
A UniversidAde sedia em 27/6 
o Workshop Prêmio Finep 2012, das 9h às 
12h45min, no auditório térreo do prédio 32. O 
evento apresenta os objetivos e benefícios do 
Prêmio Finep de Inovação, que está na 15ª edição. 
Empresários premiados em edições anteriores 
estarão presentes para dividir suas experiências 
com os participantes. As inscrições para o prêmio 
seguem até 16/8 pelo site http://premio.finep.
gov.br. Podem concorrer empresas, instituições e 
inventores de produtos, processos, metodologias 
e serviços novos. O prêmio na região Sul tem apoio 
da PUCRS, por meio do Tecnopuc, além de Fiergs, 
Sebrae/RS, Badesul e Secretaria da Ciência, Inova-
ção e Desenvolvimento Tecnológico.

Workshop 
apresenta Prêmio 
Finep de inovação

O FórUm de Interdisciplinarida-
de promove palestra sobre geografia 
e saúde no dia 28/6, das 17h30min 
às 19h, no auditório térreo do prédio 
40. O encontro será ministrado pelos 
professores Régis Lahm, da Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas, e Car-
men Giacobbo Daudt, da Faculdade de 
Medicina. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas pelo www.pucrs.
br/pesquisa ou no local, na hora do 
evento. O fórum é promovido pela Pró-
-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
Informações: 3353-4431.

Geografia e 
saúde no Fórum 
interdisciplinar

O irmãO Inacio 
Etges foi recondu-
zido pelo Conselho 
Geral do Instituto 
Marista ao cargo de 
Superior Provincial 
da Província Marista 
do RS (PMRS) para 
o triênio 2013-2015. 
A cerimônia de pos-
se será realizada em 
12/12 durante o 4º 
Capítulo Provincial, 
em Veranópolis.

ir. inacio etges 
reconduzido como 

provincial

Cafezinho 
Literário debate 
Hemingway e eco
A terCeirA edição do Cafezinho Li-
terário será comandada pelo pesquisa-
dor João Marcelo Ketzer, no dia 28/6. O 
coordenador-geral do Centro de Excelên-
cia em Pesquisa e Inovação em Petróleo, 
Recursos Minerais e Armazenamento de 
Carbono (Cepac) fala sobre Hemingway 
e Eco: pragmatismo e complexidade na 
vida acadêmica. O encontro, promovi-
do pela Faculdade de Letras, é aberto ao 
público e ocorre na sala 305 do prédio 8, 
das 13h às 13h30min.
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Conheça formas 
ecológicas de 
enfrentar o frio  
PÁGinA 2

O CentrO de Inovação Mi-
crosoft-PUCRS (CI) inaugurou 
no dia 19/6 o novo laboratório 
instalado na Faculdade de In-
formática (Facin), o primeiro 
fora da sede no Parque Cientí-
fico e Tecnológico (Tecnopuc). 
O espaço é equipado com má-
quinas de última geração que 
ampliam as possibilidades de 
desenvolvimento dos cursos 
oferecidos pelo Centro. O la-
boratório está aberto a unida-

des acadêmicas e organizações 
parceiras que realizam ativi-
dades em conjunto com o CI. 
Estiveram presentes os profes-
sores Sérgio Gusmão, diretor da 
Faculdade de Administração, 
Contabilidade e Economia; Fer-
nando Dotti, diretor da Facin; 
Bernardo Copstein, coordena-
dor geral do CI e acadêmico da 
Facin; e Vera Strube de Lima, 
representando a Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação.

CENTRO DE INOVAÇÃO 
inaugura laboratório
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Estratégias para se aquecer
COm temPerAtUrAs próximas a 
0°C, muitas pessoas se questionam como se 
aquecer sem prejudicar o meio ambiente. Se 
está precisando de cobertores, os fabricados 
a partir de garrafas PET são uma ótima ideia. 
As lareiras a álcool tornam-se uma opção para 
quem não quer gastar muita eletricidade, dis-

pensando o uso da lenha e a instalação de cha-
minés. A luz solar é um meio natural e eficiente 
de se aquecer; portanto, se tiver a opção de 
ficar ao ar livre, aproveite! Depois da jornada 
de trabalho, nada como um banho quente e 
demorado. No entanto, não é recomendado 
pelos dermatologistas, além de aumentar de 

maneira expressiva 
os gastos com água 
e energia elétrica. Pesquise opções de equipa-
mentos para aquecimento solar de água. Se o 
orçamento for bem planejado, 
pode-se adquirir um para o 
próximo inverno.

