
Aulas começam para 
cerca de 30 mil alunos

As condições gerais de acessibilidade 
de Porto Alegre começam a ser levan-
tadas a partir de março, pela PUCRS. 

A iniciativa decorre de convênio assinado 
com a Prefeitura, em 3/3, e que será execu-
tado pelos núcleos de pesquisa em acessi-
bilidade e mobilidade urbana da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo. Segundo o 
diretor da FAU, Paulo Regal, o desenvolvi-

Pesquisadores do Centro de Memória 
do Instituto de Pesquisas Biomédicas 
descobriram a proteína que pode ma-

nipular positivamente a memória para que 
ela dure de sete a dez vezes mais que o 
normal. O estudo foi coordenado pelos pro-
fessores Martín Cammarota e Iván Izquierdo 
em parceria com o Laboratório de Neuro-
receptores da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Buenos Aires e publicado 
em janeiro no site da revista PNAS (Procee-
dings of the National Academy of Sciences). 
A pesquisa feita em ratos demonstra que, 
por meio da administração de uma proteína 
chamada BDNF no hipocampo do cérebro, 
por volta de 12 horas após o aprendizado 
de determinado tema, a memória pode durar 

O primeiro semestre letivo de 2008 co-
meçou na PUCRS na segunda-feira, 
3/3, quando foram recebidos mais de 

30 mil alunos de graduação e pós-graduação 
dos campi Central, Viamão e Uruguaiana. Os 
acadêmicos do Campus Central podem retirar 
suas agendas até 14/3, das 9h às 21h30min, 
na sala anexa do prédio 50. No Campus Via-
mão serão entregues no dia 10, a partir das 
8h. Dias 12 e 13 é a vez dos 4 mil novos alu-
nos serem recepcionados no Stand Calouros, 
um ambiente de lazer, troca de experiências 
e acolhida. Localizado no Centro de Eventos 
(prédio 41 do Campus Central), o Stand é um 
espaço de convivência entre os acadêmicos, 
onde eles podem esclarecer dúvidas, con-
versar, realizar atividades de arte, música, 

Pesquisa investiga as condições da Capital

Descoberto mecanismo para a memória

Especialistas debatem  
sobre doenças tropicais

Até o dia 7/3 a PUCRS sedia o 44º Congresso da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, no Centro de 
Eventos. O evento reúne profissionais de diferentes áre-
as que se dedicam ao estudo, tratamento e controle das 
principais doenças infecciosas e parasitárias, como febre 
amarela, dengue, tuberculose e malária. Há participações 
de técnicos e especialistas da OMS, Organização Pan-
Americana da Saúde, ministério da Saúde, secretarias 
estaduais e municipais, além da organização Médicos 
Sem Fronteiras. A presidência do congresso é do professor 
Carlos Graeff Teixeira, da Faculdade de Biociências. Infor-
mações: www.44csbmt.com.br. Promoção: Regional Rio 
Grande do Sul da Sociedade Brasileira de Medicina Tropi-
cal e Faculdade de Biociências.

PUCRS entre as Campeãs  
da Inovação em 2007

A PUCRS rece-
beu, em fevereiro, o 
prêmio Campeãs da 
Inovação 2007, uma 
iniciativa da Revista 
Amanhã e da Con-
sultoria Edusys. O 
r e c o n h e c i m e n t o 
parte do resultado 
de uma pesquisa 
na internet voltada 
às 500 maiores em-
presas do Sul do Brasil. Os diferenciais da Instituição na 
seleção foram a estrutura dedicada à pesquisa e o trata-
mento dado ao processo de inovação. O principal destaque 
da Universidade é a Rede Inovapuc, que congrega ações 
e pessoas em torno de idéias empreendedoras, voltadas 
tanto para o desenvolvimento de novas tecnologias como 
para modelos de gestão. Anualmente a PUCRS investe 
cerca de 10% das receitas em projetos de pesquisa. A 
coordenadora da Inovapuc, professora Gabriela Ferreira 
(foto), recebeu a premiação em nome da Universidade.

