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Inscrições abertas para
o Crédito Educativo

O
Crédito Educativo da PUCRS (Credpuc), administrado
pela Aplub, recebe inscrições de 5 a 26/4. Os alunos que

comprovam carência financeira têm direito a até 50% de finan-
ciamento nas mensalidades, exceto na primeira. O Credupuc
oferece um ano de carência, após a formatura, para o início
do pagamento. Informações e inscrições: Pró-Reitoria de As-
suntos Comunitários, na sala 109 do prédio 1, e 3320-3508.

PUCRS prepara-se
para a Páscoa

D
e 5 a 13/4 a comunida-
de acadêmica poderá
participar de momentos

de reflexão sobre a paixão e
morte de Jesus. As atividades
comemorativas à Páscoa são
uma iniciativa do Centro de Pas-
toral e das unidades universitári-
as. A programação completa
está afixada na entrada dos pré-
dios. No Largo da Solidarieda-
de, em frente ao prédio 15, ha-
verá três cruzes para simbolizar

o Gólgota, lo-
cal onde Cris-
to foi crucifica-
do. O coral e a
orquestra da PUCRS apresenta-
rão o trecho de uma nova canta-
ta, composta pelo maestro Fre-
derico Gerling Júnior. A missa
solene será celebrada pelo pa-
dre Manuel dos Santos e contará
com animação de coral e cantos
gregorianos e em latim. Confira,
abaixo, a programação.

Assista a sessão especial
de A paixão de Cristo

N
o dia 3/4, sábado, às 10h,
a comunidade acadêmica

da PUCRS terá oportunidade
de assistir a uma sessão espe-
cial do filme A paixão de Cristo
no cinema do Grupo Severia-
no Ribeiro, no Shopping Igua-
temi. O filme relata as últimas
12 horas da vida de Jesus, desde o momento em que o
prendem no Jardim das Oliveiras até à crucificação e a
ressurreição. A exibição será em sala de 200 lugares. A
venda de ingressos a R$ 4 será antecipada. Cada aluno,
professor e funcionário poderá levar até dois acompanhan-
tes. Os ingressos estão à venda na Associação dos Funcio-
nários, no Centro de Pastoral, no DCE e na Grife PUCRS,
até o dia 2/4. A promoção é do Centro de Pastoral.

Teleconferência
com ministro
da Educação

N
esta quarta-feira, dia 31/3, às 15h, a
UNITV, canal 15 da Net, transmite a te-

leconferência Reforma Universitária com o
ministro da Educação, Tarso Genro. O ob-
jetivo é promover um debate com a socie-
dade, possibilitando ao MEC expor suas
ações e escutar, de todos os segmentos
sociais, sugestões que possam contribuir
para o projeto. Professores, alunos e inte-
ressados podem assistir e participar da te-
leconferência com perguntas e sugestões.
O programa será transmitido ao vivo de
Brasília para todo o país. Na PUCRS haverá
um telão no auditório da Famecos. A intera-
tividade será pelo fax (61) 2104-9193 e
pelo e-mail tvexecutiva@mec.gov.br.

Alunos da
Engenharia

visitam empresas

N
esta quarta-feira, 31/3, às 8h30min, no
auditório do prédio 15, os calouros da

Faculdade de Engenharia serão recepcio-
nados pelo Reitor, Norberto Rauch, pela
Pró-Reitora de Ensino de Graduação, So-
lange Ketzer, e pelo diretor da unidade,
Eduardo Giugliani. Na ocasião, será realiza-
da uma homenagem aos alunos recém-di-
plomados que obtiveram melhor desempe-
nho. Depois da recepção, ocorre a 12ª Visi-
tec, cujo objetivo é mostrar a Engenharia
na prática através da visita a uma empresa
ou indústria de cada setor. Neste ano, os
estudantes visitarão organizações ligadas
às engenharias de produção (Muri – Linhas
de Montagem e Grupo Digicon), mecânica
e de controle e automação (Muri Enge-
nharia Industrial e Copé), química (DSM
Elastômetros Brasil e Museu de Ciências e
Tecnologia), elétrica (Digitel, Intral e Altus) e
civil (obras do Museu Iberê Camargo).

