
Integração para 
novos estudantes
OS NOVOS acadêmicos da Universida-
de terão uma atividade especial de integra-
ção no dia 29/8 com o Stand Calouros. A 
recepção tem talk show com diplomados 
sobre mercado de trabalho, apresentação 
do Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Co-

munitários, Sergio Gusmão, de diretores 
de Faculdades e exibição de vídeo, além de 
algumas surpresas. As ações ocorrem pela 
manhã, das 8h30min às 11h, e à noite, das 
20h às 22h30min, no Centro de Eventos, 
prédio 41. Informações: 3320-3708.

NO DIA Nacional do Voluntariado, 28/8, o Centro de Pastoral e Solida-
riedade realiza talk shows e oficinas sobre gestão, saúde, meio ambiente, 
educação e cidadania, entre outros temas. O Reitor Joaquim Clotet estará 
presente no debate de abertura sobre a contribuição do voluntariado na 
formação humana. Também participam o diretor da Associação do Volun-
tariado e da Solidariedade (Avesol), Ir. Miguel Orlandi, o diretor de empre-
endimentos da Braskem, Guilherme Guaragna, e o defensor público do RS 
e integrante da Liga de Direitos Humanos, Felipe Kirchner. As ações ocor-
rem no auditório e salas do prédio 40, das 9h às 20h30min. Informações e 
inscrições: www.pucrs.br/pastoral.

A PUCRS e a Bienal do Mercosul assinaram convênio de cooperação, em 
23/8, para promoção de eventos científicos e culturais, além de intercâmbio 
de informações e publicações. A 9ª Bienal, de 13/9 a 10/11, contará com 
projetos dos artistas Luiz Roque (brasileiro) e Audrey Cottin (francesa), que 
visitaram a Universidade para desenvolver seus trabalhos. Roque contou 
com a colaboração do Centro de Engenharia Mecatrônica para a construção 
de um robô, personagem do curta metragem que será exibido como parte 
da mostra Portais, previsões e arquipélagos. Audrey realizará uma perfor-
mance em três atos, com interação entre dois polos, um no Campus e outro 
no átrio do Santander Cultural, em colaboração com Instituto do Cérebro, 
MicroG, Centro de Energia Eólica e Faculdade de Comunicação Social.

NO DIA 29/8, 
a Pró-Reitoria de 
Extensão e Assun-
tos Comunitários 
(Proex) promove o 
talk show Tabagis-
mo: o que eu tenho 
a ver com isso? O 
evento ocorre no 
auditório do prédio 
7, das 8h30min às 
11h30min, com presença de José Miguel Chatkin, professor da 
Faculdade de Medicina e coordenador do Ambulatório de Com-
bate ao Tabagismo do Hospital São Lucas (HSL). No mesmo dia, 
as equipes do Programa Vida com Qualidade/Pró-Reitoria de Ex-
tensão e Assuntos Comunitários e do Ambulatório de Cessação 
do Tabagismo do HSL estarão, pela manhã e à tarde, no Parque 
Científico e Tecnológico (Tecnopuc) para aferição de CO e o Teste 
de Fagerstrom, que avalia o grau de dependência da nicotina. Leia 
mais sobre combate ao fumo na seção Superdicas.

Atividades marcam  
Dia Nacional do Voluntariado

PUCRS e Bienal são parceiras

Tabagismo:  
o que eu tenho  
a ver com isso?

A FACULDADE de Letras sedia a pri-
meira Festa da Escrita Criativa (Festiva) 
de 2/9 a 6/9, das 18h às 19h, na sala 305 
do prédio 8. Criado no grupo de Leitura e 
Criação Literária, o evento incentiva a re-
flexão sobre o fazer literário e apresenta 
os escritores do PPG em Letras. Entre os 
temas a serem debatidos estão a formação 
do escritor, mercado, sistema literário e 
poesia. A programação traz ainda leituras 
e sorteios de livros. Informações: http://
festivapuc.wix.com/festiva.

