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Universidade é destaque 
em publicação na internet
O ranking latino-americano de univer-

sidades na internet apontou a PUCRS 
em 28º lugar entre 200 instituições e 

14º no Brasil entre 100. O estudo, feito pelo 
laboratório Cybermetrics, do Centro de Infor-
mação e Documentação, do Conselho Nacio-
nal de Pesquisa da Espanha, leva em conta 
a disponibilidade da produção acadêmica. A 
atualização considera o volume, a visibilidade 
e o impacto do conteúdo científico abrigado 
nos domínios da web de cada universidade.

O Projeto Internacional Rondon de Intercâmbio Brasil/Canadá 2007 está 
com inscrições abertas, até 9/5, para alunos da PUCRS que desejam 
desenvolver atividades comunitárias por seis meses, divididos entre o 

Canadá e o interior gaúcho. Os alunos trabalham voluntariamente em comu-
nidades carentes, desenvolvendo atividades educativas. O Projeto Rondon 
ocorre na PUCRS desde 2000, totalizando até agora a participação de mais 
de 80 estudantes. Inscrições: www.pucrs.br/proex/extensaocomunitaria. 
Informações: sala 411 do prédio 40, 3320-3000, ramal 4065.

Projeto Rondon Canadá recebe inscrições

Museu em 2º lugar
O Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) 

é a segunda atração turística gaúcha melhor 
avaliada pelo Guia 4 Rodas, da editora Abril, 
em 2007. O primeiro lugar ficou com o Parque 
Aparados da Serra. As Ruínas de São Miguel 
das Missões conquistaram o terceiro lugar na 
avaliação da revista. A exposição do MCT con-
ta com mais de 700 experimentos interativos. 
Destacam-se o giroscópio (simulador de gra-
vidade), simuladores de vulcões, terremotos, 
evolução da terra e das marés e experimen-
tos na área de comunicação, como o estúdio 
de televisão e videofones. Informações pelo 
3320-3597 ou www.mct.pucrs.br. 

Novas técnicas  
em cirurgia da mão

O 27º Congresso Brasileiro de Cirurgia 
da Mão, que será realizado nos dias 28, 29 
e 30/4, no Centro de Eventos, discute temas 
como anatomia cirúrgica, fraturas de punho, 
avanços na consolidação óssea, nervo peri-
férico, malformação congênita, artroscopia e 
trauma. Também haverá cirurgias ao vivo de 
reconstituição de partes da mão. Os proce-
dimentos apresentarão novas técnicas que 
serão realizadas em conjunto com convida-
dos estrangeiros. Paralelamente ao evento, 
haverá três workshops. Informações: www.
mao2007.com.br.

No dia 28/4 ocorre aula inaugural do mestra-
do interinstitucional em Ciência da Compu-
tação, parceria entre a PUCRS e Universida-

de do Estado de Mato Grosso (Unemat). O curso, 
com linhas de pesquisa na área de Computação 
e Informática, é oferecido pelo Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da 
Faculdade de Informática (Facin) da PUCRS para 
25 professores e profissionais mato-grossenses, 
que terão as mensalidades custeadas pela Fun-

Começa mestrado em parceria com a Unemat
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato 
Grosso. O projeto foi aprovado pela Capes. A aula 
inaugural, no Campus da Unemat de Barra do 
Bugres, conta com as presenças do Pró-Reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação, Jorge Audy, do dire-
tor da Facin, Avelino Zorzo, e do coordenador do 
PPGCC, Fernando Dotti. Por dois anos, os alunos 
assistirão às aulas ministradas por professores 
do PPGCC/Facin na Unemat. Em janeiro e julho, 
virão a Porto Alegre.

Fatores levados em conta no ranking:
Quantidade de páginas da instituição identificadas por quatro fer-
ramentas de busca: Google, Yahoo, Live Search e Exalead.

Visibilidade e número de links externos que remetem à página da 
universidade.

Produção acadêmica avaliando o número de arquivos: Adobe 
Acrobat, Adobe PostScript, Microsoft Word e Microsoft Powerpoint.

Número de artigos científicos disponíveis na web em publicações 
eletrônicas de acesso aberto, verificado pela ferramenta Google 
Scholar.