5 a 13/4 Gólgota Largo da Solidariedade
5/4 Concerto do Coral e Orquestra da PUCRS, Igreja Cristo Mestre

às 19h15min
6/4 Missa Preparatória à Páscoa, às 11h15min Igreja Cristo Mestre
6/4 Missa Solene Preparatória à Páscoa, às 18h30min Igreja Cristo Mestre

DATA LOCALATIVIDADE

PUCRS
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Direito
Público

O Grupo de Estudos de Direito
Público, coordenado pelo profes-
sor Cezar Saldanha Souza Ju-
nior, recebe inscrições gratuitas.
Os encontros são aos sábados,
das 13h30min às 17h30min, na
sala 401 do prédio 40. O evento
é válido como atividade comple-
mentar. Inscrições: Proex, sala
201 do prédio 40, 3320-3680.

Lançamento
da Edipucrs

O professor das Faculdades de
Engenharia e Arquitetura e Urba-
nismo Telmo Brentano lança no
dia 2/4, às 19h, pela Edipucrs, o
livro Instalações hidráulicas de
combate a incêndios nas edifica-
ções. A apresentação do livro e a
sessão de autógrafos serão no
auditório (térreo) do prédio 11.

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.

Oficinas do Naecim

O
Núcleo de Apoio à Educação em Ciências e Matemática (Naecim)
do Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) oferece 13 oficinas pe-

dagógicas destinadas à educação continuada de professores e licen-
ciandos. Há atividades nas áreas de Ciências, Matemática, Física, Quí-
mica e Biologia. Entre as oficinas disponíveis estão Reconstruindo con-
ceitos em Física, Uso de material alternativo para o ensino prático de
ciências, Jogos matemáticos para séries iniciais, Ação de educação
ambiental com reciclagem do papel na produção de recursos didáticos
e Integração Museu/Escola: A utilização dos experimentos em exposi-
ção na qualificação do ensino de Ciências. As aulas começam em abril.
A lista completa das oficinas pode ser encontrada no site
www.mct.pucrs.br, no link Naecim. Inscrições na sala 314 do prédio
40, das 14h às 18h. Informações: 3320-3500, ramal 4176, à tarde.

Favoritos da
Arquitetura

A
Faculdade de
Arquitetura e

Urbanismo pro-
move, até o dia
15/4, a mostra re-
trospectiva Favo-
ritos 2003. Local:
Praça de Exposições e Eventos da
Faculdade, no prédio 9. A exposi-
ção reúne preferências culturais
de professores. Eles escolheram
obras, não de sua autoria, apre-
sentando-as na forma de pôste-
res. Há trabalhos de arquitetura,
urbanismo, artes, desenho indus-
trial, livros ou textos.

Encontro de
Economia Gaúcha

C
omeçam no dia 1º/4 as ins-
crições para o 2º Encontro

de Economia Gaúcha, que ocorre
na PUCRS em 20 e 21/5. Foi pror-
rogado até o dia 12/4 o prazo
para envio de trabalhos e artigos.
O evento discutirá temas como o
desenvolvimento econômico, ca-
deias produtivas, macroeconomia
regional, setor externo e finanças
públicas do Estado. Os textos po-
dem ser enviados para a secreta-
ria do Programa de Pós-Gradua-
ção em Economia, 11º andar do
prédio 50. Promoção: Departa-
mento de Economia da Faculda-
de de Administração, Contabi-
lidade e Economia em parceria
com a Fundação de Economia e
Estatística. Informações: www.
pucrs.br/face/eco, 3320-3688 ou
encontroeconomia@pucrs.br.

anoteanote

Bolsas
no Canadá

E
stão abertas as inscrições
para o programa de Bolsa de

Estudo Canada-Latin America-Ca-
ribbean Research Exchange
Grants, administrado pela Asso-
ciação de Faculdades e Universi-
dades do Canadá e financiado
pelo Centro de Pesquisas para o
Desenvolvimento Internacional. A
data-limite para recebimento das
propostas é 31/3. A finalidade do
programa é aumentar o interesse
de pesquisadores canadenses, la-
tino-americanos e caribenhos, no
estabelecimento de parcerias nas
mais variadas áreas. Os recursos
deste programa serão destinados
às despesas de viagem dos pes-
quisadores contemplados. Os for-
mulários e informações adicionais
poderão ser obtidos em contato
direto com os administradores do
programa por meio do nkocan@
aucc.ca e do www.aucc.ca/
p r o g r a m s / i n t p r o g r a m s /
latincarib_e.html.