Festiva debate 
literatura e  

escrita criativa
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Móveis e objetos sustentáveis
PARA AQUELES que estão em processo de mudança ou renovação do mobiliário da casa ou do escritório, 
é possível promover ações econômicas e sustentáveis. A ideia principal é a de reciclagem das mais variadas 
peças, modificando-as para construir móveis novos e com baixíssimo custo. Objetos como portas, janelas, 
pneus e caixas de frutas podem transformar-se em belíssimas mesas de centro, criados-mudos, cadeiras ou 
sofás, entre tantas outras opções. É possível encontrar algumas lojas que oferecem esses produtos, bem como 
aprender a fazê-los de forma rápida e barata através de tutoriais na internet. Por meio dessa prática, promo-
vem-se novas ideias que podem gerar grandes retornos financeiros e ecológicos ao fomentar uma cultura de reciclagem.

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.

Programa para 
combater a obesidade
O LABORATÓRIO de Intervenções Cognitivas (La-
bico), da Faculdade de Psicologia, recebe inscrições de 
pessoas que sofram de obesidade ou sobrepeso para 
programa relacionado à mudança no estilo de vida. 
Os pré-requisitos são ter entre 18 e 59 anos, excesso de 
peso, aumento da circunferência do abdômen, pressão 
alta, alteração da glicose, do colesterol e de triglicerídeos 
ou diabetes. Serão 12 encontros semanais, que devem começar em 16/9, no Ser-
viço de Atendimento em Psicologia e Pesquisa (Sapp), prédio 11. Haverá avalia-
ção psicológica antes e depois e a Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisio-
terapia estará envolvida com avaliações específicas. Informações: 3320-3561.

Palestras 
sobre esclerose 
múltipla
O SERVIÇO de Neurologia 
do Hospital São Lucas (HSL) pro-
move o evento Nós (Agapem, 
pacientes, familiares e médicos) 
e a esclerose múltipla: dúvidas e 
questionamentos, em 31/8, no 
anfiteatro Ir. José Otão, no 2º an-
dar do HSL, às 14h. Os neurologis-
tas Irênio Gomes, Maria Cecília de 
Vecino, Marlise de Castro Ribeiro 
e Jefferson Becker, e a presidente 
da Associação Gaúcha dos Porta-
dores de Esclerose Múltipla (Aga-
pem), Giane Mazurik, ministram 
palestras abertas ao público.

Cafezinho 
Literário
A PROFESSORA da 
Faculdade de Informática 
Lucia Giraffa fala sobre o li-
vro A sombra do vento, de 
Carlos Ruiz Zafón, no Cafe-
zinho Literário, em 29/8, 
das 13h às 13h30min, no 
auditório Ir. Elvo Clemen-
te, sala 305 do prédio 8. 
No projeto, promovido 
pela Faculdade de Letras, 
professores e pesquisa-
dores da Universidade 
apresentam autores que 
influenciaram sua vida e 
trajetória acadêmica.
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Projeto USE

Piquete  
Querência Pastoral
A PARTIR do dia 
2/9, o Centro de Pas-
toral e Solidariedade 
oferece a agenda do 
Piquete Querência Pas-
toral – Compartilhando 
sabores e saberes com 
fé e hospitalidade. O es-
paço é voltado para aca-
dêmicos e colaboradores 
realizarem encontros 
de confraternização, de 
2/9 a 4/10. Em 17/9, às 
18h30min, haverá Missa 
Crioula seguida de jantar 
por adesão. Em 24/9, das 18h às 21h, ocorrerá um Sarau 
Cultural com inscrições pelo www.pucrs.br/pastoral. In-
formações e inscrições pelo site, na secretaria do Centro 
de Pastoral (prédio 17, sala 101), ou pelo 3320-3576.

