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Projeto faz ponte 
entre neurociência 

e educação

Credpuc 
recebe 
inscrições

Shandong 
University é 
nova parceira

EStUdantES dE graduação da  
PUCRS têm até o dia 21/3 para se inscreve-
rem no processo seletivo do Programa de 
Crédito Educativo da PUCRS (Credpuc). O 
financiamento consiste na obtenção de até 
50% de crédito sobre as mensalidades, com 
exceção da primeira. Inscrições no site www.
pucrs.br/beneficios. A divulgação dos pré-
-selecionados será em 25/3. Informações no 
Setor de Crédito e Benefícios, na Central de 
Atendimento ao Aluno (Ceal), térreo do pré-
dio 15, pelo site ou pelo telefone 3320-3936. 
O horário de funcionamento da Ceal é de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 21h15min.

a PUCRS e a instituição chinesa Shan-
dong University (www.sdu.edu.cn/english) 
assinaram em 6/3 um convênio para a rea-
lização de parcerias nas áreas de engenha-
ria e arquitetura. O presidente da institui-
ção, Chongjie Wang, e uma comitiva for-
mada por diretores de departamentos fo-
ram recebidos pelo Reitor Joaquim Clotet. 
No encontro, Clotet reforçou o interesse da 
Instituição com as parcerias: “Somos uma 
universidade jovem que olha para o futuro 
com muito otimismo, buscando projetos 
empreendedores”. Os professores Dario 
Azevedo e Thaís Russomano, da Faculdade 
de Engenharia, também presentes, falaram 
de possíveis pesquisas em conjunto nas 
áreas de biomecânica e ciência espacial.

fugindo 
da dengue
PÁGIna 3

a CaPES – Edital Observatório da Educa-
ção – liberou r$ 2,2 milhões para o projeto 
de pesquisa multicêntrico e longitudinal 
Avaliação de Crianças em Risco de Trans-
torno de Aprendizagem (Acerta). o objetivo 
do estudo, liderado pelo professor Augusto 
Buchweitz, pesquisador do insCer/rS e dos 
Programas de Pós-Graduação em Letras-
-Linguística e medicina-neurociências, é de 
acompanhar crianças em fase de alfabeti-
zação e com transtorno de aprendizagem 

(dislexia e discalculia) em três centros urba-
nos brasileiros. o projeto fará a ponte entre 
a pesquisa em neurociências do insCer/rS e 
a sala de aula, identificando biomarcadores 
precoces de transtornos de aprendizagem 
para disseminar conhecimento de ponta. o 
valor se distribui em bolsas, equipamentos 
e exames, numa pesquisa que deverá durar 
quatro anos. Além da PUCrS, participam 
do projeto a UFSC e o instituto do Cérebro 
da UfRN.

OS vISItantES do museu de Ciências e 
Tecnologia (mCT) podem prestigiar os minutos 
da Ciência que integram a programação da 18ª 
Semana internacional do Cérebro (até 17/3), 
promovida pela dana Alliance for Brain initia-
tives e a european dana Alliance for the Brain. 
neste período, diversos países promovem ati-
vidades para aproximar o público de conhe-
cimentos científicos sobre cérebro. no Brasil, 
o evento ocorre desde 2010. Para assistir aos  
minutos da Ciência que integram a programa-
ção das atividades da 2ª Semana nacional do 
Cérebro no mCT, confira o programa em www.
pucrs.br/mct/semanacerebro. o museu funciona de terças a sextas-feiras, das 9h às 17h. 
Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. Além do museu, é possível ter acesso a dife-
rentes ações da semana, realizadas em outros pontos de Porto Alegre, como no insCer/rS.

fOTO: BRUNO TODEschINI

fOTO: DIVULGAÇÃO

fO
TO

: D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

Museu comemora 
Semana do Cérebro



O ESCRItóRIO de Carreiras promove, no dia 14/3, workshop sobre elaboração 
de currículos, com a psicóloga Ana Carolina da Silva, que desenvolve um importante 
trabalho voltado ao planejamento e gestão de carreiras e à formação de líderes. o 
encontro começa às 18h15min no Laboratório de informática do 9º andar do prédio 
50. É o primeiro da atividade Capacitação para o mundo do Trabalho, que tem apoio 
do Programa diplomados. no dia 19/3, às 18h30min, no auditório do 9º andar do 
prédio 50, ocorre mais uma edição da série de palestras Descobrindo Carreiras. O di-
retor executivo financeiro da dell, Cláudio mello, falará sobre a carreira em finanças 
na dell e contará um pouco de sua trajetória profissional. inscrições gratuitas para os 
encontros pelo e-mail eventos@carreiraspucrs.com.br ou pelo telefone 3205-3141.
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2013 é Ano Internacional da Água