Processo seletivo 
complementar faz avaliação

Nesta quarta-feira, dia 5/3, a PUCRS realiza o Pro-
cesso Seletivo Complementar ao vestibular, oferecendo as 
vagas remanescentes nos cursos do vestibular de verão 
2008. A avaliação será aplicada das 20h às 22h e consiste 
numa prova única de Redação que possibilitará o ingresso 
à Universidade. O resultado será divulgado no dia 7/3 e a 
matrícula ocorre no dia 10. Informações: Coordenadoria 
de Registro Acadêmico, 3320-3573, ou no www.pucrs.br/
vestibular/complementar.
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NOTÍCIAS

mento do programa prevê a realização de 
estudos, pesquisas e diagnóstico por parte 
de professores que orientarão os 30 alunos 
que, diariamente, percorrerão a cidade para 
verificar em campo suas condições gerais 
de acessibilidade e de mobilidade. Desse 
mapeamento surgirão as providências fu-
turas do poder público em favor da melhor 
circulação da população.

até dez vezes mais. Durante o estudo tam-
bém foi descoberto quais são os processos 
bioquímicos ativados pelo BDNF que facili-
tam a persistência da memória.

jogos e integração com a comunidade univer-
sitária. Os estudantes também receberão  
um kit (agenda e camiseta) durante o even-
to. Informações 3320-3708, www.pucrs.br/ 
standcalouros e futuroscalouros@pucrs.br.
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Páscoa solidária

Educação comparada em debate

Especialização

Semestre acadêmico no exterior

Cursos do Instituto de Cultura Hispânica

A Rede Marista de Educação e Solidariedade 
lança, no dia 5/3, a campanha Volta às Aulas 
e Páscoa Solidária. Serão arrecadados cho-

colates e materiais escolares para o Centro Social 
Marista Irmão Donato (Projeto Show de Bola) e para 
Centro Social Marista N. Sª. das Águas, na Ilha Grande 
dos Marinheiros. Na PUCRS há postos de coleta nas 
secretarias das unidades e no Centro de Pastoral e 
Solidariedade (prédio 17, sala 101). Os calouros da 
Universidade terão participação especial na campa-
nha por meio do Trote Solidário, cujas doações serão 
direcionadas para o projeto. Informações adicionais 
pelo telefone 3320-3500, ramal 4027 ou pelo e-mail 
pastoral@pucrs.br.

E stão abertas as inscrições para o 4º Encontro 
Internacional da Sociedade Brasileira de Edu-
cação Comparada, que ocorrerá de 1º a 3/4 

na PUCRS. Além de debates e conferências, haverá o 
lançamento de livros e grupos de trabalho. Na confe-
rência de abertura, a professora Ana Isabel Madeira, 
da Universidade de Lisboa, falará sobre A Educação 
Comparada no Mundo Plano. Dentre os outros temas 

Estão abertas as inscrições para dezenas de 
cursos de especialização em áreas como Ci-
ências Biológicas, Ciências da Saúde, Teolo-

gia, Informática, Filosofia, Informática, Engenharia 

A lunos de graduação interessados em cursar um 
ou dois semestres acadêmicos no exterior, por 
meio do Programa de Mobilidade Acadêmica, 

podem procurar a Assessoria para Assuntos Interna-
cionais e Interinstitucionais (AAII). O Programa ofe-
rece a possibilidade de realizar estudos compatíveis 
com o seu currículo em universidades conveniadas de 

O Instituto de Cultura Hispânica oferece cur-
sos variados com descontos especiais para 
alunos, ex-alunos, professores e funcionários 

da PUCRS, funcionários do HSL e do Tecnopuc. Os 
interessados podem se inscrever no curso Regular 
ou Avançado de Língua Espanhola, Conversação, In-
trodução às Técnicas de Tradução Escrita em Língua 
Espanhola e Instrumental para Interpretação de Texto 

abordados estarão a perspectiva internacional da 
educação básica, perspectivas da educação latino-
americana e a avaliação do ensino superior no Brasil, 
entre outros. As inscrições podem ser feitas na Pró-
Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). Infor-
mações no site www.pucrs.br/eventos/sbec ou pelo 
telefone 3320-3680. O evento conta com o apoio da 
Faculdade de Educação.

e Arquitetura, entre outras. A lista completa pode 
ser acessada no site www.pucrs.br/pos/especia-
lizacao.htm. Informações também pelo telefone 
3320-3513.

Biblioteca  
amplia horário  
de atendimento

A Biblioteca Central Irmão José Otão tem seu 
horário de funcionamento modificado para melhor 
atender aos usuários e por motivos de adequação 
ao novo espaço. De segunda a sexta-feira aten-
de das 7h45min às 22h50min e aos sábados das 
7h45min às 17h30min. Informações: 3320-3544.

