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O Laboratório de Imunodiagnóstico, uma 
parceria tecnológica entre a Faculdade de 
Farmácia e a empresa FK-Biotecnologia, 

será inaugurado no dia 15/10, às 9h. Antes mesmo 
de ser oficializado, está desenvolvendo os primei-
ros kits nacionais de diagnóstico de doenças como 

HIV e hepatites B e C para triagem em bancos 
de sangue. O País importa 97% dos reagentes. 
O projeto tem prazo de mais 18 meses, quando 
estarão padronizados e validados os kits para 
posterior transformação em escala pré-industrial. 
A produção ficará a cargo da FK-Biotecnologia no 

seu núcleo de pesquisa e desenvolvimento que 
será instalado no Portal Tecnopuc e na sua sede 
de Inovação na Zona Norte da Capital. O trabalho 
tem apoio da Financiadora de Estudos e Projetos/
Ministério da Ciência e Tecnologia e a parceria 
também da Lifemed, em equipamentos.

Está pronta a 2.ª edição 
do Séculos Indígenas 
no Brasil: Catálogo 

descritivo de imagens, pu-
bl icado pela Edipucrs e 
organizado por Frank Coe, 
André Ramos e Ir. Édison 
Hüttner, com tiragem de dois 
mil exemplares. O livro tem 
um guia do acervo de ima-
gens que registram a situação 
dos povos indígenas, modos 
de vida e relações. Traz uma 
mostra de depoimentos, entrevistas e paisagens de 12 estados e do Distrito 
Federal que constam em mais de 40 horas de filmagem, distribuídas em 31 fitas 
de vídeo – Betacam SP de 90 minutos. A Biblioteca Central Irmão José Otão da 
PUCRS será a primeira instituição no País a receber o kit em DVDs. As outras 
três são Fundação Nacional do Índio (Funai), Centro Técnico do Audiovisual/
Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e Fundação Darcy Ribeiro. A 
transformação para DVD foi feita pela Faculdade de Comunicação Social (Fame-
cos). A ideia é conseguir apoio e distribuir o material em larga escala. Realizam 
o projeto a Fundação Darcy Ribeiro, Karioka Multimedia, Sociedade Indígena 
Nheengatu e Núcleo de Pesquisa Indígena/PUCRS.

U m rebanho toma as ruas 
de Porto Alegre até o dia 
20/11. É a CowParade, 

um grande evento de arte pública 
que passou por 55 cidades em 
todo o mundo desde 1999. A 
exposição é composta por escul-
turas de vacas em fibra de vidro 
decoradas por artistas locais e 
distribuídas em locais públicos. 
O exemplar exposto no Largo da 
Solidariedade da PUCRS (entre 

os prédios 6 e 15) é chamado de 
Narcisa, feito por Zetti Neuhaus. 
Depois da exposição, as vacas 
serão leiloadas. Em Porto Alegre, 
o dinheiro irá para o Fundo Mu-
nicipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (Funcriança), 
coordenado pela Prefeitura Mu-
nicipal. A idealização do evento 
é do Toptrends, com realização 
de Farah Service. Informações: 
www.cowparade.com.br/poa.

Biblioteca receberá kit  
de DVDs sobre indígenas

PUCRS participa da CowParade

N os dias 18 e 19/10, a Faculdade de Direito realiza o 14.º 
Congresso Transdisciplinar de Estudos Criminais. O evento, 
no auditório do prédio 11, das 8h às 12h e das 19h30min 

às 22h, aborda temas como Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Criminais da PUCRS e a sua importância no desenvol-
vimento das Ciências Criminais, Culpabilidade e interpretação do 
Direito Penal, Sociologia e Justiça Penal, Entre a Anistia e o Perdão: 
memória e esquecimento na transição política brasileira – qual 
reconciliação? e O projeto de reforma do Código de Processo Penal. 
Inscrições: Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40).

A PUCRS recebe, nos dias 14 e 15/10, o Seminário Internacional Qualidade 
na Educação Superior: Indicadores e Desafios. O evento debate tópicos 
como gestão da Educação Superior, ensino, formação docente, relações 

universidade e sociedade. As palestras ocorrem no auditório do prédio 32. A 
conferência de abertura será realizada pelo professor Roger Dale, da University 
of Bristol Scientific, e terá como tema Desafios para a qualidade da educação 
superior. A atividade será ministrada em inglês e terá tradução simultânea. A 
promoção é da Capes, Centro de Estudos em Educação Superior da Faculdade de 
Educação e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais/Ministério da 
Educação. Informações: www.pucrs.br/faced/cees.

