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Concedida homenagem no Ano da França

Curso gratuito para vendedor

Ulbra oferece capacitação em Libras

■ A proposta do Programa de Pós-Graduação em Comunicação
Social da Famecos de conceder ao sociólogo Michel Maffesoli o
título de Doutor Honoris Causa se dá no Ano da França no Brasil.
O título é concedido à personalidade que se distingue pelo saber
ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das
letras ou do melhor entendimento entre os povos. Trata-se da
distinção de maior reconhecimento de uma universidade.

■ O Senac Novo Hamburgo recebe até hoje inscrições para o curso gratuito de vendedor. Serão
oferecidas 30 vagas por meio do Programa Senac
de Gratuidade. A qualificação destina-se a pessoas
com renda de até 1,5 salários mínimos. As aulas
começam no dia 9, das 13h30min às 17h30min.
Informações no site www.senacrs.com.br/pgs.

■ O Instituto de Pesquisa em Acessibilidade da Ulbra (Ipesa), em
Canoas, está com inscrições abertas para cursos de extensão na
Língua Brasileira de Sinais (Libras). Destinados a estudantes, profissionais e comunidade, os cursos visam facilitar a comunicação
com os deficientes auditivos. Informações podem ser obtidas junto ao instituto, pelos e-mails coordipesa@hotmail.com e viniciusmartinsf@gmail.com, ou ainda pelo telefone (51) 3477-9190.

▼

Maffesoli é Doutor Honoris Causa da PUCRS
DIVULGAÇÃO / CP

■ JUREMIR MACHADO DA SILVA
juremir@correiodopovo.com.br

título de Doutor Honoris Causa é a maior honraria acadêmica que uma universidade pode atribuir a alguém. É
o Nobel de cada instituição. Tem uma tradição que se
perde no tempo. A Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUCRS), por unanimidade do Conselho Universitário, decidiu homenagear o sociólogo francês Michel Maffesoli com essa distinção por sua contribuição aos estudos sobre a relevância da diversidade e da tolerância na sociedade
pós-moderna. Aberta ao público, a cerimônia de entrega do diploma a Maffesoli, pelo reitor Joaquim Clotet, acontecerá hoje,
a partir das 10h30min, no auditório do prédio 9 da PUCRS.
Michel Maffesoli nasceu em 14 de novembro de 1944, em
Graissessac. Casado, tem quatro filhas, e é professor da Universidade Paris Descartes — Sorbonne. Doutor em Letras e
Ciências Humanas e doutor em Sociologia, começou sua carreira na Universidade de Grenoble. Entre 1978 e 1981, trabalhou na Universidade de Estrasburgo. Dirige a revista Sociétés
e o Centro de Estudos sobre Atual e o Quotidiano (CEAQ). Já
formou mais de 50 doutores brasileiros. É vice-presidente do
Instituto Internacional de Sociologia e membro de três das
mais prestigiosas entidades francesas: o Conselho Nacional
Universitário, o Conselho de Administração do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS) e o Instituto Universitário.
Recebeu a mais alta condecoração atribuída pelo Estado
francês: a Legião de Honra. Tem sido professor convidado em
Amsterdã, Atenas, Belo Horizonte, Berlim, Beirute, Bolonha,
Brasília, Bratislava, Bruxelas, Cambridge, Campinas, Casa-

O

Michel Maffesoli tem mais de 20 livros publicados no Brasil
blanca, Chicago, Columbia, Düsseldorfe, Fes, Fortaleza, Friburgo, Genebra, João Pessoa, Kyoto, Lausanne, Lima, Londrina, Los Angeles, Louvain, Madison, Marrakech, Montreal, Natal, Neuchatel, New York University, Harward, Oran, Ottawa,
Palermo, Praga, Quebec, Rabat, Recife, Rio de Janeiro, Roma,
Salerno, Salônica, Santiago, San Diego, São Paulo, Seul, Sobral, Tóquio, Toronto, Tunis e Porto Alegre (Famecos).

Alunos de Alvorada participam de ‘Outros Olhares’
Mais de mil alunos da rede municipal de Alvorada estão conhecendo
o universo da fotografia. A proposta
é do projeto “Outros Olhares”, desenvolvido desde setembro na cida-

de pela ONG Photo da Lata.
Responsável pela iniciativa e pela ONG, criada em 2007, o fotógrafo
Jorge Aguiar, 53 anos, leva para as
escolas a experiência de uma técniALEXANDRE MENDEZ

Jorge Aguiar (D), responsável pela atividade, já tem mais de 4 mil imagens capturadas

