
Órgão de Divulgação Interna da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Assessoria de Comunicação Social • Ano I • Nº 3 • 22 a 28 de agosto de 2001 Fijo encaminha

alunos a estágios
AFundação Irmão José Otão (Fijo)

tem convênios com empresas de
diversas áreas para o oferecimento de
estágios com bolsa aos universitários.
O horário de atendimento é das 8h
às 12h e das 13h às 22h. Informa-
ções: prédio 2, fones 3339-1692,
3336-5857 ou fundacao@fijo.com.br.

Ações voltadas
ao envelhecimento
Na terça-feira, 28, a partir das 14h,

o Programa Geron promoverá o
Encontro sobre as Ações da PUCRS Volta-
das para o Processo de Envelhecimento.
Será apresentada a Universidade da
TotalIdade, que promove atividades
para pessoas acima dos 50 anos. Alu-
nos de graduação e pós-graduação,
que desenvolvem trabalhos relativos
aos idosos, também relatarão suas
experiências. O evento ocorrerá no
auditório do prédio 9. Inscrições gra-
tuitas na Pró-Reitoria de Assuntos Co-
munitários, sala 109 do prédio 1. In-
formações fone: 3320-3508.

Criado setor para
arte e cultura
APró-Reitoria de Extensão Universi-

tária conta agora com o Setor de
Desenvolvimento Artístico-Cultural,
criado para oferecer às comunidades
interna e externa cursos de música e
eventos ligados à arte. O início das
atividades está programado para se-
tembro. Interessados em participar
como alunos ou em apresentar proje-
tos na área artística podem entrar em
contato com Gilia Gerling: fone 3320-
3500, ramal 4713 ou proex@pucrs.br.

Defesa de dissertação
na Educação
N esta quarta-feira, 22, às

14h30min, a professora Susana
Dornelles defenderá a dissertação de
mestrado Aprendizagem do Conhecimen-
to Escolar, Gênero e Sexualidade em Mu-
lheres Adolescentes em Situação de Rua,
no Programa de Pós-graduação em
Educação. A sessão é pública e ocorre-
rá na sala 302 do prédio 15.

Colméia Voluntária
se reúne
As palestras de conscientização do

Programa PUCRS Colméia Volun-
tária ocorrerão nos dias 24, 25, 27 e
29 de agosto, às 9h, 14h30min e
20h. A iniciativa da Universidade, da
Fundação Irmão José Otão e da ONG
Parceiros Voluntários integra diferen-
tes frentes de trabalho social existen-
tes no Campus. As reuniões são vol-
tadas aos voluntários cadastrados. In-
formações: fone 3320-3508.

Química
promove
Semana
Acadêmica

Apresentação de
pôsteres, pa-

lestras, minicursos e
visitações compõem
a programação da
Semana da Química,
que ocorre de 28/8
a 1/9 no prédio 12.
Organizada pela Fa-
culdade de Química,
encerra-se com um
torneio de futebol e
voleibol. As inscri-
ções serão efetua-
das até 26/8 na se-
cretaria do curso e,
no dia 27/8, no sa-
guão do prédio
12A, das 14h às
19h. A matrícula é
uma lata de leite
em pó. Informa-
ções: 3320-3549,
fax 3320-3612,
quimica@pucrs.br
e www.pucrs.br/
quimica.
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Universidade Solidária
abre inscrições
Alunos dos cursos de Biologia, Educação,