Moonrise Kingdom  
no Cine Comentado
O PROJETO Matinê 
das Duas – Cine Comenta-
do exibe o filme Moonrise 
Kingdom, de Wes Ander-
son, em 2/9.  O longa se 
passa nos anos 1960, em 
uma ilha localizada na 
costa da Nova Inglaterra e 
conta a história de um jo-
vem casal que se apaixona 
e decide fugir. A sessão é 
seguida de debates sobre 
o tema, ocorre no auditório do prédio 40, a partir das 14h15min e é volta-
da para pessoas acima de 50 anos. A realização é do Núcleo de Pesquisas 
em Demandas e Políticas Sociais (Nedeps), da Faculdade de Serviço Social. 
Informações: 3353-4114.
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A FACULDADE de 
Teologia sediou encontro 
de biblistas do RS. Profes-
sores de Bíblia de Faculda-
des e Escolas de Teologia 
reuniram-se para troca de 
experiências, informações 
sobre pesquisa e projeto 
conjunto de produção bi-
bliográfica. O grupo está 
encarregado de elaborar artigos para a revista Estudos Bíblicos, a principal publicação 
na área bíblica no Brasil. O chimarrão regou o diálogo de estudiosos pertencentes a di-
ferentes denominações cristãs – católicos, metodistas e luteranos – que veem no estudo 
conjunto e ecumênico um importante caminho acadêmico para a pesquisa científica.
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A PROFESSORA da Faculdade de 
Serviço Social IDILIA FERNANDES 
representou a PUCRS no 2º Congresso 
Internacional de Direitos e Marxismo, 
realizado na Universidade de Caxias 
do Sul. Ela foi palestrante no painel 
sobre Diversidade, direitos humanos 
e marxismo. A docente também foi 
conferencista no 1º Fórum Municipal 
de Acessibilidade e Inclusão Social, 
em Jaguari, abordando o tema Diver-
sidade e acessibilidade universal: um 
direito de todos e de todas.

O PROFESSOR MAR-
CELO PERIN, do Progra-
ma de Pós-Graduação em 
Administração, conquistou 
o Prêmio Mérito em Ad-
ministração, na categoria 
Destaque do Setor Ensino, 
em evento promovido pelo 
Conselho Regional de Ad-
ministração (CRA-RS).

O COORDENADOR do Programa 
de Pós-Graduação em Direito, INGO 
SARLET, foi agraciado pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) como co-
mendador (categoria de professores e 

integrantes do segundo grau de jurisdi-
ção) com a ordem do mérito judiciário. 
Sarlet foi indicado como professor e 
palestrante em cursos de magistrados 
trabalhistas, eventos e citações no TST.

A REVISTA Educação (http://j.mp/revistaedu), do 
Programa de Pós-Graduação em Educação, comemora 
35 anos e conquista o ingresso na plataforma SciELO 
(Scientific Eletronic Library Online). A SciELO contribui 
com a pesquisa científica nacional, pelo aperfeiçoa-
mento e ampliação dos meios de disseminação, pu-
blicação e avaliação dos seus resultados. A Educação 
divulga a produção científica de pesquisadores bra-
sileiros e estrangeiros, propiciando um diálogo entre 
os diferentes campos da educação e foi incluída no 
sistema SciELO – Educ@. Trata-se de uma biblioteca 
virtual que tem como objetivo proporcionar um am-
plo acesso a coleções de periódicos qualificados na 
área de educação.

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

CRIADO EM 1986 por lei 
federal, o Dia Nacional de 
Combate ao Fumo – 29/8 –,  
reforça as ações nacionais 
de sensibilização e mobiliza-
ção da população brasileira 
para os danos sociais, políti-
cos, econômicos e ambien-
tais causados pelo tabaco. A 
campanha deste ano, que dá 
continuidade à estratégia ini-
ciada em 31/5 – Dia Mundial 
sem Tabaco –, aborda impacto 
socioambiental da indústria, 
com destaque para as questões 
que afetam o meio ambiente.

Dia de Combate ao Fumo

Fonte: 
Ambulatório de 
Cessação do Tabagismo 
do HSL e Sapp
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COMO OBTER AJUDA
O Ambulatório de Cessação 

do Tabagismo do HSL ajuda 
quem está motivado a largar o 
cigarro. Em consultas indivi-
duais, a cada dez ou 15 dias, os 
pacientes recebem orientações 
sobre a mudança no compor-
tamento. Quando necessário, 
os especialistas prescrevem 
medicamentos para auxílio no 
processo de abandono do ta-
bagismo. Os atendimentos são 
apenas pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Antes o paciente 
precisa ir a um posto de saúde 

buscar encaminhamento. Informações: 
3320-3222. Fumantes com outros con-
vênios (não SUS) podem agendar pelo  
3336-5043 (Centro Clínico, conjunto 
501).