Congresso aborda Estudos CriminaisSeminário discute qualidade 
na Educação Superior
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Consuma frutas da época

É s e m p r e 
m a i s 
saudáve l 

e  e c o n ô m i c o 
o consumo de 
frutas da épo-
ca, recomenda 
a nutricionista 
Luciana Dias de 
Oliveira, professora da PUCRS. Geralmente elas têm os 
nutrientes de que mais se precisa. No inverno são a 
bergamota, laranja e limão, cheios de vitamina C (que 
melhora a imunidade) e no verão, a melancia e o melão, 
com sais minerais e líquidos (que contribuem para man-
ter o corpo hidratado nas altas temperaturas). Além das 
frutas da época serem mais saudáveis e mais baratas, a 
produção no período adequado requer menor utilização 
de fertilizantes e adubos, poluindo menos o meio am-
biente. O seu consumo reduz ainda a compra de produtos 
de outros estados e países que exigem transporte e alto 
consumo de combustível e energia para armazenamento.

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

Momento Formandos
A PUCRS convida os formandos 

2010/2 a participar, com seus 
homenageados, do Momento For-

mandos, especialmente preparado para 
marcar o final do curso de graduação. Os 
alunos poderão confraternizar, relembrar 
sua trajetória na Universidade e conhecer 
as vantagens de ser um futuro Diplomado 
PUCRS. O evento ocorre no dia 27/10, às 

20h, no Centro de Eventos (prédio 41). A 
presença pode ser confirmada até o dia 
20/10 pelo e-mail diplomadospucrs@
pucrs.br, indicando nome e curso. As em-
presas prestadoras de serviço contratadas 
pelas turmas poderão filmar ou fotografar o 
evento. Informações: 3353-4701 ou www.
pucrs.br/diplomados. A promoção é do 
Programa Diplomados PUCRS.

Encontro Científico 
de Fisioterapia

Estão abertas as inscrições para o 3.º Encontro Científico 
de Fisioterapia do HSL e Faenfi. Este ano o tema principal 
será Reabilitação neurofuncional. Serão abordados as-

suntos como Tratamento fisioterapêutico na paralisia cerebral, 
Equoterapia, Hidroterapia, Reabilitação com paciente com 
AVC e Wii Reabilitação. O evento ocorre nos dias 22 e 23/10. 
Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 
40). Informações: 3320-3680 ou proexsecretaria@pucrs.br. 
Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia e 
Hospital São Lucas.

Debate sobre o filme Anticristo
N o dia 19/10 o debate do Projeto Fé e 

Cultura será em torno do polêmico 
filme de terror Anticristo, do cineas-

ta dinamarquês Lars Von Trier. Participarão 
os professores Carlos Gerbase (Curso 

Superior de Tecnologia em Produção Audio-
visual) e Luiz Carlos Susin (Faculdade de 
Teologia). O evento ocorre às 18h15min no 
auditório do prédio 9. A entrada é franca. 
Informações: www.pucrs.br/feecultura.

Encontro de bolsistas de IC
N o dia 18/10 será realizado o 2.º Encontro de Bolsistas de Iniciação Científica da 

PUCRS. O professor Juremir Machado da Silva (Faculdade de Comunicação Social) 
fala sobre O que pesquisar quer dizer... Também haverá sessão de autógrafos do 

seu livro O que pesquisar quer dizer – Como fazer textos acadêmicos sem medo da ABNT 
e da Capes. O evento ocorre às 17h30min, no auditório térreo do prédio 50. Inscrições até 
15/10 no Espaço IC (prédio 15, sala 111). Informações: 3353-4874.

Semana da Física

O Diretório Acadêmico da Faculdade de Física promove, de 
19 a 21/10, a Semana Acadêmica da Faculdade de Físi-
ca, cujo tema será 3 Dias de REvolução no seu Conhe-

cimento. Como o próprio nome diz, serão três dias promovendo 
a Física em áreas como teatro, música, filosofia, o dia a dia e 
os hospitais, entre outras. O evento conta com a participação 
especial do físico Marcelo Gleiser, por videoconferência (aberta 
ao público), diretamente de Dartmouth College (EUA). Além 
de palestras, haverá oficinas de Física Geral, Licenciatura em 
Física, Astronomia e Física Médica. As inscrições podem ser 
feitas na sala 108 do prédio 10. Informações: www.saff2010.
blogspot.com ou daff.fafis@gmail.com.

