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Reitor recebe título
de Dirigente Cristão

O
Reitor Norberto Rauch receberá o título de Dirigente Cris-
tão do ano de 2003 concedido pela Associação dos Diri-

gentes Cristãos de Empresas (ADCE). A solenidade será no
dia 25/3, às 19h, no salão de festas da Igreja Pompéia (Barros
Cassal, 220). A confirmação do convite ocorreu na visita ao
gabinete do Reitor pelo presidente regional da ADCE, Antônio
Pires, pelo vereador João Carlos Nedel, que será o orador ofi-
cial da cerimônia, e por outros dirigentes da entidade.

Guarda-chuvas
transformam-se
em obras-de-arte

D
uzentos guarda-chuvas são
obras-de-arte na exposição
internacional Paraguas Inter-

venidos, que está no Museu de Ciên-
cias e Tecnologia. Resulta do Projeto
Paraguas, que propôs aos artistas
demonstrarem sentimentos sobre a
instabilidade e a insegurança que o
povo latino-americano vem sofrendo
em decorrência de uma série de cri-
ses. A mostra itinerante começou em
março de 2003. A exposição tem a
participação de artistas da Alemanha,
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia,
Equador, Espanha, Estados Unidos,
Israel, Itália, México, Nicarágua, Re-
pública Dominicana, Uruguai e Vene-
zuela. A exposição esteve no Museo
de Bellas Artes de Rafaela (Argenti-
na), seguindo para o Espacio Con-

temporaneo de Mendoza (Argentina)
e a 5ª Bienal do Caribe (Santo Do-
mingo/República Dominicana). Em
Porto Alegre, conta com a organiza-
ção da Associação de Artes Plásticas
Francisco Lisboa e do Museu da
PUCRS. A exposição pode ser visita-
da até 9/5. O Museu funciona de ter-
ças a domingos, das 9h às 17h.

Seminário trata de violência

A
Faculdade de Serviço Social promove, no dia 26/3, das 8h30min às
18h, o seminário Violência contra a criança e o adolescente: Desafios

e perspectivas na consolidação de uma política de garantia de direitos. En-
tre os convidados da manhã estão a juíza Vera Deboni, que fala sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente, e o coordenador dos Conselhos Tu-
telares de Porto Alegre, Kevin Krieger. As professoras Alzira Lewgoy, Maria
Isabel Barros Bellini e Patrícia Grossi abordam, às 14h, um trabalho desen-
volvido por alunos da Faculdade de Serviço Social com a comunidade da
Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima. Às 15h, a assistente social Sa-
rita Amaro apresenta casos de crianças vítimas de violência doméstica e
discute a prevenção desse tipo de crime. Sarita lança, às 18h, o livro Crian-
ças Vítimas de Violência: Das sombras do sofrimento à genealogia da resis-
tência. Uma nova teoria científica, publicado pela Edipucrs e pela AGE. As
atividades têm entrada franca. Local: sala 240 do prédio 15. Inscrições gra-
tuitas na Prac (sala 109 do prédio 1).

Fogaça
na aula

inaugural da
Engenharia
O

ex-senador e professor José
Fogaça ministra a aula inau-

gural da Faculdade de Engenha-
ria. O evento ocorre dia 24/3, às
19h30min, no teatro do prédio 40.
Fogaça aborda o tema Brasil: um
projeto de país em um ambiente
mundial de incertezas. Fala sobre o
projeto político do governo federal,
opções econômicas e expectativas
em relação à administração atual
dentro do cenário político mundial.
A entrada é franca.