Palestras para o 
futuro profissional

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.

nO dIa 22/3, é comemorado o Dia Mun-
dial da Água. Essa data foi instituída pela 
Organização das Nações Unidas em 1992, 
e 2013 é considerado o Ano Internacional 
para a Cooperação pela Água. De acordo 
com pesquisas, apenas aproximadamente 
1% da água do mundo é potável. No Bra-

Café Solidário e 
Mundo do Trabalho
a 6ª edição do Café Solidário aborda o tema 
O Panorama Histórico e Social da Reciclagem 
no RS, no dia 15/3, às 15h, na sala 701 do 
prédio 40. no encontro serão apresentados o 
estudo de Avaliação Socioeconômica da Cadeia 
Solidária Binacional do Pet, a atual conjuntu-
ra do movimento nacional dos Catadores de 
materiais recicláveis e a Política de resíduos 
Sólidos. A rea lização é da incubadora de em-
preendimentos Solidários e Tecnologia Social 
(Coordenadoria do desenvolvimento Social/
Pró-reitoria de extensão e Assuntos Comu-
nitários). no dia 20/3, às 17h30min, na sala 
409 do prédio 40, começam as atividades do 
Grupo de estudos sobre o mundo do Traba-
lho. os encontros, desenvolvidos pela incuba-
dora, e voltados a estudantes de graduação 
e pós-graduação, serão mensais até dezem-
bro. inscrições e informações: 3353-7978 e  
incubadorasocial@pucrs.br.

Fonte:  
Projeto USe

sil, o gasto doméstico só é menor que 
o da agricultura e agropecuária. Pode 
até não parecer, mas esses três setores 
têm uma forte ligação. Cada alimento 
que compramos no supermercado, seja 
carne ou verdura, precisou de litros de 
água para chegar ao seu destino final. 

Cada roupa que vestimos, 
além de geralmente utilizar 
a fibra do algodão, gasta energia na produção e 
polui rios e lagos com a química das tinturas. As 
consequências que a falta da água pode trazer 
são imensuráveis. A responsa-
bilidade sobre isso é toda nossa.

Palco PUCRS  
recebe inscrições
a PROEx recebe até 12/4 inscrições 
para o Palco PUCRS pelo www.pucrs.
br/palcopucrs. Para participar a banda 
deve ter ao menos um integrante como 
aluno de graduação da PUCRS, preen-
cher a ficha de inscrição e indicar um link 
com vídeo do grupo no YouTube. As 20 
selecionadas serão divulgadas em 17/4 
e se apresentarão nos dias 8, 9 e 10/5, a 
partir das 21h, no prédio 40. Na fase se-
guinte, as dez bandas classificadas tocam 
para o público em 18 e 19/6. A final com 
cinco bandas será em 20/7 quando a 
vencedora será conhecida. Informações:  
3353-8305 e palcopucrs@pucrs.br.

Students to Business
O CEntRO 
de Inovação Mi-
crosoft-PUCRS 
recebe inscri-
ções até 19/3 
para o progra-
ma gratuito de 
capacitação de 
estudantes Stu-
dents to Busi-
ness pelo www.
programas2b.com.br. A atividade capacita profissionais em 
tecnologias Microsoft, nas áreas de Banco de Dados, Desen-
volvimento de Sistemas, Infraestrutura de Redes e Teste de 
Software. Para participar é preciso estar regularmente ma-
triculado em curso de nível médio, técnico ou superior e ter 
conhecimentos prévios sobre a área de atuação pretendida.
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Na luta contra a epidemia de dengue