Aula Aberta
D urante o mês de outubro, a Faculda-

de de Filosofia e Ciências Humanas 
dá continuidade ao projeto Aula 

Aberta. A atividade, realizada sempre no 
auditório do prédio 5, tem como objetivo 

ampliar as oportunidades de acesso a 
informações na área de humanidades. A 
entrada é franca. Informações pelo tele-
fone 3320-3555. Confira a programação 
no quadro:

DATA HorÁrIo TEMA

14/10
14h A Revolução de 1930

19h30min Diferentes olhares geográficos sobre a China: uma experiência vivida
22/10 19h30min Soberania e Vontade Geral segundo Rousseau 
28/10 8h Os juízos da razão conforme Introdução da Crítica da Razão Pura em Kant

Universidade Missionária
Alunos de graduação da PUCRS, 

independentemente do curso, 
podem participar do Programa 

Universidade Missionária. O Pro-
grama oportuniza aos universitários 
uma experiência espiritual e solidária 
junto a comunidades em situação 
de vulnerabilidade social realizando 
visitas a famílias, oficinas, trabalhos 
comunitários e pastorais. Em dezem-
bro (de 14 a 20) ocorre a Missão Paróquia – Restinga. Em janeiro (de 3 a 13) será a vez da 
Missão Sem Fronteiras – Chile. As inscrições podem ser feitas no Centro de Pastoral e So-
lidariedade (sala 101 do prédio 17). Informações: 3320-3576 ou www.pucrs.br/pastoral.
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Livros infantis e juvenis 
na Livraria Edipucrs

LIvrArIA EDIpucrS 
Local: prédio 41 • Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h15min, e sábados, das 9h às 12h30min • Telefone: 3320-3906

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

  S U P E R D I C A S

Entre os muitos desafios de uma Universidade ou institui-
ção de educação superior (IES) está o de educar cidadãos glo-
bais, justos e capazes de promover a inclusão social. A proposta 
da Unesco foi destacada, pelo Reitor da PUCRS, Ir. JoAQuIM 
cLoTET, na abertura do 4.º Encontro do Conselho de Reitores e 
Representantes da Rede Marista Internacional de Instituições de 
Ensino Superior. Às instituições cabe possibilitar ao aluno uma 
base cultural científica e humanística ampla, a familiarização 
com as novas tecnologias da informação, o conhecimento 
de línguas estrangeiras, o trabalho em equipe e o respeito às 
hierarquias. Segundo Clotet, as universidades do futuro devem 
caminhar para um progresso científico por meio da pesquisa, da 
parceria com empresas que produzem e transferem tecnologias, 
do ensino e da transmissão do conhecimento. O evento reuniu 
na PUCRS, entre 5 e 8/10, mais de 40 representantes de IES 
maristas do Brasil, México, Austrália, Filipinas, Itália, Argentina, 
Espanha e Peru.

O professor da Faculdade de Matemática 
DALcIDIo MorAES cLAuDIo participou do 
Congresso Nacional de Matemática Aplicada 
e Computacional, em águas de Lindóia (SP), 
quando foi realizado um simpósio em cele-
bração aos 30 anos da Matemática Intervalar 
no Brasil. Como pesquisador que trouxe essa 
teoria ao País, Claudio foi homenageado com 
uma placa alusiva à data e a edição de um 
livro Interval mathematics and Connections 
in Teaching and Scientific Development 
(1980-2010) que apresenta o estado da arte 
da teoria no Brasil e na Alemanha.

O Laboratório de Pesquisas 
Históricas em Documentação 
Escrita do Programa de Pós-
-Graduação em História está 
lançando o primeiro número de 
sua revista on-line, a Oficina 
do Historiador. Com diferentes 
abordagens e variedade de 
assuntos, os artigos são escritos em linguagem agradável e resultantes de pesquisas reali-
zadas pelos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação em História, mas também há 
a colaboração de outros acadêmicos e historiadores. Na edição de estreia, destaque para a 
entrevista com a historiadora e antropóloga brasileira Lilia Moritz Schwarcz. A revista está 
aberta à submissão de artigos, para a sua segunda edição, até o dia 20/10. Cadastre-se no 
link: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/login.