PUCRS e AES-Sul estudam eficiência energética de reatores

Os reatores de luminárias públicas de Santa Maria, 
Santana do Livramento e cinco municípios da Re-
gião Metropolitana estão sendo avaliados quanto 

às perdas elétricas e o fator de potência, no estudo rea-
lizado em parceria entre a PUCRS e a concessionária 
AES-Sul. O trabalho desenvolvido pelo vice-diretor dos 

Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica 
(Labelo), engenheiro Álvaro Theisen, visa à efi-
ciência energética, com melhor aproveitamento 
do recurso e redução do desperdício. Conforme o 
coordenador do Centro de Excelência e Ilumina-
ção Pública da PUCRS, Luciano Rosito, a perda de 

potência por deficiência nos reatores pode cau-
sar problemas nas redes elétricas das conces-
sionárias. Os resultados trarão subsídios para 
uma melhor qualificação técnica dos materiais, 
mantendo suas características elétricas por um 
período mais longo.
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Capacitação gratuita da Microsoft
O Centro de Inovação Microsoft da PUCRS ofere-

ce capacitação gratuita na área de informática, 
voltada para universitários, alunos do Ensino 

Médio e egressos de cursos de áreas afins à Tecno-
logia da Informação. O objetivo é treinar os partici-
pantes para atender à demanda atual das empresas 
por profissionais em desenvolvimento de software. 
Inicialmente, são oferecidas 600 vagas. Haverá aulas 

Palestra com documentarista
O documentarista gaúcho Fabiano Maciel faz pa-

lestra na PUCRS, dia 26/4, a convite do curso 
superior de Tecnologia em Produção Audiovi-

sual, Cinema e Vídeo da Faculdade de Comunicação 

Gestão com Pipoca
O Núcleo Empreendedor PUCRS realiza dia 

26/4, às 11h, no auditório do 9º andar do pré-
dio 50, a primeira sessão do Gestão com Pipoca. 
Será apresentado o filme Os trapaceiros, com 
direção e roteiro de Woody Allen e a participação 
de Tracey Ullman, Hugh Grant e do próprio Woody 
Allen. Depois da sessão ocorre debate sobre em-
preendedorismo com a presença da consultora 
empresarial Naira Libermann, de Adriana Silva, 
representante da Associação de Jovens Empre-
sários/Porto Alegre, e da coordenadora do Núcleo 
Empreendedor PUCRS, Flavia Cauduro. As ins-
crições são gratuitas e feitas no local do evento. 
A participação valerá duas horas de atividade 
complementar.

Projeto Cultivando a 
Vida abre inscrições

Professores e técnicos-administrativos da 
Universidade podem participar do projeto Cul-
tivando a Vida, que ocorre no dia 26/4. O pro-
jeto, que será realizado no período da manhã, 
proporcionará vivências e reflexões em grupo, 
oportunizando o resgate de valores humanos in-
dispensáveis no convívio social e profissional. As 
inscrições podem ser feitas com Carolina Faraco 
pelo e-mail carolina.faraco@pucrs.br ou ra-
mal 4975. A organização é do Centro de Pastoral 
e Solidariedade, com apoio da Gerência de Re-
cursos Humanos.

Monografia Nota 10
A Faculdade de Direito realiza, no dia 26/4, 

a 22ª edição do projeto Monografia Nota 10, em 
que são reapresentados trabalhos de conclusão 
de curso que obtiveram o grau máximo. Ocorrerá 
a partir das 17h30min, na sala 307 do prédio 11. 
A entrada é franca. Evento válido como atividade 
complementar. A promoção é do Departamento 
de Direito Social e Processual do Trabalho. Confi-
ra a programação:

tema aUtor(a)
O Constitucionalismo 
de valores no Brasil 
e na Espanha: um 
estudo comparado

Ramón Perez

Crimes através da 
internet

Cristiane Machado 
Henkin

O abandono 
socioafetivo e a 
indenização por 
danos morais

Camila Pelzer Meza

Missão Porto Alegre/Vila Fátima
Até 8/5, o Centro de Pastoral e Solidariedade recebe 

inscrições para o projeto Missão Porto Alegre/Vila Fá-
tima, dentro do programa Universidade Missionária. 

Podem participar universitários e profissionais graduados de 
qualquer instituição de ensino superior. Durante a semana 
de missão, de 23 a 29/7, terão a oportunidade de trans-
mitir seus conhecimentos acadêmicos por meio de oficinas 
educativas e pedagógicas direcionadas a crianças e jovens 
carentes da Vila, além de visitar famílias. As inscrições po-
dem ser feitas na sala 101 do prédio 17 ou pelo www.pucrs.
br/pastoral/missionaria. Informações no site ou pelo fone 
3320-3576, com Elisa. Em 2006, o projeto envolveu 70 pes-
soas, beneficiando mais de mil moradores da Vila Fátima.

sobre noções básicas de desenvolvimento de siste-
mas, para nivelar o conhecimento. Durante o curso, 
serão realizados testes para que os estudantes pos-
sam avançar de fase ou não, de acordo com o número 
de vagas pré-definidas. Para participar, o interessado 
deve inscrever-se pelo site www.centrodeinovacao.
org.br até 1º/5. Informações podem ser obtidas pelo 
e-mail ci@pucrs.br.

