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Esta é a primeira edição do PUCRS NOTÍCIAS, boletim sema-
nal dirigido especialmente a professores, alunos e funcionários.

Editado pela Assessoria de Comunicação Social, circulará às quar-
tas-feiras, buscando atualizar a comunidade acadêmica sobre o
que está acontecendo na Universidade. Todos são convidados a
colaborar com a nova publicação que se propõe a contribuir para o
essencial diálogo entre a Instituição e o seu público interno. Obri-
gado pelo apoio!

Carlos Alberto Carvalho
Coordenador da Assessoria de Comunicação Social/PUCRS

Hora de fazer a
carteira escolar
Para fazer a carteira de passa-
gem escolar, é só procurar o
Diretório Central dos Estudantes
(DCE) no prédio 8, sala 130. São
necessárias uma foto 3x4 e có-
pias do comprovante de matrícu-
la e da carteira de identidade. O
formulário pode ser adquirido na
Livraria Acadêmica, no prédio 41,
3º andar. Quem tem a carteira
escolar do primeiro semestre
deve apresentar apenas cópia do
comprovante de rematrícula no
posto de passagem escolar. O
DCE atende das 8h30min às 12h
e das 13h30min às 22h. Fone:
3320-3500, ramal 4035.

Entre em forma
Alunos, professores, funcionários
e a comunidade externa podem
contar com a Faculdade de Edu-
cação Física e Ciências do Des-
porto para manter a forma. As
atividades oferecidas são ginásti-
ca geral (aeróbica e localizada),
ginástica olímpica para crianças,
taekwondo, kempô, kendo, ioga,
dança de salão e capoeira. As ins-
crições estão sempre abertas. In-
formações pelo fone 3320-3622
ou no local (prédio 80). A Asso-
ciação dos Funcionários da PUCRS
também passa a oferecer hidro-
ginástica e natação para sócios e
não-sócios. As aulas ocorrem na
Acqua Fitness (Av. Aparício Bor-
ges, 1082). Informações e inscri-
ções no prédio 7, sala 140, fone
3339-2320.

Campus Zona Norte
amplia serviços
A Biblioteca do Campus Zona Nor-
te ampliou seus serviços. Além
de funcionar aos sábados pela
manhã e tarde, possibilita aos alu-
nos, funcionários e professores
realizarem empréstimo domiciliar.
A biblioteca oferece scanner para
digitalização de imagens, levan-
tamentos bibliográficos e auxílio
na formatação de trabalhos cien-
tíficos e de referências bibliográ-
ficas pelas normas da ABNT.

Benefício e Crédito
Estadual recebem
inscrições
Encerram-se no dia 9 deste mês de

agosto as inscrições para o Progra-
ma Benefício PUCRS 2001. O cadastra-
mento é feito no andar térreo do pré-
dio 11. Veteranos podem fazê-lo pela
internet: www.pucrs.br. O programa
é aberto aos alunos carentes dos cur-
sos de graduação, inclusive para os que
têm crédito educativo ou outro benefí-
cio, respeitados os critérios de classifi-
cação. O resultado dos pré-classifica-
dos será divulgado no dia 11, no sa-
guão dos prédios 1, 11, 16, DCE e pela
internet. O período de entrega da do-
cumentação vai de 13 a 21 de agosto.
O Programa de Crédito Estadual já abriu
o período para inscrições e apresenta-
ção de documentos. Interessados de-
vem encaminhar-se ao prédio 1, sala
109. Informações sobre os dois progra-
mas pelo ramal 3508.
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PUCRS Virtual
e Agas iniciam
parceria
Parceria firmada

entre a PUCRS
e a Associação
Gaúcha de
Supermer-
cados resul-
tou no pri-
meiro curso
de especiali-
zação a distância em Gestão
Empresarial para o Varejo. O
curso será ministrado em 360
horas/aula e dispõe de 200
vagas. As aulas começam no
dia 6 de setembro, via inter-
net e por meio de atividades
orientadas. As inscrições es-
tão abertas e podem ser fei-
tas pela internet. Informa-
ções: fone 3320-3651 e
www.ead.pucrs.br/varejo.

Associação elege representantes
No dia 31 de julho, a Associação dos Funcionários da PUCRS (AFPUCRS)

realizou a eleição dos novos membros da Administração. A chapa 1,
Experiência e Trabalho, venceu com 219 dos 419 votos apurados. Os
eleitos: Paulo Joeli Ramos (presidente), Leda Eunice de Almeida (vice-
presidente), Gloreci Marques e Caroena Alves (1ª e 2ª secretárias),
Rosângela Ferrari e Mary Cristina Lacerda (1ª e 2ª tesoureiras), Arildo
Piccinini, João Henrique da Silva, Thomaz Edison Oliveira, Luiz Carlos
Rodrigues e Mariza de Almeida (conselho deliberativo), Nelson Souza,
Luciano Alencastro e Joana Müller (conselho fiscal), e Rose Mary Oliveira,
Rubem Augusto Lima e Célia Maria Nunes (suplentes).