Unipampa divulga
dados do concurso

Pesquisa avalia o
ônibus rural escolar

Os 17 mil candidatos envolvidos
no concurso público de nível Superior e Intermediário da Universidade
Federal do Pampa (Unipampa) já podem consultar o resultado final nas
provas objetivas. A reitora da Unipampa, Maria Beatriz Luce, assinou
o edital que torna público o resultado, que aparece na ordem: nível/especialidade, número da inscrição,
nome do candidato em ordem alfabética, nota e classificação final. Os
candidatos que se declararam portadores de deficiência estão convocados automaticamente para a perícia
médica que acontece conforme datas e horários publicados no edital.
Detalhes no site http://www.cespe.
unb.br/concursos/unipampa2009.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Centro de Formação de Recursos Humanos em Transportes da Universidade de Brasília (Ceftru) divulgam hoje, em Brasília, o relatório final da
pesquisa “Ônibus rural escolar do
Brasil”. A cerimônia está marcada
para as 17h30min no Ceftru. Elaborado em parceria pelas duas instituições, o estudo avaliou o desempenho dos ônibus escolares fabricados, neste ano, para o programa Caminho da Escola, do FNDE, e servirá de base para aprimoramentos a
serem feitos nos veículos em 2010.
Criado em 2007, o Caminho da Escola visa padronizar e renovar a frota de veículos escolares no país.

ca rudimentar: uma lata com um pequeno furo e pintada de preto no interior reproduz o mecanismo de
uma câmera e consegue gerar uma
imagem. Aguiar ensina a teoria do
procedimento, o funcionamento prático e a revelação do material, que
acontece em salas escuras improvisadas. As imagens serão sobrepostas a uma fotografia da praça Central de Alvorada em um painel. “Levar a fotografia como ferramenta de
inserção artística e social em comunidades periféricas é um projeto pioneiro no Brasil”, orgulha-se.
Em 2003, o trabalho foi premiado pela Unesco. Em 2005, Aguiar recebeu o convite de franceses para
realizar oficinas em Nanterre, zona
periférica de Paris. Hoje, a preocupação dos 12 voluntários que atuam
na organização é conseguir parceiros para manter a iniciativa. Detalhes no photodalata.blogspot.com.
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Ftec: Abre suas inscrições hoje. Podem ser feitas, até dia 11/12, pelo site
www.ftec.com.br, pelo 0800-6060606 ou
nas unidades em Caxias do Sul, Porto
Alegre, Bento Gonçalves e Novo Hamburgo, das 8h às 21h. São oferecidos 13
cursos superiores de tecnologia. A prova
será dia 12/12 e a taxa é de R$ 25,00.
■ Fames/Metodista: A Faculdade Metodista de Santa Maria realiza, nos dias
17 e 18/11, a III Mostra Acadêmica de
Pesquisa e Extensão. Inscrições e informações no site www.metodistadosul.edu.
br/fames ou fone (55) 3028-7035.
■ UFCSPA: A Universidade Federal de
Ciências da Saúde de Porto Alegre oferece 70 vagas no extravestibular. As inscrições podem ser feitas partir de hoje.
Um dos requisitos é o Enem. Outros dados no site www.ufcspa.edu.br.

Maffesoli tem mais de 20 livros publicados no Brasil, entre
eles: “Lógica da Dominação”, “A Conquista do Presente”, “À
Sombra do Dionísio”, “O Conhecimento Comum”, “Dinâmica
da Violência”, “O Tempo das Tribos”, “A Contemplação do
Mundo”, “No Fundo das Aparências”, “A Transfiguração do Político”, “Elogio da Razão Sensível”, “A Violência Totalitária”,
“Sobre o Nomadismo”, “O Instante Eterno”, “O Mistério da
Conjunção”, “A Parte do Diabo”, “O Ritmo da Vida” e “A República dos Bons Sentimentos”. Ao homenagear Maffesoli, a PUCRS destaca a liberdade do pensamento, a valorização do cotidiano e a importância do imaginário e da comunhão em redes
sociais para a vida de cada pessoa.
O sociólogo é também o destaque da abertura do “10˚ Seminário Internacional da Comunicação”, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUCRS em
conjunto com a Universidade René Descartes Paris V/Centre
de l’Étude sur l’Actuel e le Quotidien. A atividade tem como
tema central “Comunicação e Imaginário”. As palestras começam hoje e seguem até quinta-feira. Abordando o tema “Auguste Comte, pensador da pós-modernidade: o Grande Ser e a cibercultura”, Maffesoli se apresenta às 19h, no Centro de Eventos da universidade. O evento iria ocorrer no teatro do prédio
40, mas devido à grande procura houve mudança do local.
Na quinta-feira, o sociólogo falará sobre “Opinião Pública,
Opinião Publicada”, às 14h, no plenário Otávio Rocha, da Câmara Municipal de Porto Alegre, com entrada franca. Mundialmente conhecido por sua defesa do ideal pós-moderno, produzindo um intenso debate na universidade, ele abordará os resultados de sua última obra, dedicada a analisar o campo da
opinião pública e o papel dos meios de comunicação.