Prevenção
da gripe

Nos dias 5 e 6/4, haverá campa-
nha de prevenção da gripe, pro-
movida pela Associação dos Do-
centes e Pesquisadores da
PUCRS. Os sócios são isentos de
pagamento e os familiares pagam
R$ 18,50. Local: Adppucrs (pré-
dio 7). Horário: das 11h às 14h e
das 17h30min às 19h30min.

Direito
Ambiental

A Faculdade de Direito recebe
inscrições para o Grupo de Estu-
dos em Direito Ambiental. Os en-
contros vão discutir e aprofundar
assuntos das áreas civil, penal e
administrativa do Direito Ambien-
tal, envolver os participantes com
ambientalistas e trabalhar a dou-
trina e a legislação brasileira.
Ocorrem de 2/4 a 16/7, às sex-
tas-feiras à noite. Com as conclu-
sões do grupo, os organizadores
promoverão painéis e seminá-
rios. As inscrições podem ser fei-
tas na sala 201 do prédio 40.
Informações: 3320-3680 e
proex@pucrs.br.
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O pediatra Ale-
xander Sapiro,
responsável pela
disciplina de
Neonatologia da
Faculdade de Me-
dicina e Chefe do
Berçário do Hos-
pital São Lucas,
receberá da Câ-
mara Municipal
de Porto Alegre o
troféu de honra
ao mérito. Sapiro
coordena proje-
tos voluntários de
solidariedade e
ações comunitári-
as em vilas ca-
rentes da Capital.
A homenagem
será no dia 25 de
maio, às 17h.

José Willibaldo Thomé, responsá-
vel pelo Laboratório de Malacolo-
gia da Faculdade de Biociências,
foi homenageado na abertura do
25º Congresso Brasileiro de Zoolo-
gia, realizado em Brasília. A home-
nagem partiu da Sociedade Brasi-
leira de Zoologia, promotora do
evento, e da qual Thomé foi o se-
gundo presidente. O Laboratório
participou com a apresentação de
sete painéis.

A diretora da Faculdade de Enferma-
gem, Fisioterapia e Nutrição, Beatriz
Ojeda, proferiu a aula inaugural do
curso técnico de Enfermagem do Ins-
tituto Marista Nossa Senhora das
Graças, de Viamão. O tema da aula
foi Cuidado humanizado na atuação
do profissional de enfermagem. O
curso, o primeiro de técnico de Enfer-
magem do município, contou com
consultoria da PUCRS.

O neurocirurgião Eliseu Paglioli Netto, pro-
fessor da Faculdade de Medicina, foi nomea-
do diretor do Serviço de Cirurgia da Epilep-
sia do International Neuroscience Institute, o
mais moderno hospital de neurocirurgia da
Alemanha, localizado em Hannover. Paglioli
continuará com suas atividades médicas e
docentes na PUCRS e irá à Alemanha três
vezes por ano, onde também dará aulas.

Professor Jorge Sarriera, do Pós-Gradua-
ção em Psicologia, lançou três livros nes-
te mês de março: Desafios do mundo do
trabalho (Edipucrs); Introdução à estatísti-
ca: com o pacote informático SPSS (Artes
Médicas) e PROA XXXI (Buenos Aires) –
Psicología Social aplicada a las Comuni-
dades.

Ir. Avelino Madalozzo, coordenador do Proje-
to Solidariedade, representou a PUCRS,
como convidado especial, na 2ª Conferência
Nacional de Segurança Alimentar, realizada
em Olinda, Pernambuco.

