
Microsoft é inaugurada
no TECNOPUC

Mais uma grande empresa da área de tecnologia da in-
formação está instalando-se no TECNOPUC. A Microsoft,
maior fabricante de softwares do mundo, inaugura nesta
quarta-feira, 16/4, às 11h, o Centro de Tecnologia XML no
Parque Tecnológico, em parceria com a Universidade e com
apoio da Dell. Será um centro de formação e capacitação
em tecnologias de ponta para as comunidades empresarial
e acadêmica do Rio Grande do Sul. O projeto dá continuida-
de à implantação do TECNOPUC, que conta com a Dell e,
em breve, também com a HP. Estarão presentes à inaugura-
ção a gerente do segmento acadêmico da Microsoft, Márcia
Teixeira; o presidente da empresa no Brasil, Emílio Umeoka;
o gerente da região Sul, Rodrigo Xavier; o diretor da Estraté-
gia .Net, Marcos Pinido; e o gerente de relações corporati-
vistas, Carlos Ximenes. Confirmaram também sua participa-
ção o secretário municipal de Produção, Indústria e Comér-
cio, Adeli Sell, e a supervisora do Desenvolvimento Tecnoló-
gico do Município de Porto Alegre, Ghissia Hauser.

Projeto Rondon
seleciona participantes
A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários

(Prac) está com inscrições abertas até 23/4
para o Projeto Rondon/Jeunesse Canada Mon-
de. O intercâmbio é realizado todos os anos e
tem duração de seis meses, três meses no
Canadá e os outros três no Brasil. Serão es-
colhidos oito universitários. Podem participar
alunos de graduação e pós-graduação, de
qualquer curso, com até 22 anos e matri-
culados. Os interessados devem preencher
a ficha de inscrição que está no site
www.pucrs.br/prac/acoes_extensao e entre-
gar uma foto 3x4 na Prac, sala 109 do prédio
1. Informações: 3320-3508 ou prac@pucrs.br.

Entidades assistenciais
reúnem-se na PUCRS

A PUCRS e a Associação do Voluntariado
e da Solidariedade promovem o 1º Encontro
de Entidades Assistenciais de Porto Alegre,
no dia 26/4. O evento discutirá como obter
colaboradores e angariar fundos para essas
instituições, de que forma organizar ações e
qual a importância dos registros em órgãos
oficiais. É voltado a pessoas que trabalham
na área de voluntariado e interessados em
geral. As inscrições são gratuitas e podem
ser feitas via fax, pelos telefones 3320-3608,
ou 3320-3508. O encontro ocorrerá no audi-
tório do prédio 50, das 8h30min às 12h. In-
formações: voluntariado@pucrs.br.

Curso a distância aborda
Educação Especial

Profissionais dos campos da educação,
saúde e assistência social interessados em tra-
balhar na educação de crianças com necessi-
dades educacionais especiais podem especia-
lizar-se no curso a distância Educação Espe-
cial de zero a 6 anos, da PUCRS Virtual. As au-
las começam em 25/4. A transmissão é direcio-
nada a vários pontos do país por meio de ví-
deo e teleconferências. Informações e inscri-
ções no site www.ead.pucrs.br, pelos telefo-
nes 3320-3651 e 3320-3529 ou ead@pucrs.br.
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agenda
Às 14h, Universidade da TotalIdade e Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição promovem Educação,
Promoção e Prevenção da Saúde. Local: sala 405 do prédio 5.

Às 20h, encenação: Jesus, Paixão, Morte e Ressurreição, em comemoração à Páscoa. Promoção: Colégio
Champagnat. Local: salão de atos da PUCRS.

Último dia da mostra Arquitetura da Maior à Menor Escala, com 74 painéis fotográficos de projetos do arquiteto
Nelson Saraiva, das 8 às 22h. Local: térreo do prédio 9. Informações: 3320-3564. Entrada franca.

Últimos dias de inscrições para o curso de Planejamento Estratégico e Gestão em Negócios, com início em
25/4. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Informações e inscrições: Proex, sala
201 do prédio 40, 3320-3680.

Últimos dias de inscrições para o curso de Ilusões Visuais e Desorientação Espacial, com início em 26/4. Pro-
moção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Último dia de inscrições para o Programa de Subvenções para Cooperação em Pesquisa entre o Canadá, a
América Latina e o Caribe. Promoção: Centro de Pesquisas para o Desenvolvimento Internacional. Inscrições e
formulário de inscrição: www.aucc.ca.