Bem-vindos ao PUCRS NOTÍCIAS
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Entre em contato com
a Redação para enviar
notícias e sugestões
pelo ramal 4446,

fax 3320-3603 ou e-mail
pucrsnoticias@pucrs.br
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OServiço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho
(SESMT), que integra a Gerência de Recursos Humanos da

Universidade, tem como principal objetivo zelar pela integridade
física de funcionários e professores em seu ambiente de traba-
lho. Entre suas atribuições estão os exames médicos (admissio-
nais, periódicos e demissionais), atendimento ambulatorial a fun-
cionários e professores, levantamento dos riscos ambientais nos
ambientes de trabalho e implementação de medidas de controle,

gerenciamento dos
sistemas de preven-
ção e combate a in-
cêndio, além de
atendimento médi-
co emergencial aos
alunos. Outra fun-
ção do SESMT é
treinar funcionários
e professores nas
áreas de segurança
e medicina do tra-
balho.

FIQUE POR DENTRO

O Programa de Pós-Graduação em História desenvolveu Pro-
jeto de Doutorado Internacional em Arqueologia, o único

em nível nacional aprovado e apoiado (com nove bolsas de
doutorado) pelo CNPq, na área. Informações: fone 3320-3534,
www.pucrs.br/pghistoria e pghistoria@pucrs.br.

O curso de Bacharelado em Informática passou a chamar-se
Bacharelado em Ciência da Computação. A alteração ade-

quou o curso às denominações sugeridas nas diretrizes do Minis-
tério da Educação e foi aprovada pela Câmara de Graduação da
PUCRS. Na formatura realizada no último dia 4, a nova nomen-
clatura já foi adotada. O currículo do curso não sofreu modifica-
ções.

Ir. Elvo Clemente, assessor da Reitoria da PUCRS, presiden-
te da Academia Rio-grandense de Letras e membro do

Conselho Estadual de Cultura, será homenageado pelo governo
do Estado com a Medalha Simões Lopes Neto, concedida por sua
excepcional atuação nos campos da cultura, das artes, das le-
tras, da educação e do magistério. No dia 29 de junho, Ir. Elvo
foi também empossado na cadeira 10 da Academia Sul-brasileira
de Letras, cujo paraninfo é o poeta pelotense Francisco Lobo da
Costa.

Urbano Zilles, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, e
Francisco Massa, Assessor para Assuntos Internacionais e

Interinstitucionais, participaram da comemoração do 50º aniver-
sário da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes), em Brasília.

Semana Vocacional – Ativida-
des em parceria com o Proje-
to Ola e o Stand Calouros so-
bre “Vocação = Sim à Vida”.
Na madrugada de 10 para
11, haverá vigília vocacional.
As comemorações terminam
com a celebração da Profis-
são Religiosa Perpétua na
Congregação Marista, dos ir-
mãos Solimar Amaro e Ge-
nuir Faqui. Informações: fone
3320-3576.

Stand Calouros – Espaço de
integração dos calouros. Tér-
reo do prédio 11.

Últimos dias para entrega dos
trabalhos do concurso Foto-
grafe suas férias, dos alunos
do curso de Turismo. Informa-
ções pelo fone 3320-3569.

Matrícula para o Curso de
Especialização em Análise de
Conjuntura e Cenários Eco-
nômicos, da Faculdade de
Administração, Contabili-
dade e Economia. Informa-
ções: fone 3320-3524,
www.pucrs.br/economia
ou posface@pucrs.br.

Palestra sobre Yoga-Vida Lon-
geva, às 15h. Prédio 40, sala
401. Entrada franca.

Encerramento da inscrição de
participantes e de pôsteres
para a II Jornada do Pós-Gra-
duação em Psicologia. Infor-
mações: fone 3320-3500,
ramal 4207.

Missa do Dia dos Pais, na
Igreja Universitária Cristo
Mestre, às 11h30min.

IV Seminário Brasileiro
de Qualidade de Energia
Elétrica. Informações: fone
3320-3540 e www.ee.
pucrs.br/~sbqee.

Curso de extensão Interven-
ções Sistêmicas nas Crises
Evolutivas do Casal e da Fa-
mília, do Programa de Pós-
Graduação da Faculdade de
Psicologia. Inscrições na
Proex, sala 201 do prédio 40.

Se você tiver dúvidas ou quiser sugerir assuntos para esta colu-
na, entre em contato pelo ramal 4446, fax 3320-3603 ou
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

Onde: prédio 8, salas 135, 136 e 137
Horários de atendimento:
• Medicina do Trabalho: de segunda a quinta-
feira (das 8h às 10h, das 13h30min às 17h30min
e das 18h30min às 22h30min). Sexta-feira (das
8h às 10h e das 18h30min às 22h30min).
• Ambulatorial/Emergencial: de segunda a
sexta-feira (das 8h às 12h e das 13h30min às
22h30min).
• Segurança do Trabalho: de segunda a sex-
ta-feira (das 7h às 12h e das 13h às 18h08min).
Informações: ramais 4286, 4294 e 4554
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