Bolsas de Pós no Japão
Graduados ou formandos em curso superior que 

tenham até 35 anos incompletos em 1º de abril 
de 2008 podem candidatar-se para as Bolsas 

de Estudo MEXT, do Japão. As bolsas abrangem cursos 
de pós-graduação, mestrado e doutorado. Dentre os 
outros requisitos estão a nacionalidade brasileira (não 
pode ter cidadania japonesa), fluência na língua in-
glesa ou japonesa e a área pretendida pelo candidato 
deve ser a mesma da sua formação. As inscrições po-
dem ser feitas até 11/5 no Escritório Consular do Ja-
pão (Av. João Obino, 467). Informações: 3334-1299.

Social (Famecos). Maciel está lançando o filme Oscar 
Niemeyer: A vida é um sopro. A atividade será às 
18h, no auditório da Faculdade. Entrada franca. Infor-
mações: 3320-3569.

Champagnat oferece nível 1 de Educação Infantil
O Colégio Marista Champagnat, situado dentro do Campus Central da PUCRS, passa a oferecer, a partir 

de 7/5, o nível 1 de Educação Infantil. Voltado para crianças a partir dos três anos, será realizado no período 
da tarde. Além das atividades normais, os pequenos terão aulas de Música, Informática e Educação Física. 
As inscrições estão abertas. Informações pelo telefone 3320-3560.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Gripe: vitamina C e cama fazem bem?
A vitamina C em nada modifica o curso de uma 

doença viral ou sua prevenção, diferentemen-
te de dormir – durante o sono aumentamos a 

produção de células de defesa do nosso organismo. 
Portanto, do ditado “vitamina C e cama”, apenas o 
item “cama” realmente melhora o curso de quem 
está com resfriado e gripe. São fontes de vitamina C 
acerola, mamão-papaia, laranja, limão, melão, mo-
rango, couve e ervilha.

diFerenças entre as doenças:
Infecção mais prevalente do ser humano, o res-

friado comum é causado principalmente pelo rino-
vírus. Trata-se de doença de baixa gravidade, com 
sintomas de vias aéreas superiores (espirros, coriza, 
dor de garganta e obstrução nasal, tosse e rouquidão) 
e raros sintomas sistêmicos (febre, dores muscula-
res, mal-estar e calafrios). Geralmente duram menos 

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

de sete dias e medicamentos para alívio dos sin-
tomas podem ser utilizados (anti-histamínicos). 
Nesse caso não se recomenda a vitamina C.

Doença aguda de rápida evolução, geralmen-
te benigna, a gripe pode ser fatal (geralmente em 
idosos e crianças). O vírus influenza é o grande 
responsável. A doença se caracteriza por início 
súbito de febre alta, calafrios, prostração, cefaléia 
e dores musculares, acompanhados de sintomas 
respiratórios. Geralmente os sintomas sistêmicos 
se iniciam nos primeiros dias enquanto os res-
piratórios (especialmente a tosse) predominam 
posteriormente. Podem durar até duas semanas. 
O tratamento consiste de repouso, hidratação oral, 
antitérmico e antitussígenos. A gripe pode ser pre-
venida pela vacina anual que tem como objetivo 
evitar causas graves da doença que podem levar à 
pneumonia viral e morte.

 

fique por dentro

superdicas

campanha nacional de vacinação:
Vai até o dia 4/5, com imunização gratuita de 

idosos (acima de 60 anos). A imunidade ocorre 
após oito semanas da aplicação, por isso é impor-
tante se vacinar antes da chegada do inverno. Todos 
os anos a composição da substância se modifica, 
pois o vírus mutante pode ficar resistente. Como 
é produzida a partir de ovos de galinha, não deve 
ser tomada por quem tem alergia a esse alimento. 
Podem ocorrer reações, mas são geralmente leves, 
como dor e vermelhidão no local da aplicação.

As ameaças 
aos peixes de 
água doce de todo 
o mundo (26% 
da produção de 
pesca anual) fo-
ram discutidas 
por especialistas 
representantes 
dos cinco conti-
nentes. O coor-
denador do Freshwater Fish Specialist Group (FFSG) para 
a América do Sul, professor da Faculdade de Biociências 
roBerto reis, participou da reunião de conservacionis-
tas e taxônomos de peixes num esforço para determinar 
as dificuldades enfrentadas pelas cerca de 14 mil espé-
cies de peixes de água doce do planeta. O FFSG oferece 
suporte e orientação para governos e agências de vida 
silvestre. O grupo apóia projetos selecionados de conser-
vação, incluindo proposta de milhões de dólares na bacia 
do rio Congo na África e outro no Oriente Médio.

