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O VestIbulAr de Inverno, com provas reali-
zadas em 16 e 17/6, teve 3.480 inscritos. Os cursos 
mais procurados foram Ciências Biológicas (7,48 
candidatos por vaga), Engenharia Civil (5,68) e 
Arquitetura e Urbanismo (4). Havia 27 opções de 
cursos e 1.870 vagas. A divulgação das listas de clas-
sificados e de espera será feita a partir desta quarta-
-feira (20/6) pelo e-mail fornecido pelo candidato 
na inscrição e pelo www.pucrs.br/vestibular.

O PrOGrAmA de Pós-Graduação em Filosofia realiza a 9ª Semana Aca-
dêmica de 25 a 27/6, no auditório do prédio 5, com o tema Pragmatismo e 
racionalidade prática. A conferência de abertura será às 10h do dia 25, com o 
professor Ivo Assad Ibri, da PUC-SP, sobre Abdução como lógica da descoberta 
na filosofia de Peirce. Entre outros assuntos em debate estão A superação da 
dicotomia fato/valor na tradição pragmatista; Ética e amizade; Kant: valor e 
pragmatismo; e O neopragmatismo de R. Rorty versus a teoria do agir comu-
nicativo de J. Habermas. Também haverá sessões de comunicações e comentá-
rio do filme Memoria del Saqueo (2004). Informações e inscrições: 3320-3554.

Ciências Biológicas é o 
curso mais procurado

Semana discute pragmatismo  
e racionalidade prática

Universidade está entre as 
melhores da América Latina

A PuCrs está na 40ª posição entre as 250 melhores universi-
dades da América Latina. A lista foi divulgada pela Quacquarelli 
Symonds (QS), instituição responsável pela elaboração de dife-
rentes rankings de instituições de ensino superior. Nove uni-
versidades gaúchas figuram nesta edição. A PUCRS ocupa o 2º 
lugar no RS, atrás apenas da UFRGS. No País, está em 14º lugar 

no geral e 3º entre as particulares. O ranking leva em conta seis 
indicadores, cada um com peso diferente: 40% dizem respeito à 
reputação acadêmica, 20% a citações de professores orientado-
res, 20% à relação estudante-faculdade, 10% à reputação junto 
a empregadores, 5% à proporção de estudantes internacionais e 
5% à proporção de corpo docente internacional.

mAIs umA facilidade está disponível 
para os professores e os técnicos adminis-
trativos. Trata-se da entrada ao estaciona-
mento privativo da Rua Cristiano Fischer 
(moving) por meio de uma cancela instala-
da na divisa dos pátios entre o edifício Gara-
gem (prédio 99E) e a Prefeitura Universitá-
ria (prédio 20). É permitido aos funcionários 
tanto ir do estacionamento privativo para 
o estacionamento da Rua Cristiano Fischer 
pela cancela que fica ao lado do prédio 50, 
como fazer o trajeto contrário por meio da 
nova cancela. A melhoria, além de ajudar a reduzir o tráfego na entrada do Colégio Champagnat, 
principalmente em horários de pico, visa facilitar o acesso daqueles que vêm pela Cristiano Fischer. 
Permite também a procura de vagas em ambos os estacionamentos. Mais informações: ramal 4967.

estacionamento tem novo acessoAbertas as 
inscrições para 

monitoria
Até 25/6, alunos de graduação po-
dem inscrever-se no Programa de Ha-
bilidades e Competências. O objetivo é 
cadastrar os interessados em partici-
par da capacitação preparatória para 
trabalhar como monitor de eventos 
da Universidade realizados pelas Pró-
-Reitorias de Assuntos Comunitários 
e de Extensão. Basta acessar www. 
pucrs.br/prac, clicar no link monitoria 
e entrar com login de aluno (matrícula 
e senha). Informações: 3353-8305.