O trabalho Racionalização da mão-
-de-obra e mudanças de layout com 
apoio de simulação computacional: estu-
do de caso em uma célula de manufatura, 
realizado por alunos do curso de Engenha-
ria de Produção, foi aprovado para apre-
sentação oral no 30.º Encontro Nacional de 
Engenharia de Produção, realizado de 12 
a 15/10, em São Carlos (SP). Os autores 
são os alunos JoÃo pEDro MArcANTE 
SoArES, EDILIANE bELTrAME, cÉSAr 
LucIANo KLANovIcZ DE ArAÚJo e o pro-
fessor FErNANDo DE oLIvEIrA LEMoS.

A partir deste mês de outubro, em comemo-
ração ao Dia da Criança, a Livraria Edipucrs 
comercializará livros infantis e juvenis de edi-

toras parceiras. O objetivo é promover mais contato 
da comunidade acadêmica com a área. As obras 
oferecidas trabalham o lúdico por meio de ilustra-
ções e histórias, além de estimularem a consciência 
ecológica e a importância da leitura na infância.

Dentre os diversos títulos estão Papel de pai, 
Noite com medo de escuridão, Meio ambiente, 
conte com a gente, Árvores que cantam, bichos 
que falam, homens que aprendem, Não é o fim do 
mundo, A cigarra e a formiga, O pequeno polegar, 
Mãe natureza, Viagem ao centro da terra e A volta 
ao mundo em 80 dias. Alunos, técnicos administra-

tivos e professores da PUCRS 
podem adquirir os livros com 
20% de desconto na Livraria Edipucrs.

Outra novidade no espaço é um 
toque especial com uma fragrância ex-
clusiva. O objetivo é tornar o ambiente da 
Livraria Edipucrs mais aconchegante e 
atrativo. O aroma sugere leves notas her-
bais amadeiradas com um fundo cítrico. 

A Edipucrs participa da 56.ª Feira do 
Livro de Porto Alegre, de 29/10 a 15/11. 
Haverá um roteiro variado de atividades: 
palestras, lançamentos e sessões de 
autógrafos de 33 obras. Serão oferecidos 
descontos atrativos durante todo o evento.
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ciclo de palestras clássicos da Ética. Tema: Alas-
dair MacIntyre – Justiça de quem? Qual racionalida-
de? Ministrante: Helder Carvalho (UFPI). Horário: 14h. 
Local: auditório térreo do prédio 5. Entrada franca. 
Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia.

SExTA-FEIrADIA 15

Matinê das Duas: cine comentado. Exibição do fil-
me O clube da feliz idade. Aberto ao público a partir 
de 50 anos. Local: auditório do prédio 40. Horário: 
14h15min. Informações: 3353-4114. Promoção: 
Núcleo de Pesquisa em De-
mandas e Políticas Sociais da 
Faculdade de Serviço Social.

Seminário Economia às 
5:30. Tema: Economia de 
Serviço: o cluster do Turis-
mo Médico de Porto Alegre. 
Ministrante: Prof. Flavio Fal-
cetta. Horário: das 17h30min 
às 19h. Local: auditório do 
9.º andar do prédio 50. En-
trada franca. Informações: 
3353-4769 ou ramal 4101 
com o Prof. Osmar de Souza. 
Promoção: Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade e 
Economia (Face).

SEguNDA-FEIrADIA 18

palestra de reeducação alimentar. Tema: Cardápios práticos e saudáveis para 
o dia a dia: como fazer? Horário: 12h. Local: Laboratório de Ciência e Arte dos 
Alimentos, térreo do prédio 41. Informações: 3353-4357 ou pucrs.saudavel@ 
pucrs.br. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia, Pró-
-Reitoria de Assuntos Comunitários e Gerência de Recursos Humanos.

Pit Stop uniodonto. A atividade busca esclarecer dúvidas sobre o Plano Odon-
tológico Uniodonto. Voltada para funcionários da PUCRS e do Colégio Champag-
nat. Horário: das 12h30min às 13h30min. Local: sala 715 do prédio 40. Nos dias 
20 e 21/10 também haverá pit stop, às 18h e às 20h, respectivamente.

gestão e Negócios – o olhar do cinema. Discussão sobre o filme Eu, Robô!. 
Horário: 17h. Local: auditório do 9.º andar do prédio 50. Ministrante: Prof. Sedinei 
Beber. Entrada franca. Válido como atividade complementar. Promoção: Face.

TErçA-FEIrADIA 19

Simulado – Análise de mercado com o profitchart. 
Horário: 9h. Local: Labmec, 7.º andar do prédio 50. 
Válido como atividade complementar. Inscrições gra-
tuitas pelo e-mail contato@labmec.com.br. Promo-
ção: Labmec em parceria com a Nelogica.