Ministério
homologa

campus em
Viamão

O
ministro da Educação, Tarso
Genro, homologou o parecer

da Câmara de Educação Superior,
do Conselho Nacional de Educa-
ção, favorável à criação de cam-
pus da PUCRS em Viamão. A de-
cisão foi publicada no Diário Ofici-
al da União, dia 18/3. O Ministério
já havia autorizado o funcionamen-
to, no novo campus, dos cursos
de Comunicação Social (habilita-
ção em Publicidade e Propagan-
da) e de Administração de Empre-
sas. Continuarão a ser oferecidos
os cursos de Filosofia e Pedago-
gia, até então sob a responsabili-
dade da Faculdade de Filosofia
Nossa Senhora Imaculada Concei-
ção (Fafimc).

Foto: Gilson Oliveira
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Pós-graduação
em Educação
Física

Professores
podem ir
para os EUA

A Faculdade de Educação Físi-
ca e Ciências do Desporto re-
cebe inscrições para os Cursos
de Especialização em Recrea-
ção, Lazer e Jogos Cooperati-
vos, Dança, Administração Es-
portiva, Psicomotricidade e
Técnico Desportivo em Futebol
e Futsal, com início em abril. As
inscrições devem ser realiza-
das até 31/3, no 6º andar do
prédio 80. Mais informações:
3320-3683 ou educacao-
-fisica@pucrs.br.

O 1º Programa Scholar-in-Resi-
dence oferece bolsas para pro-
fessores universitários brasilei-
ros nos EUA. Os escolhidos le-
cionarão e pesquisarão nas
instituições pelo período de um
ou dois semestres acadêmicos.
Os candidatos deverão ter ex-
celente domínio da língua ingle-
sa. Inscrições até 31/3 no site
www.fulbright.org.br. Informa-
ções: Assessoria para Assun-
tos Internacionais e Interins-
titucionais (prédio 1, sala 201,
3320-3660, aaii@pucrs.br).

Tecnologia
na Indústria
Química
A PUCRS participa, dias 25 e
26/3, de Workshop de Tecnolo-
gia na Indústria Química: Atua-
ção das Universidades e Insti-
tutos de Pesquisa, que ocorre
no Centro de Convenções da
Fiergs. Universidades mostra-
rão os seus projetos para em-
presas que atuam direta ou in-
diretamente com a área quími-
ca. Haverá demonstrações so-
bre pesquisa aplicada, desen-
volvimento/adaptação de tec-
nologias e serviços tecnológi-
cos. Informações: www.pucrs.
br/feng/deq, no link eventos.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é edi-
tado pela Assessoria de Comunicação Social
da Universidade. Coordenador da Assesso-
ria e Diretor-Editor: Carlos Alberto Carvalho
• Editora Executiva: Magda Achutti • Reda-
ção e Edição: Ana Paula Acauan, Magda
Achutti e Mariana Vicili • Estagiária: Caroline
Eidt • Revisão: José Renato Schmaedecke •
Projeto gráfico: Pense Design - Fone 3022-
2830 • Impressão: Epecê-Gráfica • Para fi-
car por dentro das notícias diárias da Univer-
sidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

Recomeçam atividades da
Universidade da TotalIdade

A
Universidade da TotalIdade recomeçou suas atividades no dia
22/3 com o Projeto Muita Prosa e Muito Verso, voltado a inte-
ressados em literatura. Os encontros ocorrem todas as segun-

das-feiras, a partir das 14h30min, no Centro de Referência para o De-
senvolvimento da Linguagem (Celin), na sala 223 do prédio 8. A Univer-
sidade da TotalIdade é promovida pela Pró-Reitoria de Assuntos Comu-
nitários e Programa Geron para pessoas com mais de 60 anos.

Espanhol
instrumental
A

Fundação Irmão José Otão
promove os Cursos de Es-

panhol Instrumental I e II, com
valores acessíveis. O início será
no dia 29/3. As aulas são minis-
tradas por estagiários da Facul-
dade de Letras e ocorrem às
segundas e quartas-feiras, das
13h às 13h50min. Informações:
3339-1692, posgraduacao@
fijo.com.br e www.fijo.com.br.