Restaurante 
Universitário

O Restaurante Universitário oferece, no 2º 
andar do prédio 3, o Prato Especial para alunos, 
professores e funcionários da PUCRS. É necessá-
ria a apresentação do cartão de estudante ou iden-
tidade funcional. O valor é de R$ 4,20. O horário 
de atendimento é das 11h30min às 13h30min, de 
segunda a sexta-feira. O cardápio completo pode 
ser visto no site www.restauranteuniversitario.
com.br/pratoespecial.php.

Cursos Integrados 
de Artes

Até o dia 13/3 podem ser feitas as 
inscrições para os tradicionais Cur-
sos Integrados de Artes, que estão na 
12ª edição. São eles: Arte e História no 
Brasil, Reflexões sobre Arte e História, 
História das Mulheres, Arte e História na 
Antigüidade Clássica e História Geral da 
Arte. Ao longo do semestre, cada curso 
terá 16 encontros semanais. Inscrições 
na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 
do prédio 40). Informações pelo telefone 
3320-3680 ou e-mail proex@pucrs.br.

vários países. Mediante o pagamento de matrícula e 
mensalidades das disciplinas na PUCRS o estudan-
te terá isenção de mensalidade na Universidade de 
destino. As inscrições serão feitas de 10 a 13/3 na 
AAII (sala 205 do prédio 1). Informações no site www.
pucrs.br/pma, pelo telefone 3320-3660 ou e-mail 
aaii@pucrs.br.

em Língua Espanhola (que prepara e dá orientações 
para os exames de proficiência na língua para o mes-
trado e doutorado). Nos meses de março e abril, nas 
segundas-feiras, a partir de 17/3, serão realizadas 
sessões do Cine Nostalgia, com filmes da cantora 
e atriz espanhola Sarita Montiel. Inscrições na Pró-
Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 40). Informa-
ções: 3320-3680 ou  www.pucrs.br/ich.

Foto: Agne Kveselyte/stock.XCHNG



PUCRS NOTÍCIAS Nº 249 • 5 A 11 DE mARçO DE 2008     |     3

O Reitor JOAQUIM CLOTET visitou em janeiro as 
universidades alemãs de Tübingen e Rottenburg com 
as quais a PUCRS mantém convênio de cooperação. 
Acompanharam o Reitor o diretor da Faculdade de 
Filosofia e Ciências Humanas, DRAITON DE SOUZA, 
a professora BETINA BLOCHTEIN, da Faculdade de 
Biociências, e o professor EMILIO JECKEL, diretor 
do Museu de Ciências e Tecnologia. Em Tübingen, 
além de uma visita à Reitoria, a comitiva conheceu o 
Brasilien-Zentrum (Centro do Brasil). O Reitor ainda 
teve um encontro com alunos de graduação, pós-gra-
duação e professores da PUCRS (foto) que mantêm 
contato com a Alemanha e que atualmente estão em 
Tübingen.

I naugurado recentemente, o Ambulatório de 
Psicoterapia Analítica (Ampa), ligado ao Am-
bulatório de Psiquiatria do Hospital São Lucas, 

oferece 50% de desconto nas consultas para 
alunos, professores e funcionários. A maioria dos 
casos atendidos é de universitários do interior do 
Estado, que vêm morar em Porto Alegre e perdem 
referências, sentem-se muito solitários e com 
pouco apoio. Dependência química, ansiedade, 
medos e fobias, além de dúvidas profissionais, 
também são freqüentes.

O local é voltado para quem tem interesse em 
tratar sintomas, aliviando o sofrimento emocional, 
como o desejo de um acompanhamento mais pro-
fundo. A psicoterapia analítica propicia também 
o autoconhecimento, valorizando a formação da 
pessoa, como está no momento e a influência de 
vivências infantis. 

A avaliação inicial é feita por um residente 
de Psiquiatria e pela coordenadora do Ampa, 
Nina Furtado. Profissionais em formação pros-
seguem os atendimentos, sob supervisão da 
psiquiatra e psicanalista. Não há definição 
prévia da freqüência das consultas, cada uma 
de 45 minutos, dependendo dos casos. Os 
encontros poderão ter freqüências quinzenais, 
semanais ou ocorrerem até três vezes por se-
mana. 