Jogos das olimpíadas da pucrS. Vôlei 4x4 misto, 
tênis masculino, futsal masculino e futebol de campo. 
Horário: 8h. Local: Parque Esportivo. Entrada franca. 
Informações: www.pucrs.br/eventos/olimpiadas.

SÁbADoDIA 16

 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.

“como cristãos, sabemos que para nós a oração é tão essencial quanto 
respirar e, uma vez que tenhamos provado da doçura da conversa íntima 
com Deus, não hesitamos em mergulhar nela com confiante abandono.”

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

Sobremesa Musical. Quarteto de Cordas da 
Orquestra Filarmônica da PUCRS toca músicas 
dos Beatles em homenagem ao Dia do Professor 
e do Auxiliar Escolar. Horário: 13h. Local: sa-
guão do prédio 9. Entrada franca. Informações:  
3320-3582 ou cultura-musical@pucrs.br. 
Promoção: Instituto de Cultura Musical.

relatos de experiências interdisciplinares e 
de práticas integradas. Tema: Biodiversidade 
I: integração entre diferentes áreas das Ciências 
Biológicas em uma disciplina de primeiro nível, 
com os professores Eduardo Eizirik, Cláudio Mon-
din, Gervásio da Silva Carvalho e Renata Medina 
da Silva. O evento é aberto para todos os docen-
tes da Universidade. Horário: 18h. Local: Are-
na do Logos, prédio 15. Inscrições pelo telefone  
3353-4558. Promoção: Pró-Reitoria de Gradua-
ção (Prograd).

Seminário Internacional porto Alegre de Frente 
para o guaíba. Até 14/10. Tema: A qualificação 
urbanística da orla de Porto Alegre e a experiên-
cia argentina da cidade de Rosário, Província de 
Santa Fé. Local: auditório do prédio 9. Inscrições 
no site www.gweventos.com.br, devendo levar 1 
kg de alimento não perecível para se credenciar.

Semana da criança do Museu de ciências e 
Tecnologia. Até 17/10. Hora do Conto, Teatro de 
Fantoches, Oficina Testando os seus Sentidos, 
Minuto da Ciência – Química na Cabeça, Minuto 
da Ciência – O que os Fósseis nos contam. Local: 
MCT, prédio 40. Horário: 9h. Ingresso Promocio-
nal: R$ 9,50. Informações: www.pucrs.br/mct,  
relacionamento.mct@pucrs.br ou: 3320-3697. 
Promoção: MCT.

palestra Ética na pesquisa com os Animais. 
Ministrantes: Professores Wilmar Luiz Barth e Ana 
Maria Feijó. Horário: 19h30min. Local: auditório 
do prédio 5. Entrada franca. Válida como atividade 
complementar. Promoção: Departamento de Cul-
tura Religiosa da Faculdade de Teologia.

QuArTA-FEIrADIA 13
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relatos de experiência sobre o uso de Tecnolo-
gias da Informação e comunicação. Dia 20/10. 
Tema: Dinâmicas de uso de áudio e vídeo em aula. 
Ministrante: Prof. Eduardo Meira Peres. O evento é 
aberto para todos os docentes da Universidade. Ho-
rário: 15h30min. Local: Arena do Logos, prédio 15. 
Inscrições: 3353-4558. Promoção: Prograd.

2.ª Mostra de Tecnologias Sociais. Dia 21/10. Ins-
crições gratuitas e informações no site www.fijo.org.
br. Cada participante deverá entregar 1 kg de alimento 
não perecível no ato do credenciamento. Local: teatro 
do prédio 40. Promoção: Fundação Irmão José Otão.

curso de extensão Etapas de uma Incorporação 
Imobiliária. De 23/10 a 6/11. Horário: das 9h às 
12h35min e das 14h às 17h35min, aos sábados. Mi-
nistrante: Newton Chwartzmann. Promoção: Faculda-
de de Engenharia. 

curso de extensão gestão Estratégica de custos 
e resultado – modalidade a distância. De 26/10 a 
2/12. Ministrante: consultor Dalvio José Berto. Infor-
mações e inscrições: www.ead.pucrs.br. Promoção: 
Face. 

 P R O G R A M E - S E

 Informações e inscrições na Educação 
Continuada: prédio 15, sala 112, 3320-3727  

e educacao.continuada@pucrs.br.


