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AGT ampliará serviços
de propriedade intelectual

O
CNPq aprovou projeto da Agência de Gestão Tecnoló-
gica (AGT) para a criação do Escritório de Comerciali-

zação e de Transferência de Tecnologia da PUCRS. Esta é
uma segunda etapa do Núcleo de Propriedade Intelectual
da AGT que tem a função de difundir a informação sobre a
cultura de propriedade intelectual da Universidade, além de
proteger as criações desenvolvidas na PUCRS. O Escritório
tem como objetivo complementar este trabalho com a co-
mercialização de invenções em diversos setores da econo-
mia, criando mecanismos de transferência tecnológica da
Universidade para empresas e indústrias. O projeto tem a vi-
gência de dois anos e englobará duas bolsas para profissio-
nais na área de comercialização e prospecção de negócios.

Novo Reitor
anuncia diretores

N
o próximo dia 9/12, ocorrerá a posse do novo Reitor da
PUCRS, Ir. Joaquim Clotet, assim como do corpo de dirigen-
tes da Universidade. A escolha dos dirigentes foi definida

pelo professor Clotet, após criterioso processo de avaliação, do qual
participaram o futuro Vice-Reitor, Ir. Evilázio Teixeira, os Pró-Reitores
indicados para nova gestão, o assessor de planejamento e o chefe de
gabinete. Outras designações serão comunicadas oportunamente.

PUC em Cena apresenta
A Gramática

O
Instituto de Cultura Musical apresenta no dia
29/11, às 20h, no teatro do prédio 40, a peça A

Gramática, de Eugène Labiche, que integra o proje-
to PUC em Cena. O elenco é composto exclusivamen-
te por alunos da Universidade. A direção está a car-
go de Marcelo Adams, premiado ator e diretor, aluno
do mestrado de Teoria da Literatura. O espetáculo
conta a história de Caboussat, um fazendeiro rico e
bonachão que concorre a presidente do Sindicato
Agrícola de sua região. Tudo estaria bem se ele não
tivesse problemas terríveis com a gramática: não
consegue escrever nada sem cometer muitos erros.
O ingresso é 1 kg de alimento não-perecível. Infor-
mações: 3320-3582 e cultura-musical@pucrs.br.

Alunos promovem Feira
do Empreendedor

N
esta quarta-feira, dia 24/11, os alunos do curso
de Administração de Empresas – Empreendedo-

rismo e Sucessão promovem a Feira do Empreende-
dor – Criadores e Criaturas. Trata-se de uma exposi-
ção de trabalhos sobre estratégias de marketing para
produtos fictícios e serviços criados por grupos de
acadêmicos do curso. A abertura do evento, às
19h30min, será com a palestra Criando marcas com-
petitivas, ministrada pelo publicitário Alberto Freitas,
da Agência Matriz. Ele abordará a importância da pes-
quisa de mercado no desenvolvimento de novos pro-
dutos. Local: auditório térreo do prédio 50.  A entra-
da é franca para os eventos.

Workshops tratam
de Voz e Vídeo sobre IP

N
os dias 25 e 26/11, o Grupo de Pesquisas Avançadas
em Redes de Comunicação e Tecnologia da Informa-

ção, ligado à Faculdade de Engenharia, promove o 4º
Workshop de Voz sobre IP (Internet Protocol) e o 2º
Workshop de Vídeo IP. Os eventos apresentam os resulta-
dos obtidos nos trabalhos desenvolvidos pelo grupo e as
experiências de empresas nessas áreas. Também promo-
vem o intercâmbio de informações e a discussão de temas
relacionados ao crescimento brasileiro no campo das apli-
cações multimídia. As atividades ocorrem no prédio 50.
São voltadas a pesquisadores das áreas de comunicações
multimídia, telecomunicações, ciências da computação e
áreas afins, além de profissionais envolvidos com tecnolo-
gias de voz e vídeo, analistas de sistemas e engenheiros.
Informações: workshop.gparc.org.

CAMPUS CENTRAL
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Inglês para
a Aeronáutica
As Faculdades de Ciências Aero-
náuticas e Letras realizam nos dias
26 e 27/11 o 1º Encontro Latino-A-
mericano de Inglês para a Aeronáu-
tica. A idéia é trocar informações e
experiências sobre metodologias,
dificuldades e procedimentos na
apresentação de conteúdos de lín-
gua inglesa aplicados à aviação. A
atividade é voltada a professores
ou monitores de língua inglesa com
experiência comprovada. Inscri-
ções na Pró-Reitoria de Extensão,
sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Psicopedagogia
Hospitalar
Nos dias 29 e 30/11, a partir das
13h30min, ocorre a 1ª Jornada de
Psicopedagogia Hospitalar: O psi-
copedagogo re-significando o uni-
verso hospitalar. Local: anfiteatro
Irmão José Otão do Hospital São
Lucas. Entre os temas do evento
estão O lúdico na intervenção psi-
copedagógica, Aprendizagem na
diversidade, Criança enferma e
construção do conhecimento, Pos-
sibilidades e limites da psicopeda-
gogia clínica e institucional, Psi-
copedagogo sob a visão do pedia-
tra e Arte e saúde: a união favo-
recendo o resgate da auto-estima.
Inscrições na sala de recreação,
5º andar do HSL. Informações:
3320-3500, ramal 2507.

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.

Fórum
Olímpico

O
2º Fórum Olímpico Gaúcho reú-
ne, de 24 a 26/11, grupos de es-

tudos olímpicos da PUCRS, UFRGS,
Unisinos, Faculdade de Osório e Uni-
versidade de Caxias do Sul. O evento
ocorre no Prédio Poliesportivo da
PUCRS. A conferência de abertura,
ministrada pelos professores Lamarti-
ne Da Costa, da Academia Olímpica
Brasileira, e Janice Mazo, da UFRGS,
tem como tema Atlas do Esporte no
Brasil e no Rio Grande do Sul. Serão
realizadas sessões de comunicação
sobre o papel do Estado no desen-
volvimento do esporte olímpico e pa-
raolímpico, projetos institucionais, for-
mação e pesquisa em estudos olím-
picos, entre outras. Participa o repre-
sentante do Ministério dos Esportes
Luiz Fernando Veronez, que fala so-
bre Políticas públicas para o desen-
volvimento do esporte olímpico e pa-
raolímpico. O evento é promovido
pelo Conselho Regional de Educação
Física da 2ª Região com apoio da
PUCRS e UFRGS. Inscrições no 5º
andar do Prédio Poliesportivo, a partir
das 14h de 24/11. Informações:
forumgaucho2004@terra.com.br.

anoteanote

Pólo aquático

O
1º Torneio de Integração de
Pólo Aquático será realizado

dia 27/11, às 12h. Local: Piscina
Olímpica do Parque Esportivo. Inscri-
ções para competir até 24/11 na se-
cretaria da Faculdade de Educação
Física e Ciências do Desporto, no
prédio 80, 6º andar, ao custo de R$ 5
e 1 kg de alimento não-perecível. In-
teressados que não tiverem time for-
mado poderão contatar a coordena-
dora do evento, professora Alessan-
dra Scarton pelo alescarton@pucrs.
br. O torneio é aberto ao público.
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Campanha
de Natal
A Livraria Editora Acadêmica (pré-
dio 41, 3º piso) está promovendo a
Campanha de Natal Solidário para
beneficiar as crianças carentes mo-
radoras da Vila Irmão Donato, no
bairro Partenon. Toda a comunida-
de universitária pode participar do-
ando brinquedos usados que serão
distribuídos aos pequenos. Quem
colaborar recebe um número e
concorre, por meio de sorteio, a
uma Agenda 2005. No local há uma
caixa para o depósito dos brinque-
dos. Informações: 3336-5337.

Dia de Ação de Graças
é comemorado

O
Dia de Ação de Graças será celebrado nesta
quinta-feira, 25/11, com uma missa, às
18h30min, na Igreja Universitária Cristo

Mestre, com participação do Coral e Orquestra da
PUCRS. A organização é do Grupo dos Represen-
tantes do Centro de Pastoral. Toda a comunidade
acadêmica é convidada a participar. Além da missa,
haverá três momentos de reflexão no Campus, às
9h, às 15h e às 20h30min, quando serão lidas men-
sagens nas salas de aula e nas secretarias. O lema da
data é Dia de Ação de Graças: agindo pela paz, dando graças pela vida.

Pós-graduação
na Espanha

O
s interessados em fazer espe-
cialização, mestrado ou douto-

rado na Espanha têm a oportunidade
de se inscrever no Programa Becas
do Ministério de Assuntos Exteriores
e de Cooperação, por meio da Agên-
cia Espanhola de Cooperação Inter-
nacional. Os estudantes devem ter a
pré-aceitação de universidade espa-
nhola. Para auxiliar na busca pela ins-
tituição, foi criado o Navegador Co-
lón, buscador de estudos de pós-gra-
duação, no site do Programa Becas.
Inscrições on-line até o dia 31/12:
www.becasmae.es. Informações:
Assessoria para Assuntos Internacio-
nais e Interinstitucionais (3320-3660
e aaii@pucrs.br).

Cultivando
a Vida
Os funcionários participantes do
Projeto Cultivando a Vida I e II são
convidados para um reencontro de
confraternização e reflexão, no dia
27/11. O evento ocorre no Centro
Social Marista, no bairro Rubem
Berta. O ponto de encontro será no
Centro de Pastoral (prédio 17), às
12h15min. O retorno ocorre às
17h30min. Informações: 3320-3576.
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Três acadêmicos da
PUCRS destacaram-se no
16º Salão de Iniciação Ci-
entífica da UFRGS: Lucia-
no Spinelli, do Jornalis-
mo, com o trabalho Grafi-
tis na paisagem porto-ale-
grense, que analisa os
desenhos feitos na capital
gaúcha e seu significado
para os diferentes públi-
cos; Cristiano Ferreira, do
curso de Engenharia Elé-
trica, com a pesquisa Re-
verberação artificial que
trata sobre as formas de
se obter, no computador,
efeitos acústicos de salas;
Alexandre Vangtinski de
Paula, da Engenharia Me-
cânica, com o estudo
Aperfeiçoamento do pro-
fae: ferramenta para auxí-
lio no projeto preliminar
de fazendas eólicas.

O Mestrado em Administração e Negócios da Fa-
culdade de Administração, Contabilidade e Eco-
nomia figura entre os 60 melhores do País em pes-
quisa anual realizada pela revista Você S/A, publi-
cada em novembro. O curso da PUCRS conquis-
tou o 6º lugar no Brasil e o 2º na região Sul na ca-
tegoria Mestrado Profissional. A nota atribuída a
cada curso é baseada em um levantamento reali-
zado entre ex-alunos, professores, coordenadores
de curso e diretores de Recursos Humanos.

A aluna Fernanda Lewis de Borba, do sétimo
semestre do curso de Farmácia, conquistou o
título de vice-campeã (medalha de prata) no
Argentina Open Taekwondo Championships
2004, em Buenos Aires.

O economista Aod Cunha de Moraes Júnior, pro-
fessor do Departamento de Economia da PUCRS
na graduação e no mestrado, e atual presidente da
Fundação de Economia e Estatística, é o Econo-
mista do Ano 2004. Ele foi eleito entre economistas
indicados por instituições públicas e privadas e pe-
las universidades do Rio Grande do Sul. Além das
indicações, foram considerados o curriculum vitae,
a inserção na comunidade em geral e as obras
publicadas. A solenidade de entrega será no dia
10/12, no Salão Diplomata, no Hotel Embaixador.

Os animais de estimação, apesar de serem estimados
pelos seus donos e fazerem “parte da família”, devem
ser tratados com cuidado. Eles podem ser fonte de do-
enças, principalmente por meio de microorganismos
presentes nos pêlos, na saliva, nas patas, fezes e na
urina. Veja, a seguir, exemplos de enfermidades que
podem ser causadas.

Doenças causadas por animais domésticos

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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viva bemviva bem

fique por dentrofique por dentro
O Grupo de Pesquisa em Desenvolvi-
mento Distribuído de Software da Fa-
culdade de Informática, em parceria
com a Universidade de Illinois (Chi-
cago), conquistou prêmio internacio-
nal. Trata-se da Distinction of Honora-
ble Mention in the 2004 AIS Award for
Innovation in Information Systems
Education, pelo módulo de treina-
mento The Management of Outsour-
cing: Development of a Module With
Implications for the IT Curriculum.
O trabalho foi desenvolvido pelos
professores Jorge Audy, Rafael Pri-
kladnicki e Roberto Evaristo (Chica-
go), e pelos alunos de mestrado Le-
andro Lopes e Leonardo Pilatti.

O professor do Pós-Graduação da Fa-
culdade de Medicina Emilio Moriguchi,
chefe do Serviço de Geriatria do Hospi-
tal São Lucas, foi eleito membro da In-
ternational Atherosclerosis Society até
2006. Moriguchi também é diretor do
Centro Colaborador da OPAS/OMS
para a Prevenção das Patologias e Do-
enças Crônico-Degenerativas Asssocia-
das ao Envelhecimento.
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 Não compartilhe alimentos ou a cama com os animais
 Evite carinhos como beijos ou lambidas próximas do rosto
 Recolha rapidamente as fezes e urina dos bichos
 Procure assistência médica imediata quando for mordido
 Mantenha os animais sempre de banho tomado (pelo me-

nos a cada 15 dias)
 Troque os panos das caminhas semanalmente
 Não deixe o animal dormir em locais úmidos
 Mantenha a casa do seu bichinho limpa
 Não leve seu cão à praia. Passeie com ele em outro local
 Vacine seu animal de estimação

CUIDADOS

É provocada por um vírus que ataca o cérebro e os nervos, ge-
rando distúrbios de comportamento, causando dificuldade para
respirar e para engolir até mesmo água. Pode ser transmitida por
cão, gato, cavalo, primatas ou morcego, tanto pela mordida
como pela saliva. A pessoa que for mordida deve procurar aten-
dimento médico imediatamente para tomar as vacinas necessá-
rias e receber a orientação para evitar a doença. Vacine seu bi-
chinho anualmente, a partir dos quatro meses de idade.

RAIVA

Brucelose – transmitida por meio de
secreções, fetos e restos de parto ou
da ingestão de leite cru ou queijo fres-
co de animais contaminados.
Leptospirose – Transmitida pela
água ou urina contaminada de cães, gatos ou ratos.
Toxoplasmose – Provocada por um germe presente no in-
testino dos felinos, principalmente dos gatos, que chega ao
homem pelo contato com as fezes do animal.
Criptococose – Transmitida por cães, gatos, ovinos, prima-
tas e pombos, através da aspiração do pó com o criptococo.
Bicho geográfico – Larva é adquirida por meio das fezes
dos cães, principalmente na praia, escolas e outros locais
onde há areia.

É transmitida pelo cão, coelho, gato e cavalo, por meio do conta-
to direto (como pegar no colo). Se o seu animal apresentar muita
coceira, leve-o a um veterinário.

SARNA

São transmitidas pelo contato direto com cães, gatos ou coelhos
doentes. Caso apareça queda de pêlo, consulte um veterinário.

MICOSES

OUTRAS
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“A gratidão é a memória do coração.”  (Antistenes)

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

24

28

agendaagenda

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

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.
Inscrições abertas para o 22º Seminário Brasileiro de Crítica Lite-
rária e 21º Seminário de Crítica do Rio Grande do Sul, com início
em 7/12. Promoção: Faculdade de Letras. 

*Inscrições abertas (até 14/1) para a Especialização em Ciências Penais, com início em março. Promoção: Faculdade
de Direito. Informações: 3320-3537, ramal 201 e 203 ou mestrcrime@pucrs.br. Inscrições: www.pucrs.br/direito.
Inscrições abertas (até 4/3) para os cursos de Mestrado em Direito, com início em 16/3. Promoção: Faculdade de Direito.
Informações: prédio 11, 10º andar, sala 1030, 3320-3537, mestradodir@pucrs.br. Inscrições: www.pucrs.br/direito/pos.
Miniconcerto de Natal, às 9h45min e às 19h. Local: escadaria do prédio 41. Promoção: Centro de
Pastoral e PRAC. Informações: 3320-3508.
Às 8h, início do curso Capacitação em Matlab. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

*Às 11h, início da cerimônia de lançamento do Relatório Social PUCRS 2003. Local: auditório do
prédio 9.
Às 11h, Prova de proficiência em espanhol (válida para o CNPq). Promoção: Instituto de Cultura
Hispânica. Local: prédio 3, sala 210. Informações: 3336-5377, cultura-hispanica@pucrs.br ou
www.pucrs.br/ich.
Inscrições abertas (até 17/12) para o curso de Especialização em Toxicologia Aplicada, com início em
março. Promoção: Instituto de Toxicologia. Informações: prédio 12 D, sala 140, 3320.3677. Inscrições: www.pucrs.br/toxico.
Inscrições abertas (até 14/1) para a Especialização em Expressão Gráfica. Promoção: Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo. Informações e inscrições: 3320-3564, www.pucrs.br/fau/expressao, pos-eg@pucrs.br ou prédio 9, sala 119.
Às 17h50min, palestra-debate A história do século XX com o professor Ricardo Waldman. Local: miniauditório do
Campus Zona Norte. Informações: 3366-8242 e 3366-4215. Entrada franca.
Às 14h30min, início do curso Culinária Japonesa básico 2 – A. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informa-
ções: 3320-3583, www.pucrs.br/icj ou cultura-japonesa@pucrs.br. Inscrições: prédio 40, sala 201.
Inscrições abertas para o curso de Primeiros Socorros, com início em 6/12. Promoção: Fundação Ir. José Otão.
Informações e inscrições: 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas (até 14/1) para o Mestrado em Engenharia Elétrica. Promoção: Faculdade de Engenharia. Infor-
mações e inscrições: 3320-3540 ou www.pucrs.br/feng/pos/stricto/ppgee.
Inscrições abertas para a Especialização em Planejamento e Gestão Escolar, com início em março. Promoção:
Faculdade de Educação do Campus Viamão. Informações e inscrições: 444-2499 ou sala 103 do Campus Viamão.
Inscrições abertas (até 8/3) para a Especialização em Direito Empresarial, com início em 22/3. Promoção: Faculdade
de Direito. Informações e inscrições: 3320-3537, mestradodir@pucrs.br ou prédio 11, 10º andar, sala 1030.
Às 9h, início do curso Culinária Japonesa básico 2 – B. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações:
3320-3583, www.pucrs.br/icj ou cultura-japonesa@pucrs.br. Inscrições: prédio 40, sala 201.
Início do 16º Congresso Brasileiro de Ciências e Engenharia de Materiais. Apoio: Faculdade de Engenharia,
Faculdade de Química e Faculdade de Física. Local: prédio 41. Informações: www.ufrgs.br/cbecimat2004/.
Último dia de inscrições para o Mestrado em Economia do Desenvolvimento. Informações: 3320-3524 ou economia-
-pg@pucrs.br. Inscrições: www.pucrs.br/face/ppge.
Às 19h30min, início do curso Gestão de negócios com o cliente. Promoção: Faculdade de Administração, Contabili-
dade e Economia. 

*Início da 1ª Jornada de Psicopedagogia Hospitalar – o psicopedagogo re-significando o universo hospitalar. Promoção:
Juliana Pierdoná, recreacionista do Hospital São Lucas. Local: Anfiteatro Ir. José Otão. Informações: 3320-3000, ramal 2507.
Último dia de inscrições para o Pós em Filosofia (mestrado e doutorado). Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas. Informações e inscrições: 3320-3554 ou www.pucrs.br/pgfilosofia.
Inscrições abertas para o curso Como elaborar um plano de proteção contra incêndio (PPCI), com início em 3/12.
Promoção: Faculdade de Engenharia. 

*Inscrições abertas (até 7/1) para a Especialização em Geografia. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas. Informações: 3320-3555 ou geografia-pg@pucrs.br. Inscrições: www.pucrs.br/posgrad.
Às 19h, palestra Banco de dados software livre postgreSQL. Promoção: T@rgetTrust. Público-alvo: estudantes de
Análise de Sistemas e Ciência da Computação, gerentes de Tecnologia da Informação, responsáveis pelos CPDs e
profissionais da área. Local: prédio 50, sala 613. Informações: 3325-2596 ou palestras@targettrust.com.br.
Último dia de inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde (mestrado e
doutorado). Promoção: Faculdade de Medicina. Informações: 3320-3318. Inscrições: www.pucrs.br/famed/pos.
Último dia de inscrições para o Doutorado em Estomatologia Clínica. Promoção: Faculdade de Odontologia. Infor-
mações: 3320-3538, odontologia-pg@pucrs.br. Inscrições: www.pucrs.br/odonto.
Último dia de inscrições para o Mestrado em Educação em Ciências e Matemática. Informações: 3320-3650.
Inscrições: www.pucrs.br/prppg/educem.
Último dia de inscrições para as Especializações em Literatura Brasileira, Literatura Infanto-Juvenil, Ensino da
Língua Portuguesa, Estudos Avançados em Língua Espanhola e em Língua Inglesa. Informações: 3320-3676,
letras-pg@pucrs.br. Inscrições: www.pucrs.br/fale/pos.
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