Inscrições abertas para o curso Tecnologia, um Empreendimento Humano. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão
Universitária. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para o Congresso: As Interfaces de Platão na História. Promoção: Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para a Jornada Psicopedagogia: Reflexão e Prática sobre o (Não) Aprender, com Alícia
Fernández. Promoção: Faculdade de Educação e Associação Brasileira de Psicopedagogia. Informações e inscri-
ções: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para cursos de especialização, extensão e MBA na PUCRS Virtual em diversas áreas. Promo-
ção: Diretoria de Ensino a Distância. Informações: 3320-3651 e www.ead.pucrs.br.

Às 12h30min, Conversando sobre a vida – Auto-estima, com Geraldine Alves. Promoção: Programa Vida com
Qualidade. Local: sala 301 do prédio 1. Informações: 3320-3508 ramal 4546.

Início do curso Recrutamento e Seleção na Empresa. Promoção: Fijo. Turno: manhã. Informações e inscrições:
www.fijo.com.br e 3339-1692.

Último dia de inscrições (prorrogadas) para o curso de especialização em Técnico Desportivo em Futebol e
Futsal. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. Informações e inscrições: prédio 80,
3320-3622 e www.pucrs.br/fefid.

Inscrições abertas para o curso de Informática J2EE – Fundamentos de JSP. Promoção: Faculdade de Informá-
tica. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para o curso de Análise de Dados com a EPIINFO 2002. Promoção: Instituto de Geriatria e
Gerontologia. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para o curso de Sensibilização Musical para Profissionais de Saúde. Promoção: Faculdade
de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para o 6º Seminário Tendências do Debate em Economia – Os impactos da ALCA no de-
senvolvimento econômico da América Latina, nos dias 6, 7 e 8/5. Promoção: Faculdade de Administração,
Contabilidade e Economia. Informações e inscrições: prédio 50, 10º andar, 3320-3688 ramal 21.

Início do curso Oficina de Vendas – Aprenda a vender. Promoção: Fijo. Turno: noite. Informações e inscrições:
www.fijo.com.br e 3339-1692.

Início do curso de pós-graduação Administração dos serviços em Enfermagem. Promoção: Instituto de Admi-
nistração Hospitalar e Ciências da Saúde (Iahcs) em parceria com a PUCRS. Inscrições: Iahcs, rua Coronel Corte
Real, 75, Porto Alegre. Outras informações pelo telefone 3331-9555.

Inscrições abertas para o Seminário de Secretária Executiva do Mercosul, em 4/6. Promoção: curso de Secre-
tariado Executivo da Faculdade de Letras. Informações e inscrições: 4º andar do prédio 8.

Às 19h15min, palestra Estudar no Japão – Bolsa de estudo no Japão para estudantes de pós-graduação, com
Paulo Gick. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Local: sala 501 do prédio 8. Entrada franca.

Inscrições abertas para os cursos Técnicas de Atendimento ao Público, Manicure e Curso completo para tra-
balhar em cozinha e atendimento em lancheria/restaurante, com início em 28/4. Promoção: Fijo. Informações
e inscrições: www.fijo.com.br e 3339-1692.

Inscrições abertas para a 5ª Semana da Enfermagem. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e
Nutrição. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Às 17h, palestra com a publicitária Cristina Carvalho Pinto no RBS Debates. Promoção: Faculdade de Comunica-
ção Social e RBS. Alunos interessados devem retirar seus convites na RBS, na rua Rádio e TV Gaúcha - Morro
Santa Tereza. Entrada franca.

Abril de 2003

16

24

22
Acadêmicos de
Direito ganham

prêmio internacional
Orientado pela professora Fernanda

Medeiros, um grupo de acadêmicos da
Faculdade de Direito conquistou o se-
gundo lugar na fase nacional do The
2003 Phillip C. Jessup International Law
Moot Court Competition, realizado
em Santos, São Paulo. Trata-se da
maior competição de direito inter-
nacional público, reunindo alunos
de Direito de todo o mundo. A
equipe é formada por Alexandre
Curvelo, João Paulo Forster, Julia-
na Castro, Pedro Guilherme Adamy e
Martha Ferreira. Nessa edição, o caso apresentado tratou
dos conflitos entre os países denominados Annolay e Res-
ton, envolvendo a situação de mulheres e crianças após a
guerra civil ocorrida na antiga Dysfunctia. Os alunos da
PUCRS foram classificados para disputar as semifinais com
a USP e a rodada final com a UFMG.
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anote
HSL promove curso

sobre diabetes
Equipe multidisciplinar de médicos

e nutricionistas ministra o Curso de
Atualização em Diabetes Tipo 2. A do-
ença, que atinge cerca de 13 milhões
de brasileiros, é a principal causa de
problemas no coração, cegueira, fa-
lência dos rins e amputação dos mem-
bros inferiores. As palestras ocorrem
dia 25/4, das 19 às 22h, e 26/4, das 9
às 12h, no anfiteatro Irmão José Otão
do HSL. Inscrições gratuitas no local
antes do evento.