NOs dIAs 25 e 26/6, a Faculdade 
de Letras promove o colóquio Portugal 
no Brasil: a cena do Rio Grande do Sul. 
Entre os assustos estão o diálogo inter-
cultural sobre criação e recepção lite-
rária, dominantes temáticas, imagens 
marcantes, origens e atores históricos, 
movimentos de influxo e de refluxo e di-
nâmicas sociais. A participação é gratuita 
e vale como atividade complementar. O 
evento ocorre na sala 305 do prédio 8.

Colóquio Portugal 
no Brasil

FoTo: BRuno TodesChini

FoTo: Gilson oliveiRA



Cine Comentado 
debate O palhaço
O CINe comentado apresenta em 25/6 o 
filme brasileiro O palhaço, dirigido por selton 
Mello. A atividade ocorre na sala 202 do prédio 
40, das 14h15min às 17h. Após a exibição, será 
realizado um debate sobre as impressões do 
longa-metragem, mediado pelos coordenadores 
do grupo, André luiz da silva, Gabrieli Bandeira e 
lires Kappel. Promovido pelo núcleo de Pesqui-
sa em demandas e Políticas sociais da Faculdade 
e do Programa de Pós-Graduação em serviço 
social, o encontro é voltado a pessoas acima 
de 50 anos, aberto ao público e gratuito. não 
é preciso inscrição. informações: 3353-4114.

Tecnopuc lança Culturas da Inovação
O PArque Científico e Tecnológico (Tecnopuc) lança em 26/6 o se-
minário Culturas da Inovação para introduzir e aprofundar a discussão 
sobre internacionalização entre empresários gaúchos. A série de eventos, 
que terá dois anos de duração, aborda potenciais interações com os prin-

cipais mercados de inovação no mundo e começa com 
o Seminário Ásia – Workshop Israel, entre os dias 26 e 
29/6, das 8h30min às 12h, no auditório 204 do Portal 
Tecnopuc (prédio 99A). As inscrições, gratuitas, devem 
ser feitas pelo tecnopuc.eventos@pucrs.br, até 22/6. 
Informações: 3353-8013.

Mutirão da solidariedade recebe inscrições
O CeNtrO de Pasto-
ral e Solidariedade recebe 
até 29/6 inscrições para 
o Mutirão Solidário, que 
será realizado entre 13 e 
15/7 no Morro da Tuca. 
No ano passado, ocorreu 
na Vila Fátima (foto). Po-
dem participar alunos da 
graduação, pós-graduação 
e diplomados da PUCRS, 
que terão a oportunidade de atuar como agentes na transformação da rea-
lidade, ajudando na reforma do Centro de Reciclagem da comunidade. Ins-
crições: www.pucrs.br/pastoral. Informações: 3353-4959.

Rede de pesquisas
A uNIVersIdAde Nacional Autônoma 
do México (Unam), por meio de sua Coordena-
ção de Ciências Humanas, criou o Sistema de 
Informação Acadêmica Humanindex (www. 
humanindex.unam.mx). Com o objetivo de coletar, 
organizar e divulgar a produção científica de pesqui-
sadores da Unam, o sistema tem acesso livre a mais de 
50 mil produtos resultantes de pesquisas como livros e 
artigos na área de Ciências Humanas e Sociais. Pesqui-
sadores de outras instituições podem incluir trabalhos 
e integrar o Humanindex, ferramenta de colaboração 
e formação de redes de pesquisa entre universidades 
mexicanas, da América Latina e de outras regiões.
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Quer participar do evento 
sobre economia verde?
A rIO + 20 ocorre até 22/6 e tem 
como tema central a economia ver-
de no contexto do desenvolvimento 
sustentável e da erradicação da po-
breza. Você pode participar por meio 

da campanha promovida pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) 
– “Eu sou nós”. Trata-se da maior 
conversa global sobre o futuro do 
planeta nos âmbitos econômico, so-

cial e ambiental. Para isso, você pode 
enviar as suas mensagens via www. 
ofuturoquenosqueremos.org.br. Para 
saber mais sobre a conferência, basta 
acessar www.agendatotal.org.