Engenharia Química, Farmácia, Geografia,
Medicina, Odontologia, Química, Serviço Social
e Turismo podem inscrever-se até o dia 31 de
agosto para a edição do Universidade Solidá-
ria Regional. O projeto será desenvolvido a
partir de setembro, em São Francisco de Pau-
la, na Serra gaúcha, durante seis meses. A
proposta é capacitar os recursos humanos da
cidade para educação ambiental e ecoturis-
mo. As atividades serão realizadas nos finais
de semana e os integrantes receberão bolsa
de extensão. Inscrições e informações na
Proex, sala 201, prédio 40, fone 3320-3506.
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Ainauguração oficial do prédio 50, onde funciona desde o
início de agosto a Faculdade de Administração, Contabilida-

de e Economia, será às 18h do dia 27, segunda-
feira. A infra-estrutura inovadora dos seus 11
pavimentos destaca-se pelos projetos de
economia de energia, como sensores de
presença, e pelos recursos disponíveis para
os deficientes físicos. Ao todo são 102
salas, dois auditórios e cinco labora-
tórios de informática, totalizando
150 computadores. O prédio tam-
bém tem capacidade para a insta-
lação de outros cursos diurnos.

Prédio 50 inaugura dia 27

Santander assina
convênio com a PUCRS
APUCRS e o Banco Santander assinaram

convênio de cooperação acadêmica, tecno-
lógica e financeira. A instituição destinará re-
cursos a programas acadêmicos, bolsas de es-
tudos e apoio ao Projeto Novas Fronteiras: O
Museu vai à Comunidade do Museu de Ciências
e Tecnologia. O banco também oferecerá o car-
tão universitário inteligente, para ser usado
como identificação dentro do Campus e que,
gradativamente, substituirá o atual cartão do
estudante. Outro uso será para pequenos pa-
gamentos em refeitórios, livrarias e serviços.
Alunos terão facilidade ao abrir uma conta cor-
rente. Professores e funcionários poderão re-
ceber seus salários pelo Santander.
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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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Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, a
cada ano, centenas de pessoas morrem e sofrem le-

sões corporais por acidentes de trabalho. São doenças pro-
duzidas, agravadas ou desencadeadas pelo exercício da
função, provenientes de contaminação do trabalhador du-
rante sua atividade ou por acidente sofrido no local e no
horário de trabalho.

Os acidentes também implicam sérias conseqüências no
meio familiar. A incapacidade permanente ou temporária nor-

malmente é acompanhada por uma queda nos rendi-
mentos. Todo
t r a b a l h a d o r

VIVA BEM

AGENDA
Inscrições para a 3ª Semana Universitária Gaúcha de
Debates Ambientais (3 a 6/9), da Faculdade de Bio-
ciências. Sala 145, prédio 12 C, das 8h às 13h. Infor-
mações: 3320-3500, ramal 4063, ou ceab@pucrs.br.

Palestra do professor Reinholdo Ullmann, da Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas, sobre A Filosofia e a
Universidade Medievais, às 20h, no Instituto Goethe. Ull-
mann também autografa o livro A universidade medieval.
Entrada franca. Informações: 3320-3500, ramal 4164.

Confraternização com almoço em comemoração ao Dia
do Supervisor, promovida pela Faculdade de Educação,
para professores e alunos. Inscrições na sala 219, do
prédio 15, e mesa-redonda, às 14h, sobre Ação do Su-
pervisor na Atualidade. Informações: 3320-3527.

Início do curso Marketing e Vendas de Produtos e Serviços
de Telecom, 3º módulo do curso de extensão Gestão de
Negócios em Telecomunicações. Os módulos anteriores
não são pré-requisitos para cursar o atual. Inscrições
até 24/8 na Proex.

Último dia de inscrição com desconto para a 10ª Jor-
nada de Direito de Família (31/8 e 1/9), 2º Congresso
Virtual de Direito Criminal e 2º Congresso Transdisci-
plinar de Estudos Criminais (30 e 31/8). Promovidos
pelo Centro Acadêmico Maurício Cardoso, valem como
atividade complementar. Inscrições no térreo do prédio
11. Informações: 3384-6360.

Encerram-se inscrições para os cursos de Pós-Gradua-
ção em Administração Esportiva, Atividade Física na
Empresa e Dança, promovidos pela Faculdade de Edu-
cação Física e Ciências do Desporto. Informações:
3320-3622 e educacaofisica@pucrs.br.

