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Favoritos

Para ficar por dentro
das notícias diárias da
Universidade, acesse

www.pucrs.br/ascom
Reunião
preparatória
a estágios

AFundação Irmão José Otão
(Fijo) oferece aos alunos reu-

nião preparatória para estágios
em diversas áreas. A inscrição é
gratuita. A Fijo se localiza no pré-
dio 2 do Campus. Horário de
atendimento: das 8h às 12h e
das 13h às 22h. Informações:
336-5857 e 339-1892.

Curso Intensivo
de Inglês

OCambridge Law Studio, em
Cambridge (Inglaterra), rea-

liza cursos intensivos de língua
inglesa com a duração de três
meses para a área de Direito (gra-
duados e estudantes). As aulas
preparam o aluno para o teste
TOLES (Test of Legal English
Skills). Em janeiro de 2002 co-
meça uma turma destinada a es-
trangeiros. Informações: Asses-
soria para Assuntos Internacio-
nais e Interinstitucionais, prédio
1, sala 201, fone 3320-3660.

Viagem ao Beto
Carrero World

AAssociação de Funcionários
da PUCRS (AFPUC) promove

uma excursão ao parque temáti-
co de Beto Carrero. A saída está
marcada para o dia 1º/11, às
22h, em frente ao Salão de Atos.
A viagem de três dias inclui pas-
seio de escuna ou teleférico e in-
gresso para o parque. O preço é
de R$ 165. Inscrições: AFPUC,
prédio 7, fone 3339-2320.

Aulas de espanhol

OInstituto de Cultura Hispâni-
ca do Rio Grande do Sul ofe-

rece inscrições para novas tur-
mas do curso de preparação aos

exames de proficiência em lín-
gua espanhola. As aulas são
dirigidas especialmente a can-
didatos de mestrados e dou-
torados da PUCRS. Informa-
ções: prédio 3, sala 210, e
fone 3336-5377.
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Campus de
Uruguaiana
inaugura
Hospital
Veterinário

AFaculdade de Zoo-
tecnia, Veterinária

e Agronomia (FZVA)
do Campus II da
PUCRS, em Uru-
guaiana, inaugurou
oficialmente seu
Hospital Veterinário
em setembro. No
local são rea-
lizadas aulas
teóricas e prá-
ticas aos acadêmicos da FZVA e desen-
volvidos projetos de pesquisa e de ex-
tensão. O hospital atende a pequenos e
grandes animais e está aberto à comu-
nidade do município. Com uma área de
1.705 metros quadrados, o prédio tem
infra-estrutura para atividades de clíni-
cas médica e cirúrgica, análises clínicas,
microbiologia, fisiopatologia e biotecno-
logia da reprodução.

Programa Vida
com Qualidade
eleito o melhor
do país

O Programa Vida com
Qualidade da Pró-Reito-

ria de Assuntos Comunitários
foi eleito o programa modelo
de ação comunitária para
universidades no Brasil. A
escolha ocorreu em outubro,
durante o Fórum Nacional de
Extensão e Ação Comunitária
das Universidades e Institui-
ções de Ensino Superior Co-
munitárias, em Recife. Parti-
ciparam do evento, a Pró-
Reitora de Assuntos Comuni-
tários, Helena Willhelm, e o
Pró-Reitor de Extensão, Pau-
lo Franco. O reconhecimento
destaca a PUCRS como refe-
rência na área de prevenção
às drogas.

Grêmio
Náutico União
firma convênio
com a PUCRS

AFaculdade de Enferma-
gem e Fisioterapia fez

acordo com o Grêmio Náu-
tico União (GNU) para que
alunos de Fisioterapia façam
estágio no serviço de fisio-
terapia do clube. O convê-
nio foi assinado em reunião-
almoço realizada no GNU
com a presença do Reitor,
Norberto Rauch, da direção
da faculdade e do coorde-
nador do curso, Denizar
Melo. A parceria também
abre oportunidade para ou-
tras áreas como a Enferma-
gem e a
Nutrição.