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.
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Pedidos de 
reingresso até 29/6
Os estudANtes que estão com a matrícula trancada 
e desejam retornar ao seu curso no próximo semestre têm 
até 29/6 para protocolar o pedido de readmissão na Cen-
tral de Atendimento ao Aluno (prédio 15), das 8h às 21h15. 
Deve ser preenchido formulário de reingresso e apresenta-
da negativa de débito, fornecida pelo setor Financeiro. os 
resultados serão divulgados a partir de 23/7 por e-mail, e 
as matrículas ocorrem em 30/7. Para reopção de curso, os 
interessados devem entrar em contato com a secretaria 
do curso desejado e verificar o prazo final para solicitação. 
informações: 3320-3573.
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Para esclarecer alguma dúvida ou sugerir um 
tema para o Superdicas, entre em contato pelo 
ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

As CAusAs mais frequentes dos incên-
dios (de 70% a 80%) estão ligadas ao uso da 
eletricidade. Portanto, alguns cuidados são 
fundamentais:

4 Nunca utilize extensão enrolada. 
Abra-a toda, mesmo que precise de apenas 
poucos metros. Assim você evita a concen-
tração de calor em uma única região da ex-
tensão.

4 Tome cuidado com o uso indiscri-
minado de benjamins (“T”). Use-os somente 
com aparelhos de baixa potência. Eles devem 
ser ligados um por vez.

4 Nunca use instalações clandestinas 
de energia (gato), pois é crime. Além disso, 
são instalações muitas vezes mal dimensio-
nadas.

4 Não instale um disjuntor com maior 
capacidade. Ele foi projetado para “cair” em 
caso de aquecimento dos condutores devido à 
circulação de correntes elevadas. O disjuntor 

Incêndios de origem elétrica

O embAIxAdOr dos 
euA no Brasil, Thomas A. 
shannon, visitou a PuCRs. 
Recebido pelo Pró-Reitor 
de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção, JOrGe AudY, e pelo 
assessor-chefe da Asses-
soria para Assuntos Inter-
nacionais e interinstitucio-
nais, dArIO AZeVedO,  
shannon conheceu a estru-
tura da universidade e, em 
especial, a do Parque Cientí-
fico e Tecnológico, o qual foi 
apresentado pelo gestor de Relacionamento, luIs HumbertO VIllWOCK. A visita 
a Porto Alegre foi motivada pelas tratativas para a reabertura do consulado americano na 
Capital, que deve voltar a funcionar no segundo semestre de 2013.

A PrOFessOrA lIANe tAbA-
rellI ZAVAsCKI, da Faculdade de 
Direito, retornou de doutorado san-
duíche, com bolsa da Capes, realizado 
na Universidade de Coimbra (Portu-
gal). Liane é doutoranda do Progra-
ma de Pós-Graduação em Direito da  
PUCRS e, na instituição europeia, 
criada em 1290, considerada refe-
rência no ensino e na pesquisa, apro-
fundou estudos em Direito Constitu-
cional, Administrativo e Ambiental 
Português, áreas de sua investigação.

eurICO CAbrItA, pesquisador da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa (Portugal), visitou a Faculdade 
de Química. Participou do encerramento do 
projeto de parceria com a Petrobras Estudo 
de líquidos iônicos para captura, transporte 
e estocagem de dióxido de carbono no perío-
do 2009/2012, coordenado pela diretora da 
Química, sANdrA eINlOFt. Também esteve 
na reunião de um novo projeto, aprovado pela 
Petrobras, Avaliação de líquidos iônicos para 
captura de CO2 em gases exaustos, que será 
realizado de 2012 a 2015, liderado por Sandra.