Esportes
de aventura
A

palestra Esportes de Aventu-
ra será realizada no dia 26/3,

às 20h, no Auditório do Parque
Esportivo. Participarão o alpinista
João Giacchin, que fala sobre Al-
pinismo pela Europa, e o atleta
Cristian Maciel dos Santos, abor-
dando as corridas de aventura.
Informações: Faculdade de Edu-
cação Física e Ciências do Des-
porto, prédio 80, 6º andar, e-mail
educacao-fisica@pucrs.br e
fone 3320-3683 . A palestra é
aberta ao público.

Encontro de
Convivência
N

os dias 27 e 28/3, o Centro
de Pastoral promove o En-

contro de Convivência para Uni-
versitários na Casa Marista da Ju-
ventude, no bairro Vila Nova. Ha-
verá dinâmicas de grupo e dis-
cussão de assuntos sobre espiri-
tualidade. A saída da PUCRS é
no sábado ao meio-dia e o retor-
no, no domingo, às 14h. O trans-
porte é por conta do Centro de
Pastoral. Informações e inscri-
ções: 3320-3576.

anoteanote

Fundação
oferece

Prêmio Trote
da Cidadania

A
Fundação Educar DPas-
choal, em parceria com os

Institutos Pão de Açúcar e Unile-
ver, recebe inscrições, até 15/4,
para o Prêmio Trote da Cidada-
nia 2004. A distinção visa a des-
tacar os planejamentos de proje-
tos de voluntariado que dêem
continuidade às ações de recep-
ção aos calouros em faculdades
de todo o país, fomentando o vo-
luntariado e estimulando o desen-
volvimento de atividades a favor
da comunidade. Podem inscrever-
se entidades acadêmicas (centro
acadêmico, diretório acadêmico e
empresa júnior), grupo de alunos,
professores ou funcionários que
desenvolvam um projeto de vo-
luntariado incluindo a participação
da comunidade acadêmica. Os
15 projetos vencedores recebe-
rão, cada um, R$ 500 e troféu.
Interessados devem preencher o
formulário disponível no site
www.trotedacidadania.com.br.
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Dias 29 e 30/3 ocorre

a segunda edição do

Mayo Clinic – PUCRS,

evento de nefrologia

que traz a parceria da

norte-americana Clíni-

ca Mayo e da Facul-

dade de Medicina,

com o apoio da So-

ciedade Gaúcha de

Nefrologia. Será uma

oportunidade de a-

prendizagem e inter-

câmbio de conheci-

mentos para nefrolo-

gistas e cirurgiões de

transplante. As confe-

rências serão no Anfi-

teatro Ir. José Otão do

Hospital São Lucas.

As inscrições podem

ser feitas no site

www.v j s . com.b r /

mayoclinic.

O professor da Faculdade de Educação
Física e Ciências do Desporto Roberto
Mesquita presidiu a comissão da Acade-
mia Olímpica Brasileira que selecionou
estagiários para a Sessão Internacional
para Jovens Participantes. O evento, or-
ganizado pela Academia Olímpica In-
ternacional, ocorrerá de 23/5 a 6/6, em
Olímpia (Grécia). Quatro alunos da
PUCRS participaram da seleção.

O Serviço de Cirurgia Cardiovascular do
Hospital São Lucas (HSL) foi um dos três
centros nacionais convidados pela Socie-
dade Brasileira de Cardiologia a elaborar
as Diretrizes para o Tratamento das Doen-
ças da Aorta. As diretrizes normatizam as
condutas médicas e cirúrgicas em casos
de aneurismas e visam a servir de refe-
rencial para todos os cardiologistas e cirur-
giões cardiovasculares brasileiros. O tra-
balho, publicado em janeiro, foi escrito
pelo cirurgião cardiovascular Luciano Al-
buquerque, do HSL, em conjunto com co-
legas da Unicamp e Escola Paulista de
Medicina.

O mau hálito, também conhecido
como halitose, atinge pessoas de to-
das as idades, causa constrangimen-
to e às vezes até problemas sociais
mais sérios. Segundo uma pesquisa
da Associação Brasileira de Pesqui-
sa e Estudos dos Odores da Boca,
cerca de 40% da população brasilei-
ra tem halitose, que não chega a ser
considerada uma doença, mas um
sinal de que algo não vai bem no or-
ganismo. As causas podem ser mais
de 50, mas a maior parte, 90%, origi-
nam-se na boca. Dentre elas estão
as sinusites, rinites, doenças pulmo-
nares, estresse, cigarro, ingestão de
frituras, álcool e café em excesso,
higiene incorreta da boca, principal-
mente da língua, entre outros, po-
dendo haver uma combinação de fa-
tores. Acordar com mau hálito é na-
tural, uma situação temporária que
acontece mesmo durante o dia,
quando se passa muito tempo sem
comer. Boa parte das pessoas que
sofre de halitose não sabe disso,

Acabe com o mau hálito

DICAS PARA MANTER
UM HÁLITO FRESCO

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Viva
Bem, entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br
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viva bemviva bem

fique por dentrofique por dentro

 Além de escovar os dentes e
usar o fio dental, cultive o hábito
de limpar a língua também. Exis-
te um limpador de língua que fa-
cilita a higiene bucal.

 Visite o dentista regularmente.

 Tente diminuir o estresse.

 Beba bastante água, várias vezes

ao dia.

  Coma alimentos ricos em fibras,
como frutas (principalmente a maçã),
verduras, cereais integrais e arroz in-
tegral, que melhoram o funciona-
mento intestinal, diminuindo a prolife-
ração de bactérias e, com isso, a libe-
ração de gases pela boca.

As professoras da Faculdade de Serviço
Social Leonia Capaverde Bulla e Jane
Prates participaram do Fórum Internacio-
nal da Federação Internacional de Univer-
sidades Católicas, realizado no Rio de
Janeiro. Pesquisadoras do Laboratório
Internacional de Estudos Sociais (Labin-
ter), as docentes apresentaram resulta-
dos da experiência do Labinter brasileiro
sobre estudos e ações de extensão dirigi-
das a moradores de rua.

O coordenador do Departamento de
Direito Público da Faculdade de Direi-
to, Paulo Abrão Pires Junior, assumiu a
coordenação do Grupo de Trabalho so-
bre Extensão e Inserção Social dos
Cursos de Direito da Associação Brasi-
leira de Ensino do Direito. Os temas
discutidos no grupo de trabalho estão
relacionados com o levantamento de
experiências que sirvam de modelo em
matéria de extensão e ação comunitá-
ria, além do estudo das diferentes for-
mas de envolvimento das Faculdades
de Direito do Brasil com a sociedade.

pois o organismo acostumou-se ao
odor. Se existe alguma suspeita, o
ideal é perguntar para um amigo
próximo ou familiar. Se o caso confir-
mar-se, não basta tentar disfarçar
com chicletes e pastilhas, procure
um dentista habilitado no assunto
que o encaminhará para o tratamen-
to correto.
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“Somos o que fazemos, mas somos, principalmente, o que fazemos
para mudar o que somos.” (Eduardo Galeano)

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história — www.pucrs.br/pastoral

A partir das 17h, início do Peneirão para as equipes de futsal mas-
culino e feminino, que continua dia 25/3. Promoção: Faculdade de
Educação Física e Ciências do Desporto. Informações: 3320-3683
ou educacao-fisica@pucrs.br.

Inscrições abertas para as especializações na área do trânsito (Direito de Trânsito, Educadores de Trânsito, Geren-
ciamento e Fiscalização de Programas Rodoviários e Transporte de Pessoas e Bens), com início em abril. Promo-
ção: Fijo Informações e inscrições: prédio 2, 3339-1692 e (51) 3336-5857 ou posgraduacao@fijo.com.br.

Inscrições abertas para o curso Introdução às Relações Internacionais, com início em abril. Promoção: Faculda-
de de Direito. Informações e inscrições: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Inscrições abertas para os Cursos de Conversação, Regular, Avançado e de Orientações para o Exame de
Proficiência em Língua Espanhola. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. Informações e inscrições: prédio 3,
sala 200, 3336-53 77 ou cultura-hispanica@pucrs.br.

Às 19h30min, início do curso Inteligência Competitiva. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. Informações e inscrições: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Inscrições abertas para o curso Negociação – Vantagens Competitivas, com início em 2/4. Promoção: Faculdade
de Administração, Contabilidade e Economia. Informações e inscrições: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou
proex@pucrs.br.

Último dia de inscrições para a Especialização em Gestão da Qualidade para o Meio Ambiente, com início em
31/3. Promoção: Instituto do Meio Ambiente. Informações: sala 135, prédio 30, 3320-3640, ima@pucrs.br e
www.pucrs.br/ima.

Início dos Cursos de Especialização em Comunicação para o Terceiro Setor e de Profissionais para o Terceiro
Setor. Promoção: Fijo. Informações e inscrições: prédio 2, 3339-1692 e 3336-5857 ou posgraduacao@fijo.com.br.

Inscrições abertas para o curso de Gestão em Logística das Operações Empresariais e Globais, com início em
17/4. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Informações e inscrições: prédio 40, sala
201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Inscrições abertas para o Curso Básico para Formação de Gestor da Segurança da Informação, com início em
13/4. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Informações e inscrições: prédio 40, sala
201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Inscrições abertas para as Oficinas do Núcleo de Apoio à Educação em Ciências e Matemática da PUCRS
(Naecim). Informações e inscrições: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Inscrições abertas para o curso de Especialização em Cooperativismo. Promoção:
Fijo. Informações e inscrições: prédio 2, 3339-1692 e (51) 3336-5857 ou
posgraduacao@fijo.com.br.

Último dia de inscrições para a Especialização em Administração Rural. Pro-
moção: Fijo. Informações e inscrições: prédio 2, 3339-1692 e 3336-5857 ou
posgraduacao@fijo.com.br.

Inscrições abertas para o curso Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos, com início
dia 3/4. Promoção: Faculdade de Informática. Informações e inscrições: prédio 40,
sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Inscrições abertas para os cursos de Culinária Japonesa Básico A, com início em
2/4, a partir das 14h30min. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações e
inscrições: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Inscrições abertas para os cursos de Culinária Japonesa Básico B, com início em 3/4, a partir das 9h. Promoção:
Instituto de Cultura Japonesa. Informações e inscrições: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Últimos dias de inscrições para o curso de Especialização em Farmácia Hospitalar, com inicio em 30/3, a partir
das 19h. Promoção: Faculdade de Farmácia e Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde (IAHCS).
Informações e inscrições: 3320-3512, 3331-9555 ou farmacia@pucrs.br.

Inscrições abertas para o Projeto Creio em Ti, com início na primeira semana de maio. Promoção: Centro de Pas-
toral. Informações e inscrições: 3320-3576 ou www.pucrs.br/pastoral.

Último dia de inscrição para os Cursos de Especialização em Enfermagem (Enfermagem Pediátrica e Terapia Nu-
tricional Parenteral e Enteral), com início em 2/4. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. In-
formações e inscrições: 3320-3646, enfermagem-pg@pucrs.br ou www.pucrs.br/faenfi.

Inscrições abertas para os cursos de Formação de Negociadores em Compras, com início em 17/4. Promoção:
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Informações e inscrições: prédio 40, sala 201, 3320-3680
ou proex@pucrs.br.
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agendaagenda

pastoral e vocepastoral e voce

FALE CONOSCO

Entre em contato com a Reda-
ção pelo 3320-3500, ramais
4338 e 4446, fax 3320-3603 ou
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

27

29

30