GRUPO NO SAPP
Até o final do mês, estão abertas ins-

crições para pessoas que querem deixar 
o cigarro. Os encontros, gratuitos, são 
promovidos pelo Serviço de Atendi-
mento e Pesquisa em Psicologia (Sapp), 
da Faculdade de Psicologia. Os grupos 
estão abertos, preferencialmente, para 
a comunidade universitária. Ocorrem a par-
tir de setembro, às quintas-feiras, às 14h.

IMAGEM: REPRODUÇÃO FOTO: DIVULGAÇÃO
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Não há nenhum mérito em ser 
leal. No mundo inteiro, esta é uma 
condição necessária da cidadania.

(Gandhi)

Centro de Pastoral e Solidariedade: Prédio 17 
Venha fazer parte desta história. 

www.pucrs.br/pastoral

DIA 28 4 QUARTA-FEIRA
4Sobremesa Musical. Apresentação da Banda dos 
Professores da Famecos. Músicos: Cláudio Mércio (bate-
ria), Alberto Raguenet (baixo), Georgia Santos (voz), João 
Barone (guitarra e voz), Zé Carlos de Andrade (guitarra e 
vocais) e Ticiano Paludo (guitarra). Horário: 13h. Local: 
saguão do prédio 9. Promoção: Instituto de Cultura.
411º Café Solidário. Tema: Direito à cidade: Territo-
rialidade e Economia Solidária. Ministrantes: Profª Ana 
Soster, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; 
Onir Araújo, advogado e representante da Frente Qui-
lombola; e Cláudia Favaro, do Comitê Popular da Copa. 
Horário: 15h. Local: sala 315, prédio 40. Informações e 
inscrições: 3353-7978 ou incubadorasocial@pucrs.br. 
Promoção: Incubadora Social da Codes, vinculada à Pró-
-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Proex).
4Pós-Graduação em Letras. Inscrições abertas para 
a seleção nas áreas de Linguística, Teoria da Literatu-
ra e Escrita Criativa. Informações: http://j.mp/1f7pfoP, 
letras-pg@pucrs.br ou 3320-3676. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação (PPG) em Letras da Faculdade de Le-
tras (Fale). 
4Mostra Cinema pela Verdade. Exibição de docu-
mentário seguido de debate sobre a Ditadura Civil-Militar 
no Brasil e na América Latina. Filme: NO, de Pablo Lar-
rain. Horário: das 19h30min às 22h15min. Local: auditório 
do prédio 11. Inscrições: secretaria do prédio 11, 8º andar. 
Informações: 3320-3634. Promoção: Governo Federal/
Ministério da Justiça/Comissão de Anistia/Projeto Mar-
cas da Memória e Instituto Cultura em Movimento, em 
parceria com a Faculdade de Direito (Fadir). 
4Semana Acadêmica da Psicologia. Data: de 26 a 
29/8. Tema: PUCRS, abra a sua janela! Locais: teatro 
do prédio 40 e salas do prédio 11. Inscrições, informações 
e programação: www.pucrs.br/eventos/semanaacademi-
cadapsicologia2013. Promoção: Diretório Acadêmico da 
Faculdade de Psicologia. 
4Vestibular Simulado. Inscrições abertas e gratuitas 
em www.pucrs.br/feiradasprofissoes. A prova será no dia 
26/9, durante a Feira das Profissões. Os participantes terão 
desconto de 50% na inscrição para o Vestibular de Verão 
2014 da Universidade. Promoção: Proex. 
4Exame TOEFL. Data: 31/8. Aplicação do exame de 
profi ciência em língua inglesa TOEFL, na modalidade 
Internet-based test. Interessados podem inscrever-se e 
pagar a taxa com cartão de crédito pelo site www.ets.org/
toefl. Horário: 9h. Local: Laboratório de Línguas da Fale, 
no 5º andar do prédio 8. É necessário apresentar docu-
mento com foto e comprovante de inscrição. Informações: 
3320-3528.

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

DIA 29 4 QUINTA-FEIRA

414º Salão de Iniciação Científica. 
Último dia de inscrições para submissão 
de trabalhos em www.pucrs.br/salao. In-
formações no site citado. Data do evento: 
de 7 a 11/10. Promoção: Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento 
(Propesq).