Museu Itinerante
faz primeira viagem
OMuseu de Ciências e Tecnologia da

PUCRS inicia suas atividades dentro do
Projeto Novas Fronteiras: O Museu vai à co-
munidade. A primeira viagem do caminhão
dotado de som, projetor de multimídia, com-
putadores e experimentos foi no dia 26/10,
rumo à Feira Industrial, em Santa Maria,
onde permanecerá até 4/11. A excursão mo-
bilizou 15 profissionais entre professores,
funcionários e estagiários. O Projeto Museu
Itinerante, que será lançado oficialmente em
novembro, levará atrações do Museu às dife-
rentes comunidades do Estado.
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ALERGIA
Éuma resposta exagerada

do organismo a substân-
cias encontradas no ambien-
te, as quais, quando em con-
tato por via respiratória, di-
gestiva ou cutânea, normal-
mente provocam reações de
sensibilização. A alergia é sem-
pre desencadeada pelo conta-
to com fatores provocadores,
conhecidos como alérgenos.

VIVA BEM

AGENDA

FIQUE POR DENTRO

O Instituto de Cultura Musical realiza nova temporada
de concertos abertos à comunidade. Dia 4/10, às 20h,

o maestro Frederico Gerling Junior e o Coral e Orquestra da
PUCRS apresentam-se na Igreja Matriz de São Pedro, em
Garibáldi. O evento contará com o Grupo Paixão Flamenca,
dirigido pela bailarina Cadica Borghetti.

O médico especialista em arritmias cardíacas Josep
Brugada, da Universidade de Barcelona, visitou o Hos-

pital São Lucas. Autoridade mundial no assunto, ele profe-
riu palestra sobre morte súbita e realizou procedimentos no
Laboratório de Eletrofisiologia do HSL, acompanhado de es-
pecialistas da área.

A professora da Faculdade de Informática Karin Be-
cker esteve na Alemanha onde apresentou artigo na

7ª International Conference on Groupware. O evento é um
dos mais importantes na área de trabalho cooperativo apoia-
do por computador.

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Urbano
Zilles, retorna do XVII Encontro Nacional de Pró-Rei-

tores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de En-
sino Superior Brasileiras, realizado em Salvador (BA).

A Faculdade de Odontologia foi representada pelo pro-
fessor de cirurgia bucomaxilofacial Fernando Cauduro,

durante o 4º International Implant Dentistry Meeting, em
Hannover (Alemanha).