Muitos encaminhamentos são feitos pelo 
Centro de Atenção Psicossocial (CAP), vincu-
lado à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, 
quando a equipe identifica casos que precisam 
de acompanhamento sistemático ou medica-
ção. Outros são de professores que detectam 
dificuldades importantes em algum aluno ou 
colega.

fique por dentro

superdicas

O prêmio Nobel de Química 2005, 
francês Yves Chauvin, presenteou a pro-
fessora SANDRA EINLOFT, diretora da 
Faculdade de Química, com uma réplica 
de prata da medalha que conquistou com 
a distinção. Chauvin foi o orientador da 
tese de doutorado de Sandra. Os pesqui-
sadores têm também parceria em sete 
patentes de invenção de produtos na área 
de obtenção de aditivos para a gasolina 
com o uso de produtos iônicos, a chama-
da “química verde”.

A aluna do curso de Direito LETÍCIA 
RADDATZ foi a grande vencedora do Prê-
mio Senador Milton Campos 2007 de mo-
nografias, com média final 90. O prêmio, 
que teve como tema Como salvar o pla-
neta Terra, é patrocinado pela Fundação 
Milton Campos, órgão de estudos e pes-
quisas do Diretório Nacional do Partido 
Progressista, em parceria com o Conselho 
de Reitores das Universidades Brasileiras. 
A iniciativa tem por finalidade estimular 
os jovens universitários a se posicionarem 
sobre os graves problemas ambientais. 

O presidente da Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, Alceu Moreira, convidou a PUCRS para 
participar do projeto Sociedade Convergente em en-
contro com o Reitor JOAQUIM CLOTET no dia 28/2, na 
Reitoria. Moreira ressaltou que a participação da Insti-
tuição, “detentora de conhecimento e saber, qualifica e 
colabora com a iniciativa”, que busca unir instituições 
públicas, Conselhos Regionais de Desenvolvimento, 
universidades e outras instituições em torno do desen-
volvimento do Estado. Mais detalhes sobre o projeto no 
site www.al.rs.gov.br.

O professor da Facul-
dade de Farmácia JOSÉ 
APARÍCIO FUNCK recebeu 
do Conselho Federal de Far-
mácia a Comenda do Mérito 
Farmacêutico.  O prêmio é 
a maior honraria concedi-
da no setor farmacêutico e 
foi criada em 1998. Busca 
distinguir farmacêuticos e 
autoridades pelos relevan-
tes serviços prestados à 
profissão farmacêutica. A 
Comenda é constituída de uma medalha e um diploma. 
Os concorrentes são indicados pelos conselheiros fede-
rais e votados pelo Plenário do Conselho Federal de Far-
mácia, tendo que ser aprovados por maioria absoluta.
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

Novo Ambulatório de Psicoterapia Analítica
Foto: Rodrigo Ojeda

INFORMAçõES 

 Ambulatório de Psiquiatria/Ampa: 3º andar do 
Hospital São Lucas, fone 3320-3000

 CAP: 4º andar do prédio 17, fone 3320-3703

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

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

fale
conosco

 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.
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Ê Cristo é a maior fonte de força espiritual  
que o homem tenha conhecido.

Gandhi
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 

Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’

TOEFL. Exame de proficiência de língua inglesa na modalidade internet-based 
test. O exame será aplicado no Laboratório de Línguas da Faculdade de Letras 
(Fale). Inscrições pelo site www.ets.org. Os candidatos precisam comparecer 
à secretaria da Fale antes do exame, apresentando documento com foto. O 
TOEFL também será aplicado nos dias 14 e 29/3, 26/4 além de 9, 16 e 30/5. 
Informações: 3320-3528.

Reunião do Grupo Universitário Marista. O tema dos encontros é Espiri-
tualidade Apostólica Marista. Também são realizadas ações sociais. Horário: 
17h45min. Informações: Centro de Pastoral e Solidariedade (sala 101 do pré-
dio 17), www.pucrs.br/pastoral ou 3320-3576.

Curso Aprenda a Investir em Ações. Horário: das 8h às 12h e das 13h às 
18h. Informações: www.labmec.com.br, 3320-3500, ramal 7753 ou conta-
to@labmec.com.br. Promoção: LabMec. 

Curso Introdução ao Mercado de Capitais. Até o dia 5/4, aos sábados. 
Horário: das 8h às 12h e das 13h às 18h.  Informações: www.labmec.com.br, 
3320-3500, ramal 7753 ou contato@labmec.com.br. Promoção: LabMec. 