Edipucrs lança
três livros

No dia 22/4, das 18 às 20h, a Edi-
pucrs lança os livros Deus escreve di-
reito por linhas tortas, de Antonio
Hohlfeldt; Interdisciplinaridade: aborda-
gens práticas, organizado por Luciana
dos Santos Celia e Carla Andreazza-
Balestrin; e A poética do conto de
Simões Lopes Neto, de
Cláudia Rejane Dornelles
Antunes. As sessões de
autógrafos ocorrem na
Livraria Acadêmica (3º
andar do prédio 41).

Programa
especial sobre

a Páscoa
UNITV – Entrevistas e

Debates (UNITV – Canal 15/
NET – Porto Alegre) apre-
senta nesta semana progra-
ma especial sobre a Pás-
coa. Participação do Pró-
Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação da PUCRS,
professor Urbano Zilles, e
convidados. Horários de
apresentação: quinta-feira
(17/4), às 22h; sexta-feira
(18/4), às 19h; sábado
(19/4) e domingo (20/4), às
22h. Assista também pelo
site www.unitv.tv.br.

Fraternidade
e idosos

Estão abertas até 25/4,
as inscrições para o concur-
so de monografias sobre o
tema da Campanha da Fra-
ternidade deste ano: Frater-

nidade e Pessoas Idosas.
Inscrições no Projeto Soli-
dariedade, prédio 17, sala
103. Público-alvo: alunos,
professores e funcionários
da Universidade e do
HSL. A entrega dos traba-

lhos ocorrerá no período
de 9 a 23/6. Os premiados
receberão, respectivamen-
te: 1º lugar – R$ 1,5 mil, 2º
lugar – R$ 1 mil, 3º lugar –
R$ 500 e 4º lugar – R$ 250.
Cada um deles terá tam-
bém direito ao mesmo valor
em abatimento nas mensali-
dades escolares. Informa-
ções: 3320-3552.

viva bem

A doença de
Alzheimer
acarreta a perda
progressiva das
funções físicas e
mentais, sendo a
quarta causa de
morte nos países
ocidentais
depois dos
distúrbios
cardíacos, do
câncer e dos
acidentes
vasculares. De
causa
desconhecida, o
tratamento exige
apoio constante
da família e serve
para amenizar os
sintomas.

fique por dentro
 A Faculdade de Ciências Aeronáuticas

promoveu palestra com o veterano piloto nor-
te-americano Donnei Ditty. Ele falou sobre
suas experiências na operação Desert Storm
(ação militar para liberação do Kuwait inva-
dido pelo Iraque), na Guerra do Golfo, em
1991. O evento faz parte das atividades de
comemoração do 10º aniversário da Faculda-
de, que transcorre em outubro.

 O Centro Coordenador de Investigação
da Federação Internacional de Universida-
des Católicas, com sede na França, promo-
veu o 2º Colóquio Internacional, reunindo
as seis instituições universitárias da Améri-
ca Latina que integram o Projeto Laborató-
rio Internacional Universitário de Estudos
Sociais (Labinter). A PUCRS, única brasilei-
ra participante, foi representada pelas pro-
fessoras Leonia Capaverde Bulla, coorde-
nadora do Labinter, e Jussara Mendes, di-
retora da Faculdade de Serviço Social, e
pela doutoranda Maria Bernadette Medei-
ros. Apresentaram o trabalho Desvendando
a exclusão social expressa na vida de rua.

 Eliseu Pagliolli Neto, che-
fe do Serviço de Neurocirur-
gia do Hospital São Lucas, foi
convidado para palestrante do
Congresso Americano de Neu-
rocirurgia que será realizado
de 25/4 a 2/5, em San Diego
(EUA). O tema da conferência
será Tratamento cirúrgico da
epilepsia – técnicas e resulta-
dos.

 Carlos Graeff Teixeira, profes-
sor da Faculdade de Biociências,
apresentou três trabalhos científi-
cos no 39º Congresso da Socie-
dade Brasileira de Medicina Tro-
pical, em Belém do Pará. Na
oportunidade foi confirmada a
realização do Congresso da So-
ciedade Brasileira de Parasitolo-
gia em Porto Alegre, em 2005, e
do Congresso de Medicina Tropi-
cal, em 2007, provavelmente no
Centro de Eventos da PUCRS.

 A reabertura do tradicional Ciclo de Pales-
tras da Usina do Gasômetro ocorreu com um
painel sobre a Guerra no Iraque e as novas
formas de dominação. Os professores da Fa-
culdade de Filosofia e Ciências Humanas
Adão Clóvis dos Santos e Arnoldo Doberstein
participaram como palestrantes. Falaram so-
bre Os intelectuais e a guerra e A guerra e o
patrimônio histórico como bem simbólico.

