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Biblioteca oferece base
de dados sobre TI

A
Biblioteca Central Ir. José Otão oferece à comunidade acadêmica
a base de dados Safari Tech Books Online, da Proquest Informa-

tion and Learning. A novidade está disponível na internet e possibilita
a seleção de mais de 2 mil títulos em formato eletrônico sobre Tecno-
logia da Informação (TI), elaborados por importantes autores e edito-
res da área. O acesso é restrito aos computadores da rede da Univer-
sidade. Ao clicar na opção Bookshelf é possível acessar os livros
selecionados para leitura na íntegra. O endereço é http://proquest.
safaribooksonline.com. Informações: bceadm@pucrs.br.

Literatura e
cinema gaúcho
na Famecos
N

esta quinta-feira,
22/4, a Faculdade
de Comunicação

Social (Famecos) promoverá
o Dia do Livro na Famecos –
Uma viagem de 12 horas, em
comemoração à Semana
Mundial do Livro, de 19 a
25/4. Fazem parte da progra-
mação sessões de autógrafos
e conversas informais com
autores, como Pinheiro Ma-
chado, Pedrinho Guareschi e
Oswaldo Biz (às 10h), Assis
Brasil (às 11h), Martha Medei-
ros (às 13h30min) e Carlos
Gerbase e Suzana Englert (às
18h30min). Haverá também

uma feira de comercialização
de livros e a mostra de filmes
longas metragens, no auditó-
rio do prédio 7, baseados em
obras de autores gaúchos.
Às 11h, será exibido O Inva-
sor, de Marçal de Aquino. La-
voura Arcaica, de Raduan
Nassar, poderá ser visto às
14h, e às 18h, o premiado
Netto Perde Sua Alma, de Ta-
bajara Ruas. Como colabora-
ção, os telespectadores po-
derão doar um livro usado,
que será entregue a uma ins-
tituição de ensino carente. In-
formações: 3320-3601 ou
larp@pucrs.br.

Feira da Edipucrs
dá desconto de 40%

A
8ª Feira do Livro da Edipucrs oferece até
sábado, 24/4, mais de 800 títulos à venda

com 40% de desconto, no saguão do prédio 5
do Campus. A Edipucrs é voltada a editar, co-
editar ou reeditar obras de relevante interesse
científico, cultural ou didático, com preferência
aos autores da PUCRS. Também promove inter-
câmbio com universidades, bibliotecas e outras
entidades para a edição, comercialização e dis-
tribuição de sua produção e assessora tecnica-
mente publicações de unidades na PUCRS. A
editora tem 16 anos de atividade, publicou mais
de 800 obras e atualmente supervisiona a pu-
blicação de 21 periódicos da Universidade, re-
metidos a 155 países.

Museu ganha prêmio
Cultura Gaúcha

O
Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) foi
premiado com o Troféu Cultura Gaúcha –

50 Anos pelo governo do Rio Grande do Sul. O
diretor do MCT, Jeter Bertoletti, recebeu a dis-
tinção do governador Germano Rigotto e do se-
cretário estadual de Cultura, Roque Jacoby. Ber-
toletti também foi homenageado com uma pla-
ca pela “contribuição cultural à frente da dire-
ção do Museu de Ciências e Tecnologia, um
equipamento referencial em âmbito planetário”.
O prêmio integrou as comemorações dos 50
anos da Secretaria da Cultura do Estado e, com
base na escolha de um júri, foi concedido a
eventos e personalidades que se destacaram

nos últimos 50
anos na área
cultural. No
segmento “Mu-
seus”, o MCT
foi a única insti-
tuição distingui-
da. O Cultura
Gaúcha passa
a ser anual a
partir de outu-
bro deste ano.

Microsoft fornece licenças
de softwares gratuitamente

A
Faculdade de Informática, em parceria com a Micro-
soft, disponibiliza gratuitamente aos seus alunos e

professores licenças de sistemas operacionais e ferramen-
tas de desenvolvimento de software. O Programa Micro-
soft Academic Alliance beneficiará estudantes dos cursos
de Ciências da Computação, Sistemas de Informação e
Engenharia da Computação. O objetivo do convênio é fa-
cilitar o acesso e a avaliação dos produtos da Microsoft a
um público formado por usuários de faculdades de infor-
mática. Os interessados devem acessar o site http://

msdnaa.inf.pucrs.br e preencher um formulário para a
solicitação dos softwares escolhidