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PUCRS inaugura Centro de Memória

Nesta sexta-feira, dia 6/5, às 8h30min, será aberto o Centro da Memória, um novo

espaço para o desenvolvimento de pesquisas na área da neurologia, vinculado ao Insti-

tuto de Pesquisas Biomédicas. O objetivo do Centro, de acordo com o coordenador, Iván

Izquierdo, é o estudo do mecanismo básico e modulado da formação, educação e extin-

ção da memória, com ênfase na parte molecular e clínica. O colóquio inaugural será no

anfiteatro Ir. José Otão do Hospital São Lucas. Às 9h30min será realizada a mesa-redonda

Recentes avanços em biologia da memória com a participação dos professores argen-

tinos Facundo Manes e Jorge Medina e do professor da PUCRS Martín Cammarota.

Participe da
Semana da

Solidariedade
Estão a-

bertas as ins-
crições para
alunos, pro-
fessores, fun-
cionários e a
comunidade
participarem
das ativida-
des da 11ª
Semana da
Solidariedade,
de 15 a 21/5.
A participação de alunos no Seminário Soli-
dariedade e Paz, tema do evento neste ano,
é válida como atividade complementar. Ins-
crição: duas caixinhas de leite ou duas latas
de leite em pó. Nos cursos rápidos voltados
à comunidade, pode-se aprender desde a
fabricação de protótipo automotivo, o básico
de Word, produção de sabonetes artesanais
até instalações elétricas residenciais, entre
outros. No dia 21/5 ocorre o Torneio Esporti-
vo Solidariedade e de Recepção aos Calou-
ros. Confira a programação da Semana no
www.pucrs.br/pastoral/solidariedade. In-
formações: ramal 4506. Inscrições: prédio
17, sala 103. A promoção é da Pró-Reitoria
de Assuntos Comunitários, Projeto Solidarie-
dade e Centro de Pastoral.

Última semana de
inscrições para o Rondon

No dia 6/5 encerram-se as inscrições para o Projeto
Intercâmbio Brasil-Canadá, desenvolvido pelo Projeto Ron-
don, a PUCRS e a instituição canadense Jeunesse Canada
Monde. Os participantes atuam por seis meses, três em
uma comunidade do Brasil e outros três no Canadá. Po-
dem participar alunos de qualquer curso da PUCRS, de
graduação ou pós-graduação, com idade até 23 anos.

Cabe aos selecionados apenas o custo do passaporte e
do exame médico exigido pelo Canadá. Os demais
gastos são cobertos pelas entidades patrocinadoras.
As inscrições podem ser feitas por meio do site
www.pucrs.br/proex/comunitaria/rondon.

A Faculdade de Direito
promove nos dias 10 e 11/5 o 1º Seminá-

rio Brasileiro de Sociologia Jurídica, no auditório do
prédio 11. Estarão em pauta temas como A judicialização da

política, a politização da Justiça e a democracia no Brasil, O que há
de novo na teoria sociológica do Direito e Sociologia dos tribunais: opera-

dores do Direito e acesso à Justiça, entre outros. Público-alvo: estudantes de
graduação e pós-graduação de Direito e Ciências Sociais. A coordenação é dos

professores Lígia Moreira e Álvaro da Rocha. O evento é válido como 24 horas/aula
de atividade complementar. Informações e inscrições: 3320-3680, proex@pucrs.br

ou no www.pucrs.br/proex.

Encontro apresenta novidades nutricionais
Aspectos da nutrição relacionados à insufi-

ciência renal crônica, insuficiência respiratória,
o uso da calorimetria indireta e o combate à
obesidade infantil. São esses os principais as-
suntos das conferências, mesas-redondas e
cursos do 7º Encontro de Nutrição do Hospital

São Lucas e do 2º Encontro de Nutrição da Fa-
culdade de Enfermagem, Fisioterapia e Nu-
trição. Os eventos ocorrerão no anfiteatro do
prédio 50, nos dias 6 e 7/5. Inscrições na sala
201 do prédio 40. Informações: 3320-3680,
proex@pucrs.br ou no www.pucrs.br/proex.

A Biblioteca Central Ir. José Otão abriu ao
público seu novo acervo cinematográfico. Cole-
ções foram restauradas e catalogadas para ser-
virem como fonte de estudo. Cerca de 400 car-

tazes, enci-
c lopédias
ilustradas,
80 álbuns
de fotogra-
fias, perió-
dicos e qua-
se 3 mil li-
vros estão
à disposi-

ção para pesquisa. O material está exposto em
duas salas do prédio 16 do Campus Central e
pode ser visitado gratuitamente de segunda a
sexta-feira, das 8h às 22h, e no sábado, das 8h
às 12h. Entre as coleções está o acervo do jor-
nalista Paulo Gastal (foto), com clássicos norte-
americanos das décadas de 20 a 60, como os
filmes Casablanca e Grande Hotel, e preciosi-
dades do cinema brasileiro produzido no passa-
do. O arquivo do pesquisador

Biblioteca abre acervo
cinematográfico ao público

Henrique Padjem, que tam-
bém está exposto, enfatiza os
astros hollywoodianos e os
filmes de faroeste.



Espanhol
Jurídico
O Instituto de Cultura His-

pânica oferece o curso de Es-
panhol Jurídico, voltado a pro-
fissionais da área do Direito e
que tenham conhecimentos
básicos do idioma. As aulas
começam no início de maio
e serão realizadas até 7/7.
Ocorrem às segundas e quin-
tas-feiras, das 19h30min às
21h, na sala 200 do prédio 3.
Inscrições na Proex, sala 201
do prédio 40.
Informações:
site www.
pucrs.br/
proex , telefones
3320-3680 (Proex)
e 3320-3559
(Instituto de
Cultura His-
pânica).

Hidroginástica e dança
para a terceira idade
A Faculdade de

Educação Física e
Ciências do Despor-
to promove aulas
de hidroginástica e
dança para a tercei-
ra idade. Os encon-
tros ocorrem terças
e quintas-feiras.
Das 13h às 14h, é a
hidroginástica e, das
15h às 16h, a dança. Inscrições na Proex, sala 201 do prédio
40. Informações pelo fone 3320-3680, e-mail proex@pucrs.br
ou site www.pucrs.br/proex, no link Cursos e Eventos.

Corpo de Saúde da Marinha
Estão abertas as inscrições, até 11/5, para a seleção ao ingres-

so no Corpo de Saúde da Marinha. Os candidatos, de ambos os
sexos, devem ter concluído ou estar cursando o último período de
graduação na área da saúde. É necessário também ser brasileiro
nato e ter menos de 31 anos em 1º/1/2005. Informações e inscri-
ções: www.ensino.mar. mil.br ou (21) 2104-6006.
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O Reitor JOAQUIM CLOTET recebeu na ter-
ça-feira, 3/5, a visita dos embaixadores dos
EUA, John J. Danilovich, e da Espanha, Ricar-
do Peidró Conde. O diplomata norte-america-
no foi recebido no Salão Nobre da Reitoria e
também visitou o Tecnopuc. Conde almoçou
com o Reitor no restaurante Panorama.

Professor OSVALDO BIZ, da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas, proferiu confe-
rência durante o encontro da Associação de
Radiodifusão Comunitária, realizado em Fre-
derico Westphalen (RS). Falou sobre Monopó-
lio da comunicação no Brasil x comunicação
alternativa. O evento foi transmitido, via inter-
net, para todas as rádios comunitárias do País.

A PUCRS assinou convênio de cooperação
com a University of Regina, do Canadá. Entre
os pontos acertados estão a realização de ati-
vidades acadêmicas e de pesquisas conjun-
tas, o intercâmbio de material e publicações
acadêmicas e de professores para pesquisas,
palestras e debates.

O curso de Publicidade
e Propaganda da Faculda-
de de Comunicação Social
reuniu alguns de seus mais
bem-sucedidos ex-alunos
na aula inaugural Prata da
Casa. Com o tema 40 anos
de Propaganda, o encontro
marcou o início das come-
morações dos 40 anos do
curso. Estiveram presentes
os publicitários Milton Ta-
valeira (gerente de Moda e
Estilo da Paim Comunica-
ção), Lúcia Bastos (direto-
ra de Marketing da RBS),
Roberto Philomena (diretor
da Agência Matriz) e Fer-
nando Bueno (diretor do
Estúdio de Fotografia Fer-
nando Bueno).

A Pró-Reito-
ra de Gradua-
ção, SOLANGE KETZER, e o diretor da Facul-
dade de Comunicação Social, JERÔNIMO
BRAGA, receberam o Diploma da Ordem dos
Lanceiros de Osório. A honraria é homena-
gem do 3º Regimento de Cavalaria de Guar-
da do Comando Militar do Sul a personali-
dades e organizações que colaboram com o
regimento em suas atividades de instrução,
representação e guarda. A entrega do diplo-
ma ocorreu durante a solenidade alusiva ao
268º aniversário do 3º Regimento.

Universidade
Missionária

O programa Universi-
dade Missionária propor-
ciona a convivência com a
comunidade e uma experi-
ência de fé e solidariedade.
As inscrições estão abertas
até 20/5 para as missões
de Butiá e da Vila Fátima,
em Porto Alegre. A primei-
ra ocorre na segunda se-
mana de julho, durante
seis dias. Na Vila Fátima,
será de 25 a 31/7, em co-
memoração aos 25 anos
do Campus Aproximado
que a PUCRS mantém no
local. Serão feitas visitas a
famílias e trabalhos educa-
tivos por meio de oficinas
para jovens, adultos e cri-
anças. Inscrições no Cen-
tro de Pastoral (prédio 17,
sala 101). Informações:
3320-3576.

Foto: Marcos Colombo

Entre os dias 9 e 13/5, a Faculdade de Engenharia
estará recebendo uma missão de estudos da University
Western Ontário (Canadá). O grupo é composto pelo coor-
denador, professor SÉRGIO JANCZAK, acompanhado por
16 alunos de graduação na área de gestão. Na oportuni-
dade, será estudado um convênio para intercâmbio de

alunos e professores, além de
desenvolvimento científico.



Jornada
Odontológica

trata de
tecnologia
A 18ª Jornada Odontológica dos

Formandos será realizada de 11 a
14/5, no prédio 41, com o tema Tec-
nologia: A realidade na clínica odon-
tológica. Entre os cursos, destacam-
se Dentística: uma visão de futuro,
ministrado pelo professor Carlos
Gonzáles, de Indiana (Estados Uni-
dos), Estética em prótese fixa, O de-
senvolvimento da Odontopediatria
nos últimos 20 anos, Diagnóstico
precoce do câncer bucal e Células-
tronco em Odontologia. As inscrições
podem ser efetuadas na secretaria
da Faculdade de Odontologia, prédio
6. Informações adicionais no site
www.pucrs.br/jornadaodonto ou
pelo telefone 3320-3562. As inscri-
ções são feitas até o dia 10/5 na
Secretaria da Faculdade de Odon-
tologia (prédio 6). A partir do dia
11/5, os interessados devem dirigir-
se à secretaria do evento, no prédio
41. É necessária a apresentação da
carteira de estudante ou do Conse-
lho Regional de Odontologia.
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas,
entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br

Cuidando de
cães e gatos

Acidentes
na infância
A professora Olga Eidt, do Curso de

Graduação em Enfermagem da Faculda-
de de Enfermagem, Nutrição e Fisiotera-
pia (Faenfi), integrará painel sobre Aci-
dentes na Infância: reflexões sobre cir-
cunstâncias de vulnerabilidades, na 1ª
Conferência Brasileira de Cidades Prote-
toras da Vida e 1º Seminário Sul-Ameri-
cano de Promoção da Segurança e Pre-
venção de Traumatismos, que se realiza
de 4 a 8/5 no Salão de Atos da PUCRS. A
promoção é da Rede Brasileira de Cida-
des e Comunidades Protetoras da Vida.
Simultaneamente ocorre o curso Promo-
ção da segurança e proteção da vida in-
fantil em ambientes em que estão ex-
postas aos traumatismos não-intencio-
nais, que conta com a participação de
Annette Holnberg, da Suécia, e das pro-
fessoras da Faenfi Simone Canabarro,
Olga Eidt e Luiza Gerhardt. Informações:
www.cidadesprotetoras.org.br.

Além de serem bons com-
panheiros e alegrarem o

ambiente, os animais de esti-
mação comprovadamente be-
neficiam a saúde dos seus do-
nos em questões como ansieda-
de, depressão e solidão. Mas os
bichinhos também necessitam
de cuidados especiais e periódi-
cos. Confira algumas dicas para
cuidar do seu cão ou gato, os
animais mais comuns encontra-
dos nos lares brasileiros.

Cardápio da semana
O Prato Especial (R$ 3,50), destinado a alunos da

PUCRS, pode ser conferido pelo site www.pucrs.br/
prac/pratoespecial. As refeições de 4 a 6/5:

 QUARTA-FEIRA – 4/5: Arroz, feijão, carne de
panela, aipim cozido e saladas.

 QUINTA-FEIRA – 5/5: Arroz, feijão, frango gre-
lhado, massa ao sugo e saladas.

 SEXTA-FEIRA – 6/5: Arroz, feijão, bife à mila-
nesa, abobrinhas na manteiga e saladas.

Dissertações da Famecos
O Programa de Pós-Graduação em Comuni-

cação Social promove debate com a apresenta-

ção de dissertações de mestrado dia 6/5, das

15h30min às 17h30min, na sala 321 do prédio 7.

Serão discutidos os trabalhos O imaginário in-

fantil na publicidade contemporânea, de Julia-

na Tonin (PUCRS), A articulação da Publicidade

com o mundo social: a constituição do fluxo

publicitário nas práticas de produção e recep-

ção, de Elisa Piedras (UFRGS), e No embalo do

videoclipe: a dança midiatizada na televisão e

a recepção do mundo adolescente, de Airton

Tomazzoni (Unisinos). A entrada é franca. Infor-

mações: 3320-3658.

 Todas as vacinas devem ter reforço anual.
 No inverno:

• Evite tosar a pelagem do seu cão.
• Diminua a freqüência dos banhos, que devem ser dados com
água morna.
• Se o animal não for obeso, aumente um pouco a quantidade
de alimento, eles necessitam de mais energia para manter a
temperatura do corpo.
• Providencie um abrigo, caso seu cão durma fora de casa.

 Comida:
• Dê preferência às rações, principalmente as secas.
• Não adicione restos de comida caseira na ração nem lhes dê doces.

 Aplicar dose contra vermes na fêmea antes do acasalamento é uma
medida preventiva para que os filhotes nasçam livres de vermes. Os
filhotes devem ser imunizados aos 30, 45 e 60 dias de idade.

 Todas as vacinas e as doses contra vermes devem ter reforço anual.
 Outros cuidados:

• Alimente-os somente com ração para gatos, seca e mole.
• Corte as unhas de seu gato pelo menos uma vez por mês.
• Eles não gostam de água, mas gastam em média três horas por
dia na sua limpeza com lambidas. Se mesmo assim quiser dar-lhe
banho, é melhor acostumá-lo desde pequeno.
• Gatos são temperamentais, não são como cachorros que gostam de
carinho o tempo todo. Você só vai conseguir pegar o gato se ele quiser.
• Limpe suas orelhas semanalmente com algodão umedecido em
água boricada ou com produtos disponíveis em petshops.
• Limpe seus olhos sempre que houver secreção com
algodão umedecido em água boricada.

CÃES
IDADE VACINA

30 dias

De 45 a 60 dias

75 a 90 dias
105 a 120 dias
Quarto mês

Primeira dose contra vermes, com reforço
a cada três meses
Primeira dose V8 (contra parvovirose, cino-
mose, parainfluenza canina, hepatite infec-
ciosa canina, leptospirose e coronavirose)
Segunda dose de V8
Terceira dose de V8
Anti-rábica. Muitos veterinários aplicam
junto com a terceira dose de V8

GATOS
IDADE VACINA
60 dias

90 dias
120 dias

Primeira dose da vacina quíntupla (contra
panleucopenia, leucemia felina, clamidiose,
calicivirose e rinotraqueíte.
Segunda dose da vacina quíntupla
Terceira dose da vacina quíntupla e vacina anti-rábica



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
Curso: Gestão do Relacionamento com o Cliente – Call
Center
Curso: História Social da Moda no Século 20
Cursos ATC/Famecos – Final Cut
Jornada Gaúcha de Psicossomática
Curso: Gastronomia Mediterrânea – Culinária
Espanhola
Cursos ATC/Famecos – Flash Básico
Grupo de Pesquisa: Tributação, Justiça e
Desenvolvimento
Curso: Instalações  Hidráulicas de Combate a
Incêndios nas Edificações
Curso: Perícias em Avaliações de Imóveis
Cursos ATC/Famecos – Dreamweaver Básico
9º Encontro Gaúcho de Imunologia
Curso: Habilidades Gerenciais para Novos Gerentes
Missa pelo Dia das Mães

Curso: Gestão de Recursos Financeiros com Excel
1º Seminário Internacional: Pessoa Adulta, Saúde e
Educação
Cursos ATC/Famecos – Dreamweaver Avançado
Cursos ATC/Famecos – Flash Avançado
Missa pelo Dia das Mães

Curso: Fundamentos de Estatística com apoio do
Programa SPSS
Cursos ATC/Famecos – Photoshop Avançado
Seminário Economia às 5 ½

Curso: Gerência e Segurança Patrimonial

MBA em Gestão Educacional

Curso: Intervenção Motora Lúdica Inclusiva

Ciclo de Seminários PET Biologia sobre Epistemologia,
Ciência e Evolução
Ciclo de conferências Projetos de Filosofia

11ª Jornada de Estudos do Oriente Antigo

Curso: Gestão da Informação com Access
Curso: Criação e Formação de Textos com Word
Especialização em Geriatria e Gerontologia (extensivo)

Inscrições abertas. As aulas começam em 5/5. Promoção: Faculdade de Adm., Contabilidade e Economia. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 9/5. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 11/5. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Inscrições abertas. O evento começa em 12/5. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 16/5. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e
Fisioterapia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 13/6. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 17h. Tema da palestra: Federalismo Fiscal. Promoção: Mestrado e Doutorado em Direito. Local:
prédio 11, 10º andar, sala 1014.
Inscrições abertas. As aulas começam em 6/5. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 13/5. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 16/5. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Inscrições abertas. O evento começa em 19/5. Promoção: SBI-Regional Sul em parceria com a PUCRS. 
Inscrições abertas. As aulas iniciam em 3/6. Promoção: Faculdade de Adm., Contabilidade e Economia. 
Início às 18h30min. Local: Igreja Universitária Cristo Mestre. Organização: Centro de Pastoral com o apoio
do DCE.
Inscrições abertas. As aulas iniciam em 21/5. Promoção: Faculdade de Adm., Contabilidade e Economia. 
Inscrições abertas. O evento inicia em 24/5. Promoção: Faculdade de Educação. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 30/5. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 20/6. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 11h30min. Local: Igreja Universitária Cristo Mestre. Organização: Centro de Pastoral com o apoio
do DCE.
As aulas começam hoje. Promoção: Faculdade de Matemática. 

Início às 12h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 17h30min. Tema: Determinantes econômicos da corrupção e seu impacto para a economia
brasileira. Palestrante: André Carraro, da Unisc. Entrada franca.
As aulas começam hoje. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e inscrições: prédio 2,
3336-5857, www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
Último dia de inscrições. Promoção: PUCRS Virtual. Informações e inscrições: www.ead.pucrs.br,
ead@pucrs.br, 3320-3651 ou 3320-3529.
Inscrições abertas. As aulas começam em 1/6. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do
Desporto.
Início às 13h10min, com o tema Metodologia dos estudos evolutivos. Ministrante: Professor Eduardo
Eizirik. Local: prédio 12C, sala 142. Promoção: PET Biologia. Entrada franca.
Início às 13h45min. Tema: Interpretação semântica do projeto crítico de Kant. Conferencista: professor
Zeljko Loparic. Local: prédio 50, sala 214. Entrada franca.
Inscrições abertas. O evento começa em 17/6 e terá como tema O mundo antigo: patrimônio e memória.
Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 11/6. Promoção: Faculdade de Adm., Contabilidade e Economia. 
Inscrições abertas. As aulas iniciam em 11/6. Promoção: Faculdade de Adm., Contabilidade e Economia. 
Inscrições abertas até 30/6. As aulas começam em julho. Promoção: Instituto de Geriatria e Gerontologia.
Informações: 3336-8153, 3320-3000, ramal 2590 ou igg@pucrs.br.
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Entre em contato com a Redação pelo

3320-3500, ramais 4338 e 4446, fax 3320-3603

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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        Mãe... São três letras apenas
as desse nome bendito: também o céu

tem três letras e nelas cabe o infinito. Para louvar a nossa
mãe, todo bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem

que ela nos quer. Palavra tão pequenina, bem sabem os lábios meus que
és do tamanho do céu e apenas menor que Deus!              Mario Quintana