 O diretor da Faculdade de Engenharia,
Eduardo Giugliani, e a coordenadora do De-
partamento de Engenharia Elétrica, Jeanine
da Luz, representaram a PUCRS no Ibero-
American Summit on Engineering Educati-
on 2003, realizado na Universidade do Vale
do Paraíba (SP). O evento teve como temas
centrais a construção do perfil curricular do
engenheiro americano e processos de acre-
ditação de cursos. Os professores Paulo
Franco e Jorge Audy, respectivamente Pró-
Reitor de Extensão e diretor da Agência de
Gestão Tecnológica, estiveram presentes
aos debates dos painéis Universidade – In-
dústria e Fontes de Recursos.

Sintomas
No começo são os pequenos esquecimentos, nor-

malmente aceitos pelos familiares como parte do proces-
so normal de envelhecimento, que vão se agravando gra-
dualmente. Os pacientes tornam-se confusos e por vezes
agressivos, passam a apresentar alteração da personali-
dade, com distúrbios de conduta e terminam por não re-
conhecer os próprios familiares e até a si mesmos quando
colocados frente a um espelho. À medida que a doença
evolui, tornam-se cada vez mais dependentes de tercei-
ros, iniciam-se as dificuldades de locomoção, a comunica-
ção se inviabiliza e passam a necessitar de cuidados e su-
pervisão integral, até mesmo para as atividades elementa-
res do cotidiano como alimentação, higiene e vestir-se.

Diagnóstico
É feito a partir da exclusão de uma série de outras

doenças que apresentam sintomas similares. O médico
também realiza testes de memória e outras avaliações
para medir o grau de comprometimento intelectual. O
diagnóstico definitivo somente é possível a partir do exa-
me do tecido cerebral, por biópsia, procedimento rara-
mente utilizado.

Serviço
O Hospital São

Lucas promove encon-
tros de apoio para cui-
dadores de pacien-
tes com demência.

Nas reuniões, minis-
tradas pela geriatra
Maria Cristina Berleze,
são oferecidas orien-
tações sobre diagnós-
tico da doença, aspec-
tos biopsicossociais do
cuidado, estresse do
cuidador, novidades

em relação ao tratamento, nutrição e su-
porte jurídico. A atividade é gratuita e aber-
ta para cuidadores e familiares de pacien-
tes com demência ou qualquer interessa-
do. Os próximos encontros serão nos dias
28/4, 19/5, 2/6 e 23/6, no 2º andar do HSL,
no auditório C. Informações: 3320-3000,
ramal 2588.

Professores
nos EUA

A Comissão Fulbright oferece a
professores universitários a oportu-
nidade de lecionarem em institui-
ções norte-americanas disciplinas de
interesse da instituição de destino.
A duração é de um ou dois meses.
Os interessados deverão contatar
a Comissão Fulbright até 20/4:
3225-2255. Informações: Assessoria
para Assuntos Internacionais e In-
terinstitucionais (3320-3660 ou
aaii@pucrs.br).

Estude na Itália
Estão abertas até 25/4, as inscri-

ções ao Programa de Bolsas de Es-
tudo para a Universidade Politécnica
de Torino, Itália. Público-alvo: alunos
de Arquitetura, Ciências Aeronáuticas
e Engenharias Elétrica, Química, Me-
cânica, de Materiais, Telecomunica-
ções e Computação. A pré-seleção
será feita por uma comissão nomea-
da pela Secretaria do Estado da Ci-
ência, Tecnologia e Ensino Superior.
Informações: Assessoria para Assun-
tos Internacionais e Interinstitucionais
(3320-3660 ou aaii@pucrs.br).

Patrocínio para projetos sociais
Estão abertas até o dia 30/4, as inscrições para os autores de pro-

jetos sociais interessados em se candidatar ao patrocínio financeiro
do Instituto Junia Rabello, ligado ao Banco Rural. Poderão participar
instituições não-governamentais sem fins lucrativos constituídas ju-
ridicamente há mais de um ano. O trabalho deve ser dirigido para
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social,
tendo como foco os temas de arte e cultura orientados para a
educação cidadã. O valor máximo
destinado a cada projeto será de
R$ 50 mil. A ficha de inscrição e o
roteiro devem ser retirados na
agência do Banco Rural (rua Sete de Setembro, 713,
centro). Informações: (31) 3239-5659 ou
www.institutojuniarabello.com.br.

Fo
nt

e:
 P

ro
ad

/G
R

H
/S

es
m

t

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Viva Bem,
entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br

Doença de Alzheimer