Aulas de Pólo Aquático. A partir desta data serão ofe-
recidas em três categorias: Infantil, Juvenil e Adulto (ini-
ciante ou avançado). Novos e antigos alunos poderão se 
matricular somente após uma avaliação. Informações: 
3320-3622 ou no site www.pucrs.br/parqueesportivo. 
Inscrições: recepção principal do Prédio Poliesportivo (tér-
reo). Promoção: Escola de Natação do Parque Esportivo. 

Semana do Papel. Até 14/3. Com palestras e oficinas so-
bre produção de papel e celulose. Voltada para estudantes 
da Faculdade de Engenharia (Feng). Promoção: Associa-
ção Brasileira Técnica de Celulose e Papel e Feng. 

Curso de Extensão em Teologia para Leigos – Bloco 
1. Início das aulas. Atividades vão até 23/6. Horário: das 
19h30min às 22h20min. Promoção: Faculdade de Teolo-
gia. 

Último dia para complemen-
tação do requerimento de 
matrícula e recursos relati-
vos à matrícula. Informações: 
3320-3573 (Coordenadoria de 
Registro Acadêmico). 

Curso de Nivelamento em 
Química Orgânica. Início das 
aulas. Horário: terças-feiras, 
das 19h30min às 21h. Promo-
ção: Faculdade de Farmácia. 

DIA 7   SExTA-FEIRA

DIA 5   QUARTA-FEIRA

DIA 8   SáBADO

DIA 10   SEGUNDA-FEIRA

DIA 11   TERçA-FEIRA

Pedidos de aproveitamento de disciplinas. Até o dia 13/3. Infor-
mações: 3320-3573 (Coordenadoria de Registro Acadêmico). 

Curso de Extensão Gestão de Organizações Sociais. De 27/3 a 
12/6. Horário: terças e quintas-feiras, das 19h15min às 22h. Infor-
mações: 3205-3107. Promoção: Fundação Irmão José Otão (Fijo). 

Curso de Extensão Atendente de Nutrição. De 24/3 a 21/5. Ho-
rário: de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. Informações: 
3205-3107. Promoção: Fundação Irmão José Otão (Fijo). 

Curso Direito e Linguagem Jurídica na Administração Pública. 
De 24/3 a 11/4. Horário: das 14h às 17h30min. Promoção: Depar-
tamento de Propedêutica Jurídica da Faculdade de Direito. 

Grupo de Estudos em Direito Ambiental. Início das atividades no 
dia 4/4 (às sextas-feiras). Horário: das 17h30min às 19h30min. 
Tema deste semestre: A proteção dos recursos hídricos. Promoção: 
Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito. 

Curso de Extensão Oficina de Mosaico. De 26/3 a 25/6. Horário: 
quartas-feiras, das 8h50min às 11h20min. Promoção: Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo. 

Curso de Libras. Nível Básico 1, 2 e 3. De 29/3 a 5/7. Horá-
rio: aos sábados, das 8h30min às 12h. Promoção: Faculdade de 
Educação. 

Curso Básico de Avaliação de Imóveis – Conforme NBR-14653 
– 1 e 2. De 28/3 a 5/4. Horário: sextas-feiras, das 14h às 17h30min 
e das 19h às 22h15min e sábados das 8h30min às 12h. Público-
alvo: profissionais e alunos dos cursos de Engenharia e Arquitetu-
ra. Promoção: Faculdade de Engenharia.  

Curso Performance Summit 2008. Dias 27 e 28/3. Horário: das 
8h30min às 18h. Para alunos da PUCRS e funcionários da Dell 
o curso será gratuito. Público-alvo: estudantes e profissionais da 
área de TI. Promoção: Faculdade de Informática. 

Curso de Paleobotânica: uma janela para o passado. De 18/3 
a 27/3. Horário: das 19h30min às 22h. Promoção: Faculdade de 
Biociências. 

Formação gratuita de profissionais na plataforma .NET – Stu-
dents to Business. De 17/3 a 4/4. 600 alunos serão pré-selecio-
nados para a primeira fase, podendo optar por Desenvolvimento 
de sistemas ou Infra-estrutura de redes. Público-alvo: alunos 
da graduação e concluintes do Ensino Médio que tenham afini-
dade com a área de tecnologia da informação. Inscrições: www. 
centrodeinovacao.org.br. Promoção: Centro de Inovação e Micro-
soft. 

Curso de Extensão Psicólogo Empreendedor. De 10 a 18/4. 
Horário: das 8h às 12h. Público-alvo: estudantes de Psicologia (a 
partir do 2º semestre) e profissionais recém-formados. Promoção: 
Faculdade de Psicologia. 
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