Em 19/4 o falecido ir. avelino madaloZZo rece-
beu pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar uma 
homenagem na Assembléia Legislativa. No dia 4/5, na 
missa das 11h30min, na Igreja Universitária Cristo Mes-
tre, o Centro de Pastoral e Solidariedade faz uma inten-
ção especial pelo primeiro aniversário de falecimento do 
religioso.
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A coordena-
dora do Programa 
de Pós-Gradua-
ção em Ciências 
Criminais e pro-
fessora do Pro-
grama de Pós-
Graduação em 
História, rUth 
chittÓ GaUer, 
integrará a ban-
ca examinadora 
das provas de 
doutoramento 
em Letras, na área de História, especialidade de His-
tória da Cultura, do mestre Marçal de Menezes Pare-
des, na Universidade de Coimbra (Portugal/foto). Ruth 
também vai proferir palestras no Programa de Douto-
ramento em Altos Estudos Contemporâneos (História 
Contemporânea e Estudos Internacionais), no qual a 
PUCRS e a Universidade de Coimbra são parceiras.

A professora Blanca WerlanG, diretora da 
Faculdade de Psicologia, participou do 8º Encontro 
Mineiro de Avaliação Psicológica: Teorização e Práti-
ca, na Faculdade de Ciências Humanas da Fundação 
Mineira de Educação e Cultura, em Belo Horizonte. In-
tegrou a mesa-redonda Avaliação Psicológica de Fa-
mília e ministrou o curso sobre o Teste das Fábulas.

Os professores Flavia caUdUro, coordena-
dora do Núcleo Empreendedor, e andrÉ dUhÁ, 
coordenador do curso de Administração – Linha 
de Formação Empreendedorismo e Sucessão, 
apresentaram a experiência da PUCRS na área 
do Empreendedorismo e Inovação no Conselho de 
Inovação e Tecnologia da Fiergs. O evento foi coor-
denado pelo Grupo Temático Interação Universida-
de-Empresa do Centro de Inovação Tecnológica.

A nutricionis-
ta mÁrcia Kel-
ler alves foi ho-
menageada du-
rante a Festa da 
Pimenta, em Turu-
çu, “capital nacio-
nal da pimenta”. 
Recebeu da prefei-
ta um troféu como 
reconhecimento do 
mérito pela pes-
quisa da cultura da 
pimenta dedo-de-
moça, tema da sua 
dissertação, con-
cluída no final de 2006 no Laboratório de Biofísica 
Celular e Inflamação da Faculdade de Biociências. A 
orientação foi do professor Jarbas de Oliveira.

Foto: Rafael Fragoso/stock.XCHNG

Foto: Katherine de Vera/stock.XCHNG
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pastoral e vocÊ

“Jesus não olha tanto a grandeza das ações, nem mesmo as suas dificuldades,  
mas sim, o amor com que as fazemos.”     santa teresinha do menino Jesus

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história – Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

fale
conosco

Entre em contato com a Redação pelo fone 
3320-3500, r. 4338 e 4446, fax 3320-3603 

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

agenda programe-se

curso de Kirigami i-B. aulas até 16/5. Infor-
mações: 3320-3583. Promoção: Instituto de 
Cultura Japonesa. 

entrega do título de doutor Honoris Causa 
da pUcrs ao coordenador-geral do insti-
tuto de Gestão e liderança Universitária, 
da organização Universitária interameri-
cana, pierre cazalis. A cerimônia será às 
10h30min, no auditório do prédio 9. 

palestra: literatura é assim, com cíntia 
moscovich. Às 18h. Local: sala 305 do prédio 
8. Entrada franca. Válido como atividade com-
plementar. Promoção: Faculdade de Letras.

dia 25   qUarta-Feira

Grupo de es-
tudos – o pós-
estruturalismo 
de michel Fou-
cault e suas 
i n t e r f a c e s 
com o direito 
– 2ª edição. de 
26/4 a 28/6 e 
de 2/8 a 29/11. 
Encontros quin-
zenais às quintas-feiras, das 12h15min às 
13h45min. Local: sala 1047 do prédio 11. 
Promoção: Faculdade de Direito.  