As PrOFessOrAs do curso de Pedagogia 
da Faculdade de educação mArleNe rOZeK 
e mArIA CONCeIÇÃO CHrIstÓFOlI parti-
ciparam do simpósio luso-Brasileiro de estudos 
da Criança, realizado na universidade do Minho 
(Portugal). Apresentaram o trabalho A formação de 
leitores na Educação Infantil, que articula estudos 
e pesquisas realizados por elas em escolas da Re-
gião Metropolitana e em acordo com a Rede 
ibero-Americana de estudos sobre a infância, 
coordenada pelos professores miguel Zabal-
za e mArIA INÊs COrte VItÓrIA.
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deverá ser dimensionado e instalado 
por um profissional habilitado.

4 Faça a manutenção da sua 
rede elétrica. Se aumentar significati-
vamente o número de equipamentos 
na sua residência, chame um eletri-
cista para verificar se a instalação su-
portará as novas cargas.

4 Verifique se não há fuga de 
energia: desligue todos os equipa-
mentos da casa e analise o relógio de 
luz. Se continuar girando, significa 
que existe fuga de eletricidade, o que 
é perigoso.

4 Tomadas, interruptores, 
disjuntores e condutores antigos de-
verão ser avaliados periodicamente 
e/ou quando apresentarem qualquer 
anomalia. Esses elementos poderão 
apresentar mau contato, podendo 
ocasionar um princípio de incêndio.

4 Se o seu ba-
nheiro tem forro de 
PVC ou madeira, fique 
atento aos fios do chu-
veiro. Caso estejam 
dimensionados e ins-
talados de maneira in-
correta, podem aque-
cer demasiadamente 
e gerar um princípio 
de incêndio.

4 Em caso de incêndios de 
origem elétrica, não use água, pois ela 
é um bom condutor de eletricidade e 
você pode levar um choque. Existem 
extintores de incêndio apropriados, 
mas deve-se ter cuidado ao manuseá-
-los. O mais prudente é afastar-se do 
local do incêndio e chamar o Corpo 
de Bombeiros (193) o mais rápido 
possível.
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Não somos seres humanos 
vivendo uma experiência 
espiritual, somos seres espirituais 
vivendo experiências humanas.

(teilhard de Chardin)

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

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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dIA 20 4 quarta-FEIra
4Sobremesa Musical. Apresentação do grupo 
de percussão e cordas da Orquestra Filarmôni-
ca da PUCRS. Repertório com Astor Piazzolla, 
Noel Rosa, Tom Jobim e Vinicius de Moraes, 
entre outros. Horário: 13h. Local: prédio 9, sa-
guão. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

4Palestras para a comunidade. Tema: Fi-
sioterapia preventiva para o envelhecimen-
to. Ministrante: André Ribeiro. Horário: 15h 
às 16h. Local: sala 2 do Instituto de Geriatria 
e Gerontologia (IGG) – 3º andar do Hospital 
São Lucas (HSL). Informações: 3336-8153. 
Promoção: IGG.

4Curso de extensão moodle para Profes-
sores – 8ª edição (modalidade a distância). 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 2/7. 
Promoção: Coordenadoria de Educação a Dis-
tância (Cead).  

DIa 21 4 quInta-FEIra
4Palestra África, hoje: elementos sociocultu-
rais e religiosos de uma experiência em Mo-
çambique. Ministrante: P. Maurício da Silva 
Jardim. Horário: 21h15min. Local: prédio 5, 
auditório. Promoção: Departamento de Cultu-
ra Religiosa – Faculdade de Teologia (Fateo).

dIA 22 4 SExta-FEIra
4Curso de extensão em segurança de Voo 
– Elemento Credenciado – aviação agrícola. 
Último dia de inscrições. Início das aulas: 9/7. 
Horário das aulas: de segunda a sexta-feira, das 
9h às 12h e das 13h30min às 17h30min. Promo-
ção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas.  

4Palestra A Fé Cura? Ministrante: professor 
Wilmar Barth. Horário: 8h. Local: prédio 5, au-
ditório. Informações: 3320-3518. Promoção: 
Departamento de Cultura Religiosa/Fateo.