Fonte: Proad/GRH/Sesmt

Palestra Pensando em Contabilidade sobre ICMS – Um
enfoque prático, com o professor Luís Machado. Promo-
ção: Dep. de Contabilidade da Face. Às 18h15min, auditó-
rio térreo do prédio 50. Entrada franca.
Inscrições abertas para a 3ª Premiação CSN na Constru-
ção Civil, promovida pela Companhia Siderúrgica Nacio-
nal. Podem participar estudantes de Arquitetura
com trabalhos de conclusão de curso que utilizem
o aço como material para a construção. Inscrições:
www.csn.com.br ou fichas de inscrição distribuídas nas
universidades. Informações: www.csn.com.br.
Show com o padre Zezinho no Campus Zona Norte (Av.
Baltazar de Oliveira Garcia, 4879). Promoção: Instituto de
Educação São Francisco. Às 20h30min, no pátio da esco-
la. Ingressos: no local, Centro de Pastoral da PUCRS (pré-
dio 17) e Livraria Paulinas.
Sessão de autógrafos na Feira do Livro com Ana Lúcia de
Souza, autora da obra Pedagogia da conscientização. Às
19h, na Praça da Alfândega.
Último dia da exposição fotográfica Click Aéreo (Ciências
Aeronáuticas na Semana da Aviação), no saguão do pré-
dio 16. Promoção: Espaço Cultural, Biblioteca Central e
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Entrada franca.
Inscrições para o Curso de Especialização em Análi-
ses Clínicas, da Faculdade de Farmácia. Matrículas e
informações: sala 151, prédio 12C, 3320-3500, ra-
mal 4533, e farmacia-pg@pucrs.br.
Sessão de autógrafos na Feira do Livro com a organi-
zadora do livro História e histórias de vida, Maria Hele-
na Abrahão. Às 16h, na Praça da Alfândega.
Sessão de autógrafos na Feira do Livro com Alexandre
Stephanou, autor de Censura no regime militar e militari-
zação das artes. Às 17h, na Praça da Alfândega.
Seminário Economia às 5 ½ sobre As transformações do
sistema financeiro e os bancos estatais, com o professor
e diretor comercial do Banrisul Bolivar Moura Neto. Pro-
moção: Dep. de Economia da Face. Às 17h30min, no au-
ditório do 9º andar, prédio 50. Entrada franca.
Curso Modelagem em argila e introdução à cerâmica, pro-
movido pelo Laboratório de Processos Criativos em Arte-Edu-
cação da Faculdade de Educação. Inscrições na sala 201 do
prédio 40. Informações: 3320-3680 e proex@pucrs.br.
Aulas de reforço de matemática do 2º Grau, organizadas
pela Fijo. Inscrições no térreo do prédio 2. Informações:
3339-1692, 3336-5857 e www.fijo.com.br.
Curso Manicure, promovido pela Fijo. Inscrições no térreo
do prédio 2. Informações: 3339-1692, 3336-5857 e
www.fijo.com.br.
Palestra A importância do lazer nos dias atuais, com Laury
Job, promovido pelo Programa Vida com Qualidade. Às
11h30min, sala 301 do prédio 1. Entrada franca.
Seminário do PET Biologia sobre Felinos no RS, com o alu-
no Cristiano Marin. Às 13h30min, anfiteatro (sala 141) do
prédio 12. Entrada franca.
Seminário Discente Uma análise comparativa do desenvol-
vimento econômico: Brasil e Angola, com a aluna Luzitisana
Peterson, às 17h30min. Promoção: Dep. de Economia da
Face. Local: auditório do 9º andar do prédio 50. Entrada franca.
Seminários Labmalac sobre Estudos e pesquisas sobre o
mexilhão dourado Limnoperna fortunei, molusco bivale
introduzido no Guaíba, Porto Alegre, com a professora
Maria Cristina Mansur. Às 12h45min, sala 340, gabinete
31, do prédio 12D. Entrada franca.
Estão abertas as inscrições para o II Bioética Sul. Promoção:
Sociedade Rio-Grandense de Bioética. Às 8h45min, no
teatro do prédio 40. Palestra com o pesquisador Robert
Veatch, do Kennedy Institute of Ethics, da Universidade de
Georgetown (USA). Informações e inscrições: Pró-Reitoria
de Extensão, pelo fone 3320-3680 ou proex@pucrs.br.
4º Ciências Sociais no Saguão, promovido pelo Dep. de
Ciências Sociais da FFCH. Exposição de pôsteres com tra-
balhos dos alunos. Local: térreo do prédio 5.
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COMO SURGEM

ALERGIAS

RESPIRATÓRIAS

Quando a
p e s s o a

desenvolve al-
gum tipo de aler-
gia, o sistema imu-
nológico fabrica uma
grande quantidade de anticorpos
chamados imunoglobulinas
(IgE). Elas aparecem quando o
organismo entra em contato
com substâncias do ambiente
como pólen, poeira, ácaros, per-
fumes, medicamentos. Em ge-
ral, a hiperprodução de IgE é
uma característica hereditária
transmitida de pais para filhos.

Urticárias – placas vermelhas e
inchadas pelo corpo que provocam
coceira.
Rinite alérgica – coceiras no na-
riz, espirros sucessivos, coriza e
congestionamento nasal.
Asma brônquica – Tosse, chiado no
peito e dificuldade de respirar provo-
cada pela contração dos brônquios.
Distúrbio no aparelho digestivo
– Sintomas como náusea, cólica,
vômito e diarréia.
Edemas – inchaço e vermelhidão

PRINCIPAIS SINTOMAS

nas mucosas, como lábios, pál-
pebras e orelhas.
Choque anafilático – reações
generalizadas e agudas começam
com coceira nas mãos, gosto de
metal na boca, tosse, coceira no
corpo, cólica, desmaio e possível
parada cardiorrespiratória.

TRATAMENTO

Depois de descoberta a causa,
torna-se fácil tratar a alergia:
basta abolir os fatores alérgicos.
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