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Direito promove
seminário internacional
D

e 9 a 11/9, ocorre na PUCRS o 3º Seminário Internacional Di-
reitos Fundamentais e Sociedade Tecnológica, promovido

pelo Programa de Pós-Graduação em Direito. Entre os temas
abordados estão o Direito na área da biotecnologia, bioética, in-
formática, propriedade industrial e intelectual. A participação no
seminário vale como 25 horas de atividade complementar. Infor-
mações e inscrições na Proex, sala 201 do prédio 40,
proex@pucrs.br ou 3320-3543.

Festival revela
talentos

D
e 14 a 16/9 ocorre na
PUCRS a 8ª edição
do Festival de Talen-

tos. O público poderá presti-
giar, na oportunidade, as 21
bandas selecionadas no tea-
tro do prédio 40 e o apresen-
tador escolhido especialmen-
te para o evento. No foyer do
teatro, estarão expostas pin-
turas e esculturas feitas por
alunos, professores e fun-
cionários da Universidade.
Na terça-feira, dia 14, as apre-
sentações ocorrem das 19h
às 22h30min. Nos dias 15 e
16 o festival começa às
18h30min. A entrada é franca.

A promoção é da Pró-Reitoria
de Assuntos Comunitários.
Entre os talentos “revelados”
pelo evento em anos anterio-
res estão Hard Working Band,
Acústicos e Valvulados, Groo-
ve James, Luka e Aqua Play.
Outras informações: 3320-3508.

PUCRS

Educação Física realiza
competição de natação

N
este sábado, 11/9, a Faculdade de Educa-
ção Física e Ciências do Desporto promove

a Competição Universitária de Natação, em co-
memoração ao primeiro aniversário do Prédio
Poliesportivo da PUCRS. Alunos de graduação e
pós-graduação de qualquer faculdade podem
competir em 20 modalidades diferentes, mascu-
linas e femininas. As competições ocorrem na
piscina olímpica, no 2º andar do prédio, a partir
das 13h, com entrada franca. Inscrições e infor-
mações na secretaria da Faculdade, no prédio
80, ou pelo telefone 3320-3683.

PUCRS sedia congresso
de Matemática

D
e 13 a 16/9, a Universidade será palco, pela
primeira vez, do Congresso Nacional de

Matemática Aplicada e Computacional, promovi-
do pela Sociedade Brasileira de Matemática Apli-
cada e Computacional (SBMAC) com o apoio da
Faculdade de Matemática. O objetivo é discutir
pesquisas em andamento e a utilização dessa
ciência em novas tecnologias. Entre as ativida-
des estarão minissimpósios, minicursos, confe-
rências e sessões técnicas com mais de 500 tra-
balhos propostos. No evento serão entregues os
prêmios Beatriz Neves de melhor pesquisa de
iniciação científica e Professor Guilherme de La
Penha para as dissertações e teses de destaque.
Os estudos completos apresentados durante o
congresso e considerados relevantes serão sub-
metidos a uma avaliação para publicação na
Revista Tema (Tendências em Matemática Apli-
cada e Computacional) da SBMAC. Infor-
mações: www.pucrs.br/famat/cnmac2004,
cnmac2004@pucrs.br ou 3320-3531.

Fé e Cultura debate
o envelhecimento

N
a palestra do Projeto Fé e Cultura deste mês, dia 14/9,
o professor Emilio Moriguchi, do Instituto de Geriatria e

Gerontologia da PUCRS e da Faculdade de Medicina, fala
sobre o tema Crescer em idade e plenitude. O debatedor é
o professor Silvio Lafin, coordenador do Curso de Especia-
lização em Gerontologia Social, da Faculdade de Serviço
Social. O evento ocorre das 17h45min às 19h15min, no au-
ditório do 9º andar do prédio 50. Informações:
www.pucrs.br/feecultura ou feecultura@pucrs.br.