Curso de extensão O Discurso Filosófico e o Pensamento
Democrático na Grécia Antiga – de Anaximandro a Aristó-
teles, ministrado pelo professor Donaldo Schüler
(UFRGS). Inscrições até 24/8.

Término das inscrições para o curso de extensão
Gestão em Logística das Operações Empresariais e Globais
– 2ª edição, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão
Universitária. Inscrições na Proex. Informações:
3320-3506.

9ª Feira do Livro, 3º Concurso Literário e Feira das Profis-
sões, organizado pelo Colégio Marista Champagnat.
Local: pátio do prédio 17.

Último dia para inscrição ao retiro universitário Escolha
a Vida (1º e 2 de setembro), organizado pelo Centro
de Pastoral. Informações e inscrições: 3320-3576 e
sala 101, prédio 17.

Início do Programa Bom Atendimento, promovido pela
Gerência de Recursos Humanos para funcionários da
PUCRS que se relacionam com o público.

Curso de encadernação e recuperação de livros, pro-
movido pela Fundação Irmão José Otão. Matrículas
abertas. Informações: 3339-1692, 3336-5857 e
www.fijo.com.br.

Lançamento dos livros da Edipucrs Hermann Gottlieb
Dohms: textos escolhidos (Martin Dreher), Dicionário de
História do Brasil (Moacyr Flores) e Avaliação e erro cons-
trutivo libertador (Maria Helena Abrahão), às 18h. Local:
Livraria e Editora Acadêmica, 3º andar, prédio 41. Infor-
mações: 3339-1110.

Início do Seminário Internacional em Arqueologia. Pa-
lestra de Daniel Schavelzon sobre Métodos e técnicas de
arqueologia urbana em cidades grandes e médias. Sala 307,
prédio 3. Informações: 3320-3534.

    Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão Universitária:
sala 201, prédio 40, fone 3320-3506,

fax 3320-3543 e proex@pucrs.br.
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FIQUE POR DENTRO

Nesta quinta-feira, dia 23, o diretor presi-
dente da Fapergs, Sérgio Bampi, faz pales-

tra às 10h30min, no auditório do prédio 9. No
encontro, aberto a professores, pesquisadores e
alunos de pós-graduação, Bampi falará sobre
programas da Fapergs de apoio à pesquisa.

O coordenador do mestrado em Direito,
professor Juarez Freitas, é palestrante do

XV Congresso Brasileiro de Direito Administrati-
vo, dia 22, em Curitiba. Aborda O Controle Judi-
cial e os Serviços Públicos.

De 20 a 24 de agosto, a professora Ros-
sana Schenato, da Faculdade de Química,

participa do 9th Brazilian Meeting on Organic Syn-
thesis, em Curitiba, onde apresenta sua tese
de doutorado.

O diretor do Museu de Ciências e Tecnolo-
gia, Jeter Bertoletti, esteve na Universida-

de Franciscana, em Santa Maria, no dia 15, como
palestrante do projeto SBPC na Comunidade. Fa-
lou sobre a estrutura e a evolução do Museu e
seus projetos sociais.

A reunião técnica do Ministério da Saúde
para estabelecer estratégias de controle

da esquistossomose, dia 16, em Porto Alegre,
contou com palestra do professor Carlos Graeff
Teixeira, da Faculdade de Biociências.

• Usar equipamentos de proteção indivi-
dual como luvas, botas, capacetes e
óculos.

• Seguir sempre as orientações dos
profissionais de segurança do trabalho.

• Colaborar com a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (Cipa).

• Procurar trabalhar em ambientes com
boa ventilação ou com exaustores.

• Nunca subestimar o risco de uma ativi-
dade por mais que já tenha executado
a mesma.

como prevenir

*

25

25
a

29

deve evitar de
expor seus co-
legas de profis-
são ou a si
mesmo a ris-
cos desneces-
sários no cum-
primento dos
deveres profis-
sionais.
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