LIçõES aPREndIdaS pela cidade de 
Londres, na oferta de serviços para disposi-
tivos móveis nos Jogos Olímpicos de 2012, 
servirão de aprendizado a ser aplicado pelo 
Rio Grande do Sul na Copa do Mundo de 
2014. Uma comitiva gaúcha esteve em Bar-
celona (Espanha) para trocar experiências 
com o Comitê Olímpico de Londres e parti-
cipar do Mobile World Congress, referência 
mundial em infraestrutura, tecnologia e apli-
cativos para mobile. Participaram da missão, 
liderada pela Secretaria Estadual da Ciência, 
Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, os 
professores FaBIanO HESSEL, da Faculda-
de de Informática, e EdUaRdO PELLanda, 
da Faculdade de Comunicação Social.

a PROFESSORa da Fa-
culdade de Medicina Ma-
RIanGELa BadaLOttI, 
chefe do Serviço de Gineco-
logia do Hospital São Lucas 
e diretora do Fertilitat – 
Centro de Medicina Repro-
dutiva, assumiu a presidên-
cia da Sociedade Brasileira 
de Reprodução Humana. 
Fundada em 1947, é a socie-
dade de maior representa-
tividade entre os profissio-
nais que atuam em medici-
na reprodutiva. Conta com 
3.500 sócios.

O dOUtORandO do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Computação, da Faculdade de informática, 
MatHEUS tREvISan MOREIRa, conquistou o inter-
national Conference on electronics, Circuits, and Systems 
2012 Phd Competition Award na categoria Ferramentas de 
Automação para Projeto de Circuitos integrados. o trabalho 
premiado em Sevilha (espanha), durante a principal con-
ferência anual da área sobre o tema, realizada na europa, 
foi Electrical Characterization of a C-Element with LiChEn, 
orientado pelo professor nEY CaLaZanS (com moreira, 
na foto). Concorreu com oito pesquisas realizadas em dife-
rentes partes do mundo e obteve unanimidade da banca.
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Fonte: carlos 
Graeff Teixeira, 
doutor em 
medicina 
Tropical, 
professor da 
faculdade de 
Biociências

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

O RIO Grande do Sul vive uma epide-
mia de dengue, com mais de 80 casos 
confirmados, grande parte contraída 
fora do estado. em Porto Alegre, até 
o momento, são 42 ocorrências. Para 
evitar a disseminação da doença, a po-
pulação precisa participar do combate 
ao transmissor, o Aedes aegypti. Os 
criadouros do mosquito são coleções 
de água limpa (alguns insetos já conse-
guem eclodir em água suja). Por isso a 
necessidade de evitar jogar recipientes 
vazios e pneus no ambiente. Um copi-
nho vazio de café basta, por exemplo, 
para a fêmea colocar ovos. ela precisa 
ser fecundada somente uma vez e pode 
produzir até 1,5 mil ovos durante seu 
ciclo de vida. o mosquito se infecta ao 
sugar sangue de alguém com dengue e 
depois transmite ao picar outra pessoa.
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MaRIOn CREUtZ-
BERG, coordenadora da 
Avaliação da Pró-Reitoria 
Acadêmica e da Comissão 
Própria de Avaliação da  
PUCrS, esteve em Praia, 
Cabo Verde, participando 
de missão técnica coorde-
nada pelo instituto nacional 
de Pesquisas educacionais 
(inep/meC) que contou com 
duas representantes de instituições de ensino Superior brasileiras. o Brasil mantém projeto 
de cooperação com o país africano para criação do seu sistema de avaliação. no período, 
marion ministrou a palestra O papel da avaliação em instituições e cursos no Ensino Su-
perior. o projeto segue até o final de 2014.

vírus. nesse caso, o paciente sofre 
um processo inflamatório exagera-
do, tem lesões vasculares e hemor-
ragias. recomen-
da-se que quem 
suspeita sofrer de 
dengue não tome 
aspirina ou AAS e 
procure logo aten-
dimento médico.

CUIdadOS nãO 
aPEnaS nO vERãO

os ovos do mosquito são 
extremamente resistentes e po-
dem sobreviver no seco durante 
vários meses. Ao voltar o nível da 
água nos recipientes, eclodem. 
Por isso, durante o inverno, os 
adultos morrem com o frio, mas, 
em dias de calor e com chuva, 
podem nascer outros insetos. 

EM CaSa
n Sempre mantenha a caixa 

d’água com tampa.
n Coloque areia nos pratos dos 

vasos de plantas.
n Troque a água do cachorro 

ou dos outros animais e lave 
o recipiente com frequência. 

dESaFIO
Um dos maiores problemas 

no combate à dengue – e um 
desafio para a saúde pública 
– é o acesso de agentes sanitá-
rios a propriedades particulares 
abandonadas, sem moradores 
ou entre aqueles que recusam 
a inspeção. nesses locais mui-
tas vezes há lixo e pneus, que 
acumu lam água da chuva.

dOEnça
os sintomas da doença são 

dores de cabeça e musculares, 
além de febre alta. os casos 
graves representam minoria e 
estão associados, em geral, às 
peculiaridades de cada organis-
mo e características do tipo de 

FoTo: VerôniCA FACCioni/PmPA
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Convido os cristãos a unirem-se confiadamente e com 
criatividade consciente e responsável na rede de relações 
que a era digital tornou possível; e não simplesmente para 
satisfazer o desejo de estar presente, mas porque esta 
rede tornou-se parte integrante da vida humana. Somos 
chamados a anunciar, neste campo também, a nossa fé: 
que Cristo é Deus, o Salvador do homem e da história, 
Aquele em que todas as coisas alcançam a sua perfeição.
(Papa Emérito Bento xvI)

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

dIa 13 4 quarta-FEIra

4aula inaugural do Serviço Social. Tema: 
Proteção social na América Latina com ênfase nos 
programas de transferência de renda – Brasil, 
Uruguai e Argentina. Ministrantes: professoras 
Sílvia Fernandez Soto, da Universidad Nacional 
Del Centro de La Província de Buenos Aires (Ar-
gentina); Mónica de Martino, da Universidad de la 
República de Montevideo (Uruguai); Maria Carme-
lita Yazbek, da PUC-SP; e Maria Ozanira da Silva 
e Silva, da Universidade Federal do Maranhão. 
Horário: 19h30min. Local: auditório do prédio 
32. Inscrições: gratuitas e no local. Informações:  
3320-3539 e 3320-3546 ou servico-social-pg@
pucrs.br. Promoção: Faculdade de Serviço Social.

4Curso de extensão Cuidadores de Idosos. 
Inscrições até 13/3. Início das aulas: 14/3. Horário: 
das 8h30min às 12h, quintas, sextas e sábados. Pro-
moção: Instituto de Geriatria e Gerontologia.   

4Programa Voluntariado PuCrS 2013. Ins-
crições abertas. Alunos, diplomados, professores 
e técnicos administrativos podem atuar nas áreas 
de saúde, educação, assistência social e meio am-
biente. Inscrições: sala 101 do prédio 17. Horário: 
das 8h30min às 21h, de terça a quinta-feira, me-
diante agendamento prévio pelo 3320-3576 ou 
pelo e-mail voluntariado@pucrs.br. Informações: 
www.pucrs.br/pastoral. Promoção: Núcleo de Vo-
luntariado Avesol/PUCRS do Centro de Pastoral e 
Solidariedade.

4Exame tOEFL. Datas: 11 e 17/5. Aplicação do 
exame de proficiência em língua inglesa TOEFL, 
na modalidade Internet-based test. Interessados 
podem inscrever-se e pagar a taxa com cartão de 
crédito pelo site www.ets.org/toefl. Horário: 10h. Lo-
cal: Laboratório de Línguas da Fale, no 5º andar do 
prédio 8. É necessário apresentação de documento 
com foto e comprovante de inscrição. Informações: 
3320-3528. Promoção: Faculdade de Letras (Fale).

4Em Cartaz: O Cinema Brasileiro. Mostra biblio-
gráfica da cinemateca do jornalista Paulo Fontoura 
Gastal. Data: de 11/3 a 11/4. Horário: de segunda 
a sexta, das 7h45min às 22h50min e aos sábados, 
das 7h45min às 17h30min. Local: Espaço Cultural 
da Biblioteca Central, andar térreo. Entrada gratui-
ta. Promoção: Biblioteca Central Irmão José Otão.

dIa 15 4 SExta-FEIra
4aula inaugural Internet e transformações 
na sala de aula. Ministrante: Prof. Marcelo de 
Carvalho Borba, da Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp). Horário: 15h. Local: auditório do pré-
dio 10. Inscrições: gratuitas e no local. Informa-
ções: educem-pg@pucrs.br e 3320-3650. Promo-
ção: Programa de Pós-Graduação em Educação 
em Ciências e Matemática da Faculdade de Física.