4Curso Intensivo de revisão para o 
Exame da OaB (Modalidade EaD). 
Inscrições até 27/6. Início das aulas: 
9/7. Inscrições: link Eventos em www.
pucrs.br/direito. Promoção: Faculdade 
de Direito e Cead.  

4Cafezinho Literário. Data: 28/6. Mi-
nistrante: professor João Marcelo Ket-
zer. Tema: Hemingway e Eco: pragma-
tismo e complexidade na vida acadêmi-
ca. Horário: 13h. Local: prédio 8, sala 
308. Promoção: Faculdade de Letras.

4Oficina de Atualização da Prática 
supervisionada: instrumentalidade 
no Serviço Social. Data: 28/6. Horário: 
17h às 19h. Local: prédio 15, sala 356. 
Informações: 3320-3546. Promoção: 
Faculdade de Serviço Social.

4Suíte de Logística e Otimização 
Geor referenciada e Discussão sobre 
Sistemas de Informações Geográficas 
Opensource na Web. Data: 28/6. Horá-
rio: das 19h às 21h30min. Local: prédio 
32, sala 207. Inscrições: www.sucesurs.
org.br/evento/suite-de-logistica-e- 
-otimizacao-georreferenciada.

4Palco PuCrS. Data: 7/7. As bandas 
Dekalc, Doutor Roberto, Luana Fer-
nandes, Melody e Sport Club Samba 
Rock disputam a final do concurso. Ho-
rário: 17h. Local: prédio 40, teatro. In-
formações: www.pucrs.br/prac, no link 
Palco PUCRS. Promoção: Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários.

41º Encontro nacional de Libras no 
rio Grande do Sul. Data: 24 e 25/8. 
Local: prédio 9, auditório. Informa-
ções e inscrições: www.pucrs.br/ 
encontrolibras. Informações sobre 
envio de trabalhos: encontro.libras@
pucrs.br. Promoção: Faculdade de Letras.

 Informações e inscrições na Educação Continuada: prédio 15, sala 112, 3320-3727 e www.pucrs.br/educacaocontinuada.

dIA 23 4 sÁbAdO
4Oficina de Formação Continuada. 
Tema: Estudando as frações. Minis-
trante: professora Rosana Gessinger. 
Horário: 9h às 12h. Local: prédio 15, 
sala 215. Informações: 3320-3527. Ins-
crições: educacao@pucrs.br. Promo-
ção: Laboratório de Atividades Múlti-
plas – Faculdade de Educação.

dIA 25 4 SEGunDa-FEIra

4lançamento do livro A Nouvelle 
Vague e Godard. Ministrante: Michel 
Marie (Universidade de Paris 3). Ho-
rário: 17h. Local: prédio 7, auditório. 
Informações: 3320-3658. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Co-
municação Social. 

4sessão de Formação Plataforma 
Proquest. Sessão on-line da Biblioteca 
Central para conhecer os principais re-
cursos e funcionalidades da nova plata-
forma ProQuest ou para se manter a par 
dos novos recursos de pesquisa dispo-
níveis. O acesso ao treinamento é res-
trito às conexões provenientes de com-
putadores da rede da Universidade ou 
pela utilização do serviço de acesso re-
moto. Horário: 12h. Inscrições: http:// 
j.mp/LaGlHj. Informações: biblioteca.
servicos@pucrs.br.

dIA 26 4 tErça-FEIra
4Curso de extensão em Neuroima-
gem Funcional: uma abordagem han-
ds-on. Último dia de inscrições. Início 
das aulas: 27/6. Promoção: Instituto 
do Cé rebro.  

4Curso de extensão espanhol para 
Viagem (modalidade a distância). Úl-
timo dia de inscrições. Início das aulas: 
27/6. Promoção: Instituto de Cultura 
Hispâ nica.  