Quem já tentou sabe que não é fácil. Entre
os fumantes que querem deixar o vício sem
auxílio médico, apenas 6% conseguem.
Com ajuda especializada, há sucesso em
até 60% dos casos. A dificuldade está prin-
cipalmente na dependência causada pela
nicotina. O cérebro passa a precisar da
droga logo após os primeiros cigarros. En-
tre os males que o fumo pode causar estão
o câncer de pulmão e outros órgãos, me-
nopausa precoce, osteoporose, infertilida-
de, problemas de pele, além de complica-
ções à saúde de amigos e familiares, os
chamados fumantes passivos. Assim como
a dependência, outro grande desafio é ter
motivação suficiente, querer parar de fu-
mar. O organismo logo sente a mudança. A
pessoa começa a respirar melhor, caminha
com mais facilidade, melhora seu aspecto
físico, deixa de cheirar mal e com o tempo
poderá ter uma expectativa de vida igual à
de um não-fumante. Nunca é tarde para
procurar ajuda. O Hospital São Lucas da
PUCRS conta com o Ambulatório de Auxílio
ao Abandono do Tabagismo, que atende às
segundas-feiras, pelo SUS e planos de saú-
de. Informações: 3320-3382.

Como parar de fumar
LARGANDO
O CIGARRO

 Procure um médico especializado

 Marque uma data para parar de fumar, avise seus amigos e familiares,
pedindo sua ajuda. Recompense-se comprando um presente para você

 Jogue fora todos os cigarros e cinzeiros que tenha em casa e no local
de trabalho

 Recuse oferta de cigarros depois da data marcada, pois com apenas
um cigarro poderá correr o risco de recair no vício

 Nos primeiros dias, prefira a companhia de quem não fuma e evite
situações que estavam associadas ao tabagismo

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

AJUDE ALGUÉM A PARAR
 Não ameace ou passe um sermão no fumante. Prefira lembrá-lo dos

benefícios de largar o cigarro

 Convide-o para atividades que evitem a tentação de fumar, como ir ao
cinema ou praticar um esporte

 Mostre que se preocupa com ele e seja compreensivo nos momentos difí-
ceis. Se ele resolver desistir, lembre-o dos motivos que o levaram a tentar parar

 Encoraje-o a procurar um médico

O Viva Bem desta semana foi sugestão da leitora Mariela Marinoni
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“Viva como se fosse morrer amanhã.
Aprenda como se fosse viver para sempre.” (Gandhi)

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

Inscrições abertas para o curso básico Formação de gestor da segurança
da informação, com início em 13/4. Promoção: Faculdade de Administra-
ção, Contabilidade e Economia. 

*Inscrições abertas para as especializações relativas à área do trânsito
(Direito de Trânsito, Educadores de Trânsito, Gerenciamento e Fiscalização de Programas Rodoviários e Transporte de
Pessoas e Bens), com início em abril. Promoção: Fijo Informações e inscrições: prédio 2, 3339-1692 e 3336-5857 ou
posgraduacao@fijo.com.br.
Inscrições abertas para o curso de Manicure, com início em 5/4. Promoção: Fijo. prédio 2, 3339-1692 e fundacao@fijo.com.br.
Inscrições abertas para o curso de extensão em Educação Ambiental na Iso 14001, com início em 26/4. Promoção: Fijo. Informa-
ções e inscrições: prédio 2, 3339-1692 e 3336-5857 ou fundacao@fijo.com.br.
Inscrições abertas para o curso de extensão em Gestão da qualidade e gerenciamento de obras para empresas de construção
civil: edificações, com início em 7/5. Promoção: Departamento de Engenharia Civil. 