Sugestões de temas: 
pucrsnoticias@pucrs.br ou ramal 4446.
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Cursos de Inverno
O CentrO de Educação 
Continuada oferece ativida-
des de extensão para profis-
sionais e estudantes das áreas 
de informática, administração, 
comunicação, contabilidade, 
economia, arquitetura, direi-
to, nutrição, psicologia, en-
tre outras. As inscrições para 
os cursos de curta duração 
durante as férias de inverno 
podem ser feitas na sala 112 
do prédio 15. Informações: 
3320-3727 ou www.pucrs.br/ 
educacaocontinuada/inverno.

Fonte: 
Projeto USE

Exibição de curtas  
do Jornalismo
Os FiLmes produzidos pelos alunos da disciplina de Ci-
nema II, do curso de Jornalismo, serão exibidos em 29/6, 
a partir das 20h, no auditório do prédio 7. Haverá apre-
sentação de seis curtas: Música para Valentina; Invasão; 
A Garota do Vinil; A Entrevista; Só e Vizinhos. O evento é 
gratuito e aberto ao público. A disciplina é ministrada pelos 
professores Glênio Póvoas e Gustavo Spolidoro.

Jornada sobre infecção  
e infectologia
As insCrições para a 1ª Jornada de Controle de 
Infecção e Infectologia do Hospital São Lucas (HSL) po-
dem ser feitas a partir de 1º/7 pelo e-mail evento.sci.hsl@
gmail.com. O encontro é voltado para médicos, residentes, 
enfermeiros, microbiologistas e público acadêmico e será 
realizado em 11/8, no anfiteatro Ir. José Otão (2º andar 
HSL). Entre os temas a serem debatidos estão medidas 
de bloqueio epidemiológico e desafios frente aos germes 
multirresistentes. A coordenação é do chefe do Serviço de 
Controle de Infecção e médico do Serviço de Infectologia do 
HSL, Fabiano Ramos.

Salão de Iniciação Científica
As insCrições para o 13º 
Salão de Iniciação Científica 
(SIC) da PUCRS se encerram 
em 2/7 e devem ser feitas pelo 
site www.pucrs.br/salao. O 
evento é um espaço de sociali-
zação de atividades de pesquisa 
de estudantes da graduação e 
professores/pesquisadores de 
diferentes universidades gaú-
chas e brasileiras. O salão ocorre entre 1º e 5/10, com todas 
as apresentações no prédio 40. Informações: no setor de 
Iniciação Científica (prédio 15, sala 111), das 9h30 às 13h e 
das 14h30 às 19h, ou pelo salaoic@pucrs.br.

Últimos dias da avaliação  
de disciplinas
QUem AindA não participou da Avaliação de Disciplinas de Gra-
duação tem até 4/7 para responder as questões sobre aspectos das 
disciplinas, ação dos do-
centes e dos estudantes. 
A autoavaliação institu-
cional é realizada pela 
Pró-Reitoria de Gradua-
ção semestralmente. O 
anonimato é garantido 
aos estudantes, o que 
constitui um dos prin-
cípios de avaliação. In-
formações: 3320-3630.

Alunos Central de Alunos,  
no site www.pucrs.br,  
em Informações  
acadêmico-financeiras.

Professores No site www.pucrs.br/
autoavaliacao.

Uruguaiana Acesso por meio do banner  
da Avaliação na capa do site 
www.pucrs.campus2.br.



A PUCrs rece-
beu a visita de dois 
professores da New-
castle University (Rei-
no Unido). Gerard 
Corsane, decano de 
Desenvolvimento de 
Negócios Internacio-
nais e de Recruta-
mento de Estudantes 
na Faculdade de Ciências Humanas e sociais, e Robin Humphrey, diretor de 
Estudos de Pós-Graduação e do Programa de Pós-Graduação de Pesquisa e 
Formação da mesma Faculdade, vieram identificar possibilidades de cola-
boração entre as instituições. A aproximação com os britânicos começou na 
missão que as professoras CArLA BOnAn e rOsemArY sHinKAi, da 
Coordenadoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 
realizaram a Newcastle em 2011. O Reitor JOAQUim CLOtet também 
recebeu os docentes.
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Para esclarecer alguma dúvida ou sugerir um 
tema para o Superdicas, entre em contato pelo 
ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br.

A diminUiçãO 
da memória é uma 
queixa frequente 
entre idosos, muitas 
vezes erroneamente 
atribuída ao envelhe-
cimento (o normal é 
envelhecer lúcido). 
Pode haver uma re-
dução da lembran-
ça de fatos recentes, 
mas nunca de inten-
sidade suficiente para perturbar as ativida-
des da pessoa e sua relação com familiares, 
amigos, etc. Quando isso ocorre, a queixa 
precisa ser valorizada e bem avaliada. 