4Palestra No limiar das narrativas: hibridis-
mo e multilinearidade. Ministrante: professor 
Ricardo Barberena, da Fale. Horário: 17h30min. 
Local: arena, 2º andar do prédio 8. Inscrições: 
gratuitas e no local. Informações: 3320-3528. 
Organização: grupo de pesquisa Limiares Com-
paratistas e Diásporas Disciplinares: Estudo de 
Paisagens Identitárias na Contemporaneidade. 
Promoção: Núcleo de Estudos em Literatura e 
Teorias do Imaginário da Fale. 

4Entrega do Caderno PuCrS. Último dia para 
retirada do material. Público: alunos da graduação. 
Local: prédios 11, 15 e 50. Horário: de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 22h. Promoção: Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Comunitários.

4Curso de extensão Bailando na PuCrS. Inscri-
ções até 15/3. Início: 18/3. Ritmos: forró, bolero, rock, 
samba de gafieira e salsa. Aulas: segundas e quartas-
-feiras, em diversos horários. Promoção: Fefid.  

4Curso de extensão Nadar Brincando. Inscri-
ções até 15/3. Início: 16/3. Níveis: Baby e Kids. Aulas: 
diversas opções de horário. Promoção: Fefid.  

4Curso de extensão Intensivo de Revisão para 
o Exame da Ordem dos advogados do Brasil – 
3ª edição (modalidade a distância). Inscrições 
até 15/3. Promoção: Faculdade de Direito e Coorde-
nadoria de Educação a Distância (Cead).  

4Curso de extensão Língua Espanhola – Bá-
sico I – Noite. Inscrições até 15/3. Início das aulas: 
18/3. Horário: segundas-feiras, das 19h30min às 
22h45min. Promoção: Instituto de Cultura (IC).  

4Curso de extensão Língua Japonesa – Mó-
dulo I. Inscrições até 15/3. Início das aulas: 16/3. 
Horário: sábados, das 8h30min às 12h. Promoção: 
IC.  

dIa 18 4 SEguNda-FEIra
4Curso de extensão Chocolate gourmet. 
Último dia de inscrições. Aula: 19/3. Horário: ter-
ça-feira, das 19h30min às 22h45min. Promoção: 
Faenfi.  

 Inscrições: sala 112, prédio 15 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. Informações: 3320-3727.

4aula inaugural Sobre o de-
senvolvimento sistemático 
de graus de liberdade. Minis-
trante: Prof. Dirk Stederoth, da 
Universidade de Kassel (Alema-
nha). Data: 20/3. A palestra será 
proferida em alemão. Horário: 
17h. Local: auditório do prédio 
5. Inscrições: gratuitas e no lo-
cal. Informações: filosofia-pg@ 
pucrs.br e 3320-3554. Promoção: 

PPG da Faculdade de Filosofia 
e Ciên cias Humanas (FFCH).

4Palestra Infinitismo e 
externismo epistemológico. 
Data: 26/3. Ministrante: Prof. 
Tito Alencar Flores, da Univer-
sidade Federal da Integração 
Latino-Americana. Horário: 
14h. Local: auditório do prédio 

40. Inscrições: gratuitas e no local. 
Informações: filosofia-pg@pucrs.
br e 3320-3554. Promoção: PPG 
em Filosofia da FFCH.

4Conferência A Catastrophe 
of all makind – Latin America 
and the first World War. Data: 
26/3. Ministrante: Prof. Stefan 
Rinke, da Freie Universität, Berlim 
(Alemanha). Horário: 17h30min. 
Local: auditório do prédio 5. Ins-
crições: gratuitas e no local. Infor-
mações: 3320-3534. Promoção: 
PPG em História da FFCH.

4Curso de extensão Educa-
ção, Inclusão e Envelhecimen-
to (modalidade a distância). 
Inscrições até 22/3. Início das au-
las: 1º/4. Promoção: Faculdade de 
Educação e Cead.  

4Prêmio universitário aberje. 
Inscrições até 28/3. Voltado para 
estudantes de graduação de todo o 
Brasil, em equipes de no mínimo 
três e no máximo cinco pessoas. Os 
inscritos deverão resolver um caso 
voltado para área de comunicação 
da Tetra Pak, baseado no cotidiano 
vivido pelas grandes corporações. 
Informações: www.premiouniver-
sitarioaberje.com.br. Promoção: 
Associação Brasileira de Comuni-
cação Empresarial (Aberje).

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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