O
Programa de Pós-Graduação
em Psicologia promove, de 13

a 16/9, o curso Atenção Humana: da
Investigação Básica à Investigação
Aplicada. Na conferência inaugural o

professor Juan Botella, da Universi-
dade Autônoma de Madri, fala sobre
o tema A atenção humana: uma
perspectiva das conjunções ilusóri-
as. O curso é voltado para psicólo-

Curso aborda a atenção humana
gos, educadores, médicos e estu-
dantes dessas áreas. Informações e
inscrições na Proex, sala 201 do pré-
dio 40, telefone 3320-3680 ou e-mail
proex@pucrs.br.

Foto: Arquivo Ascom 2003
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Ensino
em debate

O 1º Congresso Estadual de En-
sino do Direito da Associação
Brasileira de Ensino do Direito
ocorre dias 9 e 10/9 no auditório
do prédio 11. Serão discutidos
temas como políticas de ensino
superior, novas diretrizes curricu-
lares do Direito, experiências em
núcleos de prática jurídica e as-
sessoria jurídica, a formação do
educador de Direito, transdiscipli-
naridade e aprendizagem e car-
reiras jurídicas, entre outros. Ins-
crições na Pró-Reitoria de Exten-
são, sala 201 do prédio 40. Infor-
mações: 3320-3680.

Curso de
Bioética

Estão abertas as inscrições para
o 3º Curso Avançado de Bioéti-
ca, que será realizado no dia
16/9, a partir das 8h30min. Have-
rá debate dos aspectos éticos, fi-
losóficos, jurídicos e teológicos
sobre o tema Final de vida. Esta-
rão presentes os especialistas
Joaquim Clotet, Délio Kipper,
Carlos Francesconi, Álvaro Valls,
Lívia Haygert Pithan e Luiz Carlos
Susin. Local: 5º andar do prédio
80. Inscrições na Pró-Reitoria de
Extensão (sala 201 do prédio
40). Informações: 3320-3590 ou
3320-3509.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é edi-
tado pela Assessoria de Comunicação So-
cial da Universidade. Coordenador da As-
sessoria e Diretor-Editor: Carlos Alberto
Carvalho • Editora Executiva: Magda Achutti
• Redação e Edição: Ana Paula Acauan,
Magda Achutti e Mariana Vicili • Estagiária:
Caroline Eidt • Revisão: José Renato
Schmaedecke • Projeto gráfico: Pense De-
sign • Impressão: Epecê-Gráfica • Para fi-
car por dentro das notícias diárias da Uni-
versidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

Palestras sobre Kant

P
ara lembrar os 200 anos da morte de Immanuel Kant, o Progra-
ma de Pós-Graduação em Filosofia realiza palestras no dia
10/9, a partir das 14h. Jean-Christophe Merle (Tübingen/Saar-

brücken) fala sobre A amizade nos limites da simples moral e A amizade
kantiana em relação à humanidade, e Oliviero Angeli (Tübingen) aborda
O conceito de povo e de nação em Kant. Local: sala 310 do prédio 50.
Não é necessário inscrever-se. Informações: 3320-3554.

Relações
internacionais

O
Núcleo de Estudos Interna-
cionais da PUCRS realiza,

de 14/9 a 14/12, o módulo avan-
çado do curso Relações Interna-
cionais. As aulas sobre o tema
Organizações intergovernamen-
tais: processo e teoria da integra-
ção regional são ministradas às
terças-feiras, das 19h30min às
22h30min, por Maria Izabel Mall-
mann. Análise de conjuntura em
política internacional, com Mar-
celo Suano, será ministrada
aos sábados, das 8h30min às
11h30min. Regina Martins e Clau-
dia Fay são as responsáveis pelo
tema Questões internacionais
contemporâneas, às terças-feiras,
das 16h30min às 19h.