dia 26   qUinta-Feira

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

curso: a literatura espanhola através do cinema 
– debate crítico 2: o momento atual. início dos encon-
tros. Horário: das 8h30min às 11h40min. Programação: 
La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca; 
Soldados de Salamina, de Javier Cercas; e La Colmena, 
de Camilo José Cela, entre outros. Promoção: Instituto de 
Cultura Hispânica. 

curso: 5º círculo de cultura 
indígena. Ocorre até 14/7, 
aos sábados, das 8h30min às 
11h30min. Promoção: Departa-
mento de Direito Público da Fa-
culdade de Direito e Núcleo de 
Estudos e Pesquisa em Cultura 
Indígena. 

curso:  aprenda  a  inves-
tir em ações, com leandro 
rassier, da Xp investimentos. 
Horário: das 8 às 12h e das 13 às 18h. Local: sala 705 
do prédio 50. Informações: 3384-4449 ou www.labmec.
com.br. Promoção: Laboratório de Mercado de Capitais, da 
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.

curso de Bonsai i-B. aulas até 14/5. Informações:  
3320-3583. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. 

dia 28   sÁBado

suspensão das aulas para atividades de planejamento.

cursos de especialização promovidos pelo programa 
de pós-Graduação da Faculdade de administração, 
contabilidade e economia. Gestão Estratégica de Tec-
nologia da Informação, Gestão e Inteligência Competitiva 
e Marketing Estratégico. Último dia de inscrições. Informa-
ções: www.pucrs.br/face/cursoslatosensu.

dia 30   seGUnda-Feira

Workshop: tópicos de intensivismo neo-
natal, com o diretor do departamento de 
pediatria do new england center, de Bos-
ton, ivan Frantz. Informações e inscrições: 
3315-4188 ou na secretaria do curso de Pós-
Graduação em Pediatria, 5º andar do HSL. Ho-
rário: das 9 às 12h e das 14 às 16h. O curso 
terá tradução simultânea e as vagas são limi-
tadas. Promoção: Departamento de Pediatria, 
Programa de Pós-Graduação em Pediatria e 
Serviço de Neonatologia do HSL.

dia 27   seXta-Feira

Foto: Divulgação

Feriado – dia do trabalho.

concertos comunitários Zaffari – dia das mães, com 
o coral e orquestra Filarmônica da pUcrs. horário: 
15h. Entrada franca. Local: estacionamento superior do 
Bourbon Ipiranga. Promoção: Instituto de Cultura Musical.

dia 1º   terça-Feira

transferência, reopção, complementação e ingresso 
extravestibular. Informações na Coordenadoria de Regis-
tro Acadêmico, sala 108 do prédio 1, www.pucrs.br/cra ou 
3320-3573. 

13ª Jornada de estudos do oriente antigo e 3º ciclo de 
conferências em história antiga. Inscrições para ouvinte 
até 24/5 e para apresentação de pôsteres e comunicações 
até 30/4. Ocorrem de 24 a 26/5. Tema: Vanguarda e Tradição 
da África no Mundo Antigo. Informações: www.pucrs.br/ffch/ 
historia/egiptomania ou cejha@pucrs.br. Promoção: Facul-
dade de Filosofia e Ciências Humanas. 

projeto creio em ti. Prepara alunos, professores e fun-
cionários para a realização dos sacramentos do Batismo, 
Crisma e Eucaristia. Ocorre de maio a outubro. Inscrições 
até o final de abril: www.pucrs.br/pastoral. Informações: 
3320-3576. Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade.

10º encontro de economia da região sul/anpec-sul. 
inscrições de artigos até 4/5. O evento ocorre dias 5 e 6/7. 
Informações: www.pucrs.br/face/ppge/anpecsul. Promoção: 
Programa de Pós-Graduação em Economia e Associação 
Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia.  

curso de Fraseologia inglesa. ocorre de 7/5 a 9/7. Ho-
rário: segundas-feiras, das 18h45min às 22h45min. Válido 
como atividade complementar. 

curso de especialização em administração rural. ins-
crições até 2/5. Informações: 3205-3121. Promoção: Fun-
dação Irmão José Otão. 

9º encontro de nutrição do hospital são lucas (hsl), 
4º encontro de nutrição da Faculdade de enfermagem, 
nutrição e Fisioterapia e 1º encontro de técnicos de nu-
trição do hsl. o evento ocorre em 4 e 5/5. Horário: das 8 
às 18h (sexta-feira) e das 8h30min às 13h (sábado). Local: 
auditório do prédio 50. Promoção: Faculdade de Enferma-
gem, Nutrição e Fisioterapia e HSL. 

curso: doutorado em ciência da computação. inscrições 
até 29/6: www.pucrs.br/inf/pos. Informações: 3320-3611.