41º Congresso Sul-Rio-Grandense de Bioé-
tica. Tema: Bioética e envelhecimento humano. 
Participação de representantes do Instituto de 
Geriatria e Gerontologia, do Instituto de Bioé-
tica, e do vice-presidente do Conselho Regional 
de Medicina do RS, Fernando Matos. Horário: 
das 8h30min às 18h30min. Local: auditório do 
9º andar do prédio 50. Inscrições e informações: 
www.sorbi.org.br/eventos e 3320-3679. Promo-
ção: Instituto de Bioética em parceria com a So-
ciedade Rio-Grandense de Bioética.
4Ciclo de Debates em Biotecnologia. Data: 
29/8. Tema: Regulação como indutora da ino-
vação em biofármacos. A atividade contará com 
videoconferências. Inscrições e informações: 
mpbf@pucrs.br. Promoção: PPG em Biotecno-
logia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia 
e Agência Brasileira de Desenvolvimento In-
dustrial.
4Pós-Graduação em Serviço Social. Último 
dia de inscrições para os cursos com áreas de 
pesquisas voltadas à Gerontologia Social, Ser-
viço Social e Políticas Sociais e Serviço Social e 
Processos de Trabalho. Informações e inscrições: 
www.pucrs.br/fss/pos e 3320-3539. Promoção: 
PPG da Faculdade de Serviço Social.
4Palestra Inovações Tecnológicas, Ética e 
Trabalho em Equipe pela ótica da Boeing. 
Ministrante: Antonini Puppin-Macedo, diretor 
de operações e coordenação de pesquisa Boeing 
Research & Technology-Brasil. Horário: 15h. Lo-
cal: auditório do prédio 11. Inscrições: gratuitas 
e no local. Informações: 3320-3542. Promoção: 
Faculdade de Ciências Aeronáuticas.
4Workshop Etapas de Seleção: Entrevista. 
Dicas sobre comportamento e postura em pro-
cessos seletivos de emprego. Horário: 18h15min. 
Local: sala 902, prédio 50. A atividade integra a 
série Capacitação para o mundo do trabalho. 
Informações e inscrições gratuitas: 3205-3141 
ou eventos@carreiraspucrs.com..br. Promoção: 
Escritório de Carreiras, com o apoio do Progra-
ma Diplomados.

4Feira das Profissões. Data: 26 e 
27/9. Oportunidade de conhecer os cur-
sos de graduação da Universidade e as 
áreas de atuação das profissões. Horá-
rio: 9h às 22h. Local: Centro de Eventos, 
prédio 41. Informações: 3353-4430 ou 
futuroscalouros@pucrs.br. Promoção: 
Programa Futuros Calouros, da Proex.
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DIA 30 4 SEXTA-FEIRA
4Palestra Criacionismo ou Evo-
lucionismo? Ministrantes: profes-
sores Eduardo Eizirik, da Faculdade 
de Biociências, e Erico Hammes, da 
Faculdade de Teologia (Fateo). Ho-
rário: 8h. Local: auditório do prédio 
15. Inscrições gratuitas e no local. 
Informações: 3320-3518. Promoção: 
Departamento de Cultura Religiosa 
da Fateo.
49º Encontro dos Clérigos, Reli-
gio sos(as) e Seminaristas da 
PUCRS. Tema: Presença e atuação 
junto às juventudes da Universida-
de. Horário: a partir das 17h. Local: 
saguão do Salão de Atos, prédio 4. 
Inscrições: sala 101 do prédio 17. In-
formações: 3320-3576. Promoção: 
Centro de Pastoral e Solidariedade.

DIA 2 4 SEGUNDA-FEIRA
4Conferência Teologia do 
Oriente Cristão. Estudo da obra 
Vladimir Losskij. Ministrante: Prof. 
Lubomir Zak, da Universidade Late-
ranense de Roma, Itália. Horário: das 
9h às 17h. Local: sala 404 do prédio 5. 
Inscrições gratuitas e no local. Infor-
mações: 3320.3572. Promoção: PPG 
em Teologia da Fateo.

DIA 3 4 TERÇA-FEIRA
41º Seminário Sobre Processo 
Penal Contemporâneo. Data: de 3 
a 5/9. Horário: das 19h30min às 22h. 
Local: auditório do prédio 11. Inscri-
ções: secretaria do 8º andar, prédio 
11. Informações: www.pucrs.br/ 
direito ou 3320-3634. Promoção: 
Fadir.