Direito Ambiental

E
videnciar a segurança nas
navegações e discutir a res-

ponsabilidade civil nas questões
ambientais são os objetivos do
7º Seminário de Direito Ambien-
tal – Das águas navegáveis do
mar e interiores, promovido pelo
Departamento de Direito Público
e pelo Núcleo de Estudo e Pes-
quisa Ambiente e Direito da Fa-
culdade de Direito. O evento
ocorre nos dias 13 e 14/9. A con-
ferência de abertura,
na segun-
da-feira, às
19h30min,
será a Ju-
risprudên-
cia Ambi-
ental no
S u p e r i o r
Tribunal de
J u s t i ç a ,
com a presença da ministra Elia-
na Calmon Alves. Local: auditó-
rio do prédio 9.

anoteanote

Empreendedorismo

O
curso de Administração com
ênfase em Empreendedoris-

mo e Sucessão, da Faculdade de
Administração, Contabilidade e
Economia, em parceria com a
Academia de Empreendedores,
recebe inscrições gratuitas para o
30º Encontro do Clube de Empre-
endedores. No dia 13/9, das 19h
às 21h30min, o presidente da
Academia de Empreendedores,
Gustavo Campos, e o engenheiro
civil Cleomar Rohenkohl dão di-
cas de empreendedorismo e fa-
lam sobre o que deve ser feito
para colocar projetos em prática,
criar o próprio negócio e investir
em novas idéias. O evento será
no auditório térreo do prédio 50.
As inscrições são gratuitas e po-
dem ser feitas pelo telefone 3231-
2221 ou site www.aemp.com.br.

Poder financeiro

O
Seminário Economia às 5 e
½ prossegue no dia 13/9

com a palestra Poder financeiro
global e o futuro da civilização oci-
dental. Fala sobre o assunto Eneas
Costa de Souza, da Fundação de
Economia e Estatística. O evento
será das 17h30min às 19h, no au-
ditório do 9º andar do prédio 50.
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Trote
solidário

Os calouros do curso de Admi-
nistração com ênfase em Empre-
endedorismo e Sucessão promo-
vem um trote solidário que tem
como objetivo arrecadar alimen-
tos não-perecíveis e agasalhos
para instituições carentes. O Am-
paro Santa Cruz e a Creche Co-
munitária Renascer da Vila Amé-
rica serão beneficiados. Para par-
ticipar, é necessário enviar e-mail
para empreendedorismo2004@

yahoogrupos.com.br ou entrar
em contato com a aluna Liliane
Ferreira pelo telefone 9947-3252.
A contribuição será recolhida pe-
los estudantes do curso.
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Alexander Gou-
lart, do Centro de
Pastoral, é o novo
coordenador na-
cional da Pastoral
da Universidade
da Associação
Brasileira das Es-
colas Superiores
Católicas, entida-
de coordenadora
e impulsionadora
das instituições
de ensino supe-
rior católicas no
Brasil. A Associa-
ção congrega uni-
versidades, cen-
tros universitários
e faculdades que
atendem mais de
380 mil alunos,
com aproximada-
mente 22 mil pro-
fessores e 16.500
funcionários.

O professor André Souto, da Fa-
culdade de Química, recebe, no
dia 9/9, o Prêmio Associação Bra-
sileira de Ensino a Distância/Uni-
versia para Objetos e Recursos de
Aprendizagem. Participou da com-
petição com o jogo e simulador de
operações básicas de laboratório
de Química Orgânica. Concorre-
ram mais de 600 professores e
pesquisadores de 24 universida-
des brasileiras. A premiação ocor-
re durante o 11º Congresso Inter-
nacional de Educação a Distância,
realizado em Salvador. Souto ga-
nhará um notebook.

Júlio César Bicca-Marques, profes-
sor da Faculdade de Biociências,
participou do 20th Congress of the
International Primatological Society
em Torino, Itália. Apresentou os tra-
balhos The ‘thermoregulation hypo-

thesis’ does not explain the evolution

of sexual dichromatism in the brown

howler monkey (Alouatta guariba cla-

mitans) e An experimental field study

of the effects of social rank and patch

size on emperor and saddleback ta-

marin foraging decisions.

Existem diferentes ca-
tegorias de memória,
entre elas:

• A memória imediata,
cuja retenção não
dura mais do que al-
guns segundos (co-
mo por exemplo a
memorização de um
número de telefone
por curto espaço de
tempo)

• A memória de curta
duração (recente),
responsável pelo
que a pessoa reali-
zou nos últimos dias
e últimas horas

• A memória de longa
duração (remota),
responsável pelo
aprendizado, lem-
branças da infância
e de anos passados.

Cuidando da memória

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Viva
Bem, entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br
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A coordenadora do Pós-Graduação em Auditoria e
Perícia da Faculdade de Administração, Contabilida-
de e Economia, Ana Tércia Rodrigues, foi a pales-
trante do almoço mensal do Clube de Vida e Benefí-
cios do Rio Grande do Sul. Falou sobre Ética no
Mercado de Seguros, apresentando os resultados
de sua dissertação defendida no Mestrado em Ad-
ministração e Negócios da PUCRS.

Alunos do curso de especialização em Gestão para a
Qualidade do Meio Ambiente, do Instituto do Meio Am-
biente, fizeram uma saída de campo ao Centro de Pes-
quisa e Conservação da Natureza Pró-Mata, acompa-
nhados pelos professores Belkys Bittencourt e Ricardo
Mello. O objetivo era reconhecer os ecossistemas nati-
vos, florestas da Mata Atlântica, riquíssimas em biodi-
versidade.

Os grupos de pesquisa Estudos Culturais, Identida-
des/Diferenças e Teorias Contemporâneas e Rela-
ções Grupais: Emergentes e Organizações, do Pro-
grama de Pós-Graduação da Psicologia, em parceria
com a Secretaria Municipal da Saúde, desenvolvem
um projeto sobre o tema acolhimento. O objetivo é
fazer uma reflexão crítica sobre as práticas dos tra-
balhadores da saúde para qualificar e ampliar o aco-
lhimento como uma tecnologia não-material em saú-
de na rede básica do município. Visa, também, dis-
cutir os princípios de integralidade, eqüidade, uni-
versalidade e controle social do SUS.

A forma mais freqüente é um processo neurodegenerativo
que ocorre nas demências, presente principalmente na doen-
ça de Alzheimer. No acidente vascular cerebral e encefalites
também há a possibilidade de ocorrerem problemas com a
memória, reversíveis se tratados.
Após um traumatismo craniano pode ocorrer a amnésia lacunar, em que a pessoa não se lem-
bra de fatos que ocorreram imediatamente antes ou após o acidente.
Estresse, ansiedade e depressão também podem ser causas. A falta de vitamina B12 e o alco-
olismo podem causar a perda da memória recente.
Doenças da tireóide, como o hipotireoidismo são geralmente acompanhadas de comprometi-
mento da memória.
Dificuldades com a memória são características normais do idoso. Quando estes esquecimen-
tos se tornam muito freqüentes e comprometem as atividades diárias, é importante a busca de
um profissional que avalie o caso.

PERDA DA MEMÓRIA

Antes de dormir, relembre os acontecimentos do dia.
Guarde os objetos de uso cotidiano sempre no mesmo lugar.
Estabeleça uma rotina para suas atividades, com horários fixos.
Realize atividades físicas.
Jogar xadrez, resolver palavras cruzadas, tocar um instrumento musical, ler, pintar ou fazer
outras atividades manuais podem ajudar.
Faça intervalo entre as atividades.
Relate para alguém o que apareceu no noticiário ou como foi algum filme.

DICAS
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“Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas
que pelas respostas.” (Voltaire)

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história — www.pucrs.br/pastoral

Às 19h, início do curso de Toxicologia forense. Promoção: Instituto de
Toxicologia. 

*Início do 1º Congresso internacional sobre pesquisa (auto)bio-
gráfica. Promoção: PUCRS. Informações: 3320-3506 ou www.pucrs.br/
eventos/cipa.
Inscrições abertas para o seminário Recriando o espaço educativo da cidade, com início em 17/9. Promoção: Pró-
Reitoria de Extensão Universitária e Faculdade de Educação. Informações e inscrições: www.pucrs.br/eventos/
espacoeducativo. 

*Inscrições abertas para o curso Culinária para diabéticos, com início em 27/9, a partir das 14h. Promoção: Fundação
Ir. José Otão. Informações e inscrições: www.fijo.com.br , 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas para o curso de Estruturas mistas: concreto x alvenaria portante. Promoção: Faculdade de En-
genharia. 

*Inscrições abertas para o curso Análise de conjuntura em política internacional, com início em 25/9, a partir das
8h30min. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

*Às 15h, Ciclo de Palestras – Aspectos psicossociais e educativos para o grupo da Terceira Idade. Tema: Diferen-
ças transgeneracionais: papéis e configurações familiares. Local: prédio 40, sala 501. Informações: 3320-3508. Entra-
da franca.
Inscrições abertas para o curso Gestão e liderança de equipes, com início em 28/9. Promoção: Fundação Ir. José
Otão. Turno: manhã. Informações e inscrições: www.fijo.com.br, 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas para a Gestão da Empresa Familiar – Desenvolvimento de Sócios e Herdei-
ros, com início em 24/9. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

*Inscrições abertas para o curso Capacitação em finanças pessoais, com início em 15/9. Pro-
moção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

*Inscrições abertas para os cursos de extensão em Terapia Nutricional Parenteral e Enteral,
com início em outubro. As ênfases serão: paciente criticamente enfermo, cirurgia e fístulas
digestivas, doenças no aparelho digestório, cardiologia e neonatologia. Informações:
www.pucrs.br/faenfi/nutricional. 

*Inscrições abertas para o curso Ecomarketing: vantagem competitiva na era da globaliza-
ção. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

*Às 14h, início do curso Redação de textos científicos. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
*Inscrições abertas para o curso Introdução às relações internacionais, com início em 18/9. 
*Inscrições abertas para o curso Trabalho voluntário: uma expressão do capital social na formação da economia

social, com início em 15/9. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e inscrições: www.fijo.com.br, 3336-5857,
3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas para o curso de Alvenaria Estrutural, com início em 1/10. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

*Às 8h30min, início do curso Gestão Estratégica em Serviço. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade
e Economia. 

*Às 19h, 13ª Mostra Marista Champagnat de Patinação. Local: ginásio do Colégio Marista Champagnat. Informações:
3343-8720 ou patina.passo.a.passo@terra.com.br.
Às 15h30min, início do 4º Curso ContinuIdade I. Promoção: Universidade da TotalIdade da Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários. Informações: 3320-3508.
Início do curso de extensão em Manicure. Turno: noite. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e inscrições:
www.fijo.com.br, 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Início do curso Recrutamento, seleção e acompanhamento de pessoal. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informa-
ções e inscrições: www.fijo.com.br, 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Início da Semana Farroupilha. Haverá um piquete montado em frente ao Centro de Pastoral (com música, chimarrão
e apresentações artísticas). Promoção: Centro de Pastoral Universitária, Colégio Marista Champagnat, Camc e Pólo
Cultural. Informações: 3320-3500, ramal 4526. Entrada franca.
Às 15h, início do 5º Curso ContinuIdade II. Promoção: Universidade da TotalIdade da Pró-Reitoria de Assuntos Co-
munitários. Informações: 3320-3508.
Às 15h30min, Ciclo de seminários PET Biologia, com a palestra Morcegos: verdades e mitos. Ministrante: Cristiano
Minuzzo Marin. Promoção: Faculdade de Biociências. Local: prédio 12C, sala 142. Informações: 3320-3500, ramal 4335.
Às 19h15min, palestra Espiritualidade e desenvolvimento humano. Promoção: Grupo Duas Asas – espiritualidade e
psicologia, do Centro de Pastoral. Palestrante: o teólogo e psicólogo Cândido Lorenzatto. Local: prédio 40, sala 514.
Informações: 3320-3576. Entrada franca.
Início do curso O papel do professor no desenvolvimento da auto-estima do aluno. Promoção: Fundação Ir. José
Otão. Turno: tarde. Informações e inscrições: www.fijo.com.br, cursos@fijo.com.br, 3336-5857 ou 3339-1692.
Início do curso Orientação educacional para inserção no mercado de trabalho. Promoção: Fundação Ir. José Otão.
Turno: tarde. Informações e inscrições: www.fijo.com.br, 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
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14

agendaagenda

pastoral e vocepastoral e voce

FALE CONOSCO
Entre em contato com a Reda-

ção pelo 3320-3500, ramais

4338 e 4446, fax 3320-3603 ou

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

*
 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br
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