As causas vão desde problemas poten-
cialmente reversíveis, como hipotireoi-
dismo, depressão, insuficiência hepática, 
déficit de vitamina B12, uso de álcool, 
sífilis, Aids, hidrocefalia de pressão nor-
mal, hematoma subdural, traumatismo 

Como manter a memória em dia

O s  P r O -
FessOres 
da Faculdade de 
Medicina re-
nAtO stein, 
mArCUs JO-
nes e PAULO 
PitreZ ,  do 
Centro Infant/
Instituto de Pes-
quisas Biomédi-
cas, retornaram 
dos EUA, onde 
participaram do Vanderbilt International symposium on Res-
piratory Virus Pathogenesis and Immunity. Apresentaram, no 
evento, os resultados de seus estudos nos últimos anos. O Infant 
faz parte de uma rede de grupos de pesquisa, com a Fundación 
Infant de Buenos Aires e a Vanderbilt University. Os docentes 
também começaram tratativas para implementar relações en-
tre a PUCRs e a Vanderbilt University, inicialmente no âmbito 
de pesquisas em doenças respiratórias infantis.

O PrOFessOr HermÍLiO sAntOs, do Programa de Pós-Gra-
duação em Ciências Sociais, participou do Encontro de Fundação da 
International Alfred Schutz Circle, apresentando o trabalho Action, 
relevance and subjectivity in experiences with delinquency. A confe-
rência foi realizada na New School for Social Research (EUA), onde o 
sociólogo de origem austríaca atuou como professor. O Schutz Circle 
se reunirá a cada dois anos para discutir os diferentes aspectos da vasta 
obra de Alfred Schutz, analisada em diferentes disciplinas. No evento 
foi constituído um Comitê Executivo de cinco membros que estará res-
ponsável pelas iniciativas do Schutz Circle. Santos é um dos integrantes.

crânioencefálico 
e uso de drogas, 
até doenças irre-
versíveis, como 
as neurodegene-
rativas (Alzhei-
mer, demência 
vascular, demên-
cia por corpos de 
Lewy, demência 
frontotemporal, 
doença de Pick e 

doença de Huntington, entre outras).
A principal dica para manter a memória 

em dia é exercitá-la. Ela é nesse aspecto como 
qualquer outra função cerebral ou muscular 
– treiná-la é necessário e importante. Confira 
outras orientações:

4 Leia; ler é fundamental. 
4 Converse com pessoas de diversas áreas.
4 Mantenha-se em dia com as notícias e 

 os acontecimentos do mundo. 

4 Aprenda uma nova língua.
4 Toque um instrumento.
4 Aprenda informática.
4 Participe de grupos de convivência.
4 Realize exercícios físicos.
4 Procure decorar poesias.
4 Jogue xadrez ou dama.
4 Faça palavras cruzadas.
4 Resolva problemas matemáticos 

sem auxílio da calculadora.
4 Viaje para lugares desconhecidos.
4 Faça novos amigos.
4 Assuma responsabilidades.
4 Tente administrar o estresse.
4 Desafie o cérebro; use e abuse 

do cérebro.
4 Evite isolamento e solidão.
4 Cultive o bom humor.

Fonte: Iván Izquierdo, coordenador do 
Centro de Memória e professor da Faculdade 
de Medicina, e Newton Terra, diretor do 
Instituto de Geriatria e Gerontologia
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Ou aprendemos a viver como 
irmãos, ou vamos morrer 
juntos como idiotas.

(Martin Luther King)

Centro de Pastoral e solidariedade: Prédio 17 
venha fazer parte desta história. 

www.pucrs.br/pastoral

diA 27 4 quarta-FEIra

4sobremesa musical. Apresentação da Orquestra 
Filarmônica da PUCRS em homenagem às relações 
Brasil/Portugal. Repertório com fados e músicas bra-
sileiras. Regência do maestro Marcio Buzatto. Horá-
rio: 13h. Local: prédio 9, saguão. Promoção: Instituto 
de Cultura Musical.

4intenção de missa pela passagem de um ano de 
falecimento do ir. norberto rauch. Local: Igreja Uni-
versitária Cristo Mestre. Horário: 18h30min. O irmão 
marista foi Reitor da PUCRS por 26 anos.

4Curso intensivo de revisão para o exame da OAB 
(Modalidade EaD). Último dia de inscrições. Início 
das aulas: Data: 9/7. Inscrições: link Eventos em 
www.pucrs.br/direito. Promoção: Faculdade de Di-
reito e CEAD. 

diA 284 quInta-FEIra

4Oficina de atualização da prática supervisionada: 
instrumentalidade no serviço social. Data: 28/6. 
Horário: 17h às 19h. Local: prédio 15, sala 356. In-
formações: 3320-3546. Promoção: Faculdade de 
Serviço Social.

4Suíte de logística e otimização georreferenciada e 
Discussão sobre sistemas de informações geográfi-
cas opensource na web. Data: 28/6. Horário: das 19h 
às 21h30min. Local: prédio 32, sala 207. Inscrições: 
www.sucesurs.org.br/evento/gugeo-2.

4Celebração da instituição da rua Ir. Firmino Bia-
zus. Último dia para confirmação de presença pelo 
colégio.rosario@maristas.org.br ou 3284-1200. Data: 
3/7. Horário: 19h30min. Local: Colégio Marista Rosá-
rio, prédio B, 7º andar (Praça D. Sebastião, 2 – Porto 
Alegre).

O boletim semanal PUCrs nOtÍCiAs é editado pela Asses-
soria de Comunicação Social da Universidade. Coordena-
dora da Assessoria: Ana Luisa Baseggio • editora execu-
tiva: Magda Achutti • edição: Ana Paula Acauan, Magda  
Achutti e Vanessa Mello • redação: Ana Paula Acauan, Bianca 
Garrido, Magda Achutti, Mariana Vicili, sandra Modena e Vanessa 
Mello • revisão: Antônio Dalpicol • Fotógrafos: Bruno Todeschini 
e Gilson Oliveira • Publicação on-line: Rodrigo Ojeda • estagiárias: 
jéssica Mello, júlia Merker e Luíza Pozzobon • Projeto gráfico: Pen-
seDesign • impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das 
notícias diá rias da Universidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

diA 29 4  

SExta-FEIra

4Pedido de reingresso. 
Último dia para estudantes 
que estão com a matrícula 
trancada e desejam retor-
nar ao curso protocolarem 
o pedido de readmissão. 
Local: Central de Atendi-
mento ao Aluno (prédio 15). 
Horário: 8h às 21h15. Para 
reopção de curso, os inte-
ressados devem entrar em 
contato com a secretaria do 
curso desejado e verificar o 
prazo final para solicitação. 
Informações: 3320-3573.

4Mutirão da solidariedade. Último dia de inscrições. 
Data: 13 a 15/7. Local: Morro da Tuca. Podem participar 
alunos da graduação, pós-graduação e diplomados da 
PUCRS, que terão a oportunidade de atuar como agentes 
na transformação da realidade, ajudando na reforma do 
Centro de Reciclagem da comunidade. Inscrições: www.
pucrs.br/pastoral. Informações: 3353-4959. Promoção: 
Centro de Pastoral e Solidariedade.

diA 2 4 SEGunDa-FEIra

4Curso de extensão em triagem neonatal: abordagem 
teórico-prática (modalidade a distância). Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 16/7. Promoção: Faculdade de 
Farmácia e Coordenadoria de Educação a Distância. 

4Curso de extensão em emergências e urgências: pos-
sibilidades de intervenção psicológica. Último dia de 
inscrições. Início das aulas: 3/7. Promoção: Faculdade de 
Psicologia. 

Entre em contato com a Redação pelos  

fones 3353-4446, 3353-4338 ou  
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

4Palco PUCrs. Data: 7/7. As 
bandas Dekalc, Doutor Rober-
to, Luana Fernandes, Melo-
dy e Sport Club Samba Rock 
disputam a final do concurso. 
Horário: 17h. Local: prédio 
40, teatro. Informações: www. 
pucrs.br/prac, no link Palco 
PUCRS. Promoção: Pró-Reito-
ria de Assuntos Comunitários.

41º encontro nacional de 
Libras no rio Grande do sul. 
Data: 24 e 25/8. Local: pré-
dio 9, auditório. Informações 
e inscrições: www.pucrs.br/
encontrolibras. Informações 
sobre envio de trabalhos:  
encontro.libras@pucrs.br. 
Promoção: Faculdade de 
Letras.

 Informações e inscrições na Educação Continuada: prédio 15, sala 112, 3320-3727 e www.pucrs.br/educacaocontinuada.

diA 3 4  

tErça-FEIra

4Férias no mu-
seu. Início das 
inscrições. Ati-
vidades de 24 
a 27/7. Local: 
Museu de Ciên-
cias e Tecnolo-
gia da PUCRS 
(MCT) – prédio 
40. Horário: das 
13h30min às 17h. 
Público: crianças 
de 7 a 12 anos. 
I n f o r m a ç õ e s :  
relacionamento.
mct@pucrs.br e 
3320-3521.