*Último prazo de inscrições para o curso de Especialização em Comunicação para o Terceiro Setor. Promoção: Fijo. Informações
e inscrições: prédio 2, 3339-1692, 3336-5857 ou posgraduacao@fijo.com.br.
Às 9h, conferência sobre Terapia manual. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. Ministrante: fisioterapeuta
Sérgio Marinzeck. Local: auditório do prédio 9. Informações: 3320-3646 ou fisioterapia@pucrs.br. Entrada Franca.
Inscrições abertas para os Cursos regulares e avançado de língua espanhola, conversação e orientação para exame de
proficiência. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. Informações e inscrições: prédio 3, cultura-hispanica@pucrs.br ou
3336-5377.
Inscrições abertas até 4/3 para o Grupo de Estudos em Direito Municipal. Promoção: Faculdade de Direito. 

*Inscrições abertas para o curso de Formação de Negociadores em Compras, com início em 17/4. Promoção: Faculdade de Ad-
ministração. 

*Inscrições abertas para o curso de Dreamweaver avançado, com início em 26/4. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
*Inscrições abertas para a 10ª Jornada de Estudos do Oriente Antigo: História Antiga e Modernidade, com início em 21/5. Pro-

moção: Faculdade de História. 
*Inscrições abertas para o curso de extensão em Perícia em avaliação de imóveis, com início em 10/5. Promoção: Departamento

de Engenharia Civil. 
*Às 14h30min, início do curso de Culinária Japonesa Básico A. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Local: laboratório de

nutrição, no térreo do prédio 40. 
*Às 19h30min, início do curso Negociação – Vantagens Competitivas. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e

Economia. 
*Às 19h, início dos cursos de Especialização em Enfermagem (Enfermagem Pediátrica e Terapia Nutricional Parenteral e En-

teral). Promoção: Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. Local: Laboratório de nutrição do prédio 41. Informa-
ções: 3320-3646, enfermagem-pg@pucrs.br ou www.pucrs.br/faenfi.
Inscrições abertas para o curso de Licitações Públicas, com início em 3/5. Promoção: Faculdade de Direito. 

*Inscrições abertas para o curso de Instalações Hidráulicas de Combate a Incêndio nas Edificações, com início em 5/5. Promo-
ção: Faculdade de Engenharia. 

*Às 9h, início do curso de Culinária Japonesa Básico B. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Local: laboratório de nutrição do
prédio 41. 

*A partir das 8h30min, início do curso Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos. Promoção: Faculdade de Informática. Local: prédio
30, sala 246. 

*Inscrições abertas para o curso Introdução às Relações Internacionais, com início em 17/4. Promoção: Faculdade de Direito. 
*Inscrições abertas para os cursos básico e intermediário de Macromedia Flash 5, com início em 12/4. Promoção: Faculdade de

Comunicação Social. 
*Inscrições abertas para o curso de Gestão da Qualidade e Gerenciamento de Obras para Empresas de Construção Civil, com

início em 7/5. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
*Às 13h30min, início da palestra Biólogo e saúde pública, com Tabajara Moreira. Promoção: PET/BIO. Entrada fran-

ca. Informações: 3320-3500, ramal 4335.
Às 14h, inicia o Fórum de debates. Tema: Problemas decorrentes da automedicação, suas consequên-
cias para a saúde e formas de abordagem. Promoção: Faculdade de Farmácia e Conselho Regional de
Farmácia do Rio Grande do Sul. Local: anfiteatro da Faculdade de Direito. Informações: 3284-7500.
Inscrições abertas para o curso de Culinária – cozinha para quem vai ser dono de casa pela 1ª vez, com
início em 12/4. Promoção: Fijo. Informações e inscrições: prédio 2, 3339-1692 e ou fundacao@fijo.com.br.
Inscrições abertas até 2/4 para o curso de Dança Flamenca. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. In-
formações e inscrições: prédio 3, cultura-hispanica@pucrs.br ou 3336-5377.
Inscrições abertas para o curso de Gestão da Empresa Familiar – desenvolvendo sócios e herdeiros,
com início em 7/5. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Informações e ins-
crições: prédio 3, cultura-hispanica@pucrs.br ou 3336-5377.
Inscrições abertas para o Grupo de Estudos em Questões Internacionais Contemporâneas, com início em 7/4. Promoção: Fa-
culdade de Direito. 

*

31/3

1

2

3

5

6

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.

*
 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br
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