho-
menagem ao centenário da Arquidiocese de Porto Alegre. A 
cerimônia ocorreu no Plenário Otávio Rocha e a honraria foi 
recebida pelo Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre e chan-
celer da PUCRS, Dom Dadeus Grings. Também esteve presente 
na ocasião o Reitor da Universidade, JoaQUIM CLoTET.

O professor da Faculdade de Comunicação Social CELSo 
SCHRÖDER foi eleito, em julho, presidente da Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fenaj), entidade de expressiva repre-
sentatividade da classe. A Fenaj existe desde 1946 e sempre 
se destacou na adoção de regras que organizam a profissão e 
garantem para a sociedade acesso público à informação plu-
ral. Hoje conta com mais de 40 mil jornalistas associados aos 
seus 27 sindicatos estaduais e quatro municipais.

A Universidade de Coimbra (Portugal) receberá dez alunos 
da PUCRS, dos cursos de Biologia, Química, Física, Matemá-
tica e Letras, pelo Programa de Licenciaturas Internacionais. 
Eles irão frequentar cursos de licenciatura das suas áreas na 
instituição portuguesa durante os anos letivos de 2010-2011 
e 2011-2012. Trata-se de uma iniciativa conjunta da Capes, 
Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras – do qual a Uni-
versidade participa – e Universidade de Coimbra. Sete alunos 
participam como bolsistas, recebendo uma bolsa mensal de 
600 euros, e três alunos como não bolsistas.

PERFIL DoS PaCIEnTES PaRa o PRogRaMa
 � Indicado para fumantes, sedentários, portadores de 
diabetes, colesterol elevado, obesidade ou sobrepeso e 
hipertensos;

 � Pacientes em pós-infarto agudo do miocárdio, pós-cirurgia 
de revascularização miocárdica ou troca de válvulas 
cardíacas, além de portadores de insuficiência cardíaca e 
cardiopatias congênitas;

 � Pacientes com doenças pulmonares: fibrose pulmonar, 
fibrose cística, enfisema, asma e bronquite crônica;

 � Pacientes com síndrome metabólica;
 � Todos aqueles que, depois de ava-
liação médica, necessitam de um 
programa que contemple melhora da 
capacidade física.

Em 17/8 hou-
ve a premiação 
do 11.º Salão de 
Iniciação Científica 
(SIC) e da 5.ª Mos-
tra de Pesquisa da 
Pós-Graduação. 
Dos mais de 1.500 
trabalhos inscri-
tos, 58 receberam 
distinção no SIC 
e 21 na Mostra. O 
SIC foi dividido em 
sete áreas – Acervo, Letras, Ciências Exatas, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências 
Humanas e Ciências Sociais Aplicadas –, destacando um aluno em cada uma delas, levando 
em conta a excelência do currículo. Os estudantes receberam como incentivo um vale-presente 
da Livraria Cultura, a ser gasto em livros. Na ocasião, também foram entregues dez destaques 
a projetos da Feira de Ciências e Inovação do Museu de Ciências e Tecnologia.

InFoRMaçõES

3320-3596

Foto: Eduarda Am
orim
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O curso de especialização em Biologia e Genética 
Forense da Faculdade de Biociências recebeu o Selo 
Renaesp (Rede Nacional de Altos Estudos em Segu-
rança Pública), da Secretaria Nacional de Segurança 
Pública, do Ministério da Justiça. O selo reconhece 
práticas inovadoras e bem sucedidas para disseminar 
conhecimento em segurança pública no País. A soleni-
dade, ocorrida em 19/8, foi no Salão Negro do Ministé-
rio da Justiça, em Brasília. Realizado em parceria com 
o Instituto Geral de Perícias do Estado, a especialização 
oferece aprimoramento técnico e teórico sobre a área 
de perícias.

O diretor do Centro de Ex-
tensão Universitária vila Fátima, 
professor JoSÉ FRanCISCo BER-
gaMaSCHI, será homenageado 
com o título de Cidadão de Porto 
Alegre. A proposta é do vereador 
João Carlos Nedel. A entrega da 
distinção ao médico, que atua há 
30 anos com a população da vila, 
ocorre no dia 31/8, às 17h, no 
Plenário Otávio Rocha da Câmara 
Municipal.
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Comemoração aos 25 anos da oficina de Criação Literária da Fale. Dia 1.º/9. 
Participarão escritores que cursaram a oficina com o Prof. Luis Antonio de Assis Brasil. 
Horário: 19h30min. Local: auditório do prédio 7. Promoção: Faculdade de Letras.

Encontro de Convivência. Dias 11 e 12/9. Inscrições e informações: www.pucrs.br/
pastoral. Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade.

Inscrições para o Credpuc. Até 14/9. Programa de Crédito Educativo da PUCRS, vol-
tado para alunos de graduação de qualquer semestre, carentes de recursos financeiros. 
Inscrições: www.pucrs.br/beneficios. Estudantes com a matrícula trancada devem ir 
à Central de Atendimento ao Aluno, no térreo do prédio 15. Informações: 3320-3500, 
ramais 4627 ou 8340.

Feira das Profissões. Dias 16 e 17/9. Horário: das 9h às 22h. Entrada franca. Local: 
Centro de Eventos, prédio 41. No dia 16 será realizado um simulado das 18h30min às 
21h30min. As inscrições devem ser feitas pelo site www.pucrs.br/feiradasprofissoes até 
o dia 3/9. Informações: 3320-3708. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários.

Sessão de Julgamento do TaRF na Faculdade de Direito. voltada somente para alu-
nos do Direito. Dia 15/9. Local: auditório do prédio 11. Horário: 8h. válida como atividade 
complementar. Promoção: Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, e Departamento 
de Direito Público e Social e Departamento de Prática Jurídica da Fadir.

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

Sobremesa Musical. Quinteto de Cordas da Orquestra Filarmônica 
da PUCRS executa árias de Handel. Horário: 13h. Local: saguão 
do prédio 9. Entrada franca. Informações: 3320-3582 ou cultura-
-musical@pucrs.br. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

Conversas sobre o tempo. Temas: A Física do tempo e Tempo e 
psicanálise. Ministrantes: Professores João Bernardes da Rocha 
Filho e Mônica Kother Macedo. Horário: das 18h às 19h30min. Local: 
Anfiteatro do museu. Entrada franca. Informações: 3320-3521. Pro-
moção: Museu de Ciências e Tecnologia.

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

Encontro de Capacitação para o Mundo do Trabalho para aca-
dêmicos e Diplomados PUCRS. Tema: A importância do autoco-
nhecimento para o sucesso na carreira. Ministrante: Ana Lúcia 
Pitrez Duro (Psicóloga). Horário: 18h15min. Local: auditório do 9.º 
andar do prédio 50. Inscrições gratuitas e informações pelo e-mail  
estagios@fijo.org.br. Promoção: Central de Estágios Fijo.

Palestra MaIS Comércio Internacional. Tema: A China pelos olhos 
do seu colega da Face. Ministrante: Henrique Schaedler Kuntzler 
(aluno do Comércio Internacional, participante do Top China – San-
tander). Horário: das 18h às 19h30. Local: auditório do 9.º andar 
do prédio 50. Entrada franca. Informações: 3353-4078. Promoção: 
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.

Ciclo de Palestras PMI. Tema: Gestão de demandas, projetos e 
portfólios na PRÁTICA – Microsoft Project Server. Ministrantes: 
Gustavo Erler e Marcelo Margutti (consultores certificados pela Mi-
crosoft). Horário: das 16h30min às 22h20min. Local: auditório 517, 
5.º andar do prédio 32. Inscrições: enviar e-mail com nome completo 
para secretaria@pmirs.org.br. Entrada mediante a doação de 1kg 
de alimento não perecível. válido como atividade complementar. 
Promoção: Faculdade de Informática, Sucesu-RS e PMI.

Conversas sobre o tempo. Temas: O tempo de Deus e O tempo 
da lei. Ministrantes: Professores Luiz Carlos Susin e Carlos Alberto 
Molinaro. Horário: das 18h às 19h30min. Local: Anfiteatro do museu. 
Entrada franca. Informações: 3320-3521. Promoção: MCT.

Ciclo de Conferências – Projetos 
de Filosofia. Tema: Epistemologia 
do testemunho. Ministrante: Prof. 
Felipe Müller. Local: auditório térreo 
do prédio 5. Horário: 14h. Entrada 
franca. Informações: 3320-3554 ou 
filosofia-pg@pucrs.br. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia.

Conversas sobre o tempo. Temas: 
Tempo e existência e O tempo da 
hipermodernidade. Ministrantes: 
Professores Ricardo Timm de Souza 
e Juremir Machado da Silva. Horário: 
das 18h às 19h30min. Local: An-
fiteatro do museu. Entrada franca. 
Informações: 3320-3521. Promo-
ção: MCT.

Matinê das Duas: Cine Comentado. Exibição do fil-
me A mulher do meu melhor amigo. Aberto ao público 
a partir dos 50 anos. Horário: 14h15min. Local: audi-
tório térreo do prédio 40. Entrada franca. Informações:  
3353-4114. Promoção: Núcleo de Pesquisa em Demandas 
e Políticas Sociais da Faculdade de Serviço Social.

Conversão Pastoral – Deus e a Cidade. Tema: Deus na 
Era Digital – A nova ambivalência da fé. Ministrante: Prof. 
Leomar Antonio Brustolin. Horário: das 18h às 19h30min. 
Local: auditório do prédio 5. Entrada franca. válida como 
atividade complementar. Promoção: PPG em Teologia.

Seminário sobre nova legislação das instituições filan-
trópicas. Horário: das 9h às 17h. Local: teatro do prédio 
40. Evento gratuito. Informações: eventos@sinepe-rs.org.
br. Promoção: Associação Brasileira das Universidades 
Comunitárias, Consórcio das Universidades Comunitárias 
Gaúchas, SINEPE/RS e PUCRS.

QUaRTa-FEIRa

QUInTa-FEIRa SExTa-FEIRa SEgUnDa-FEIRa

DIa 25

DIa 26 DIa 27 DIa 30

 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.

“Parece-me que agora nada me impede de levantar voo, pois não tenho 
mais grandes desejos a não ser o de amar até morrer de amor.”

Santa Teresinha do Menino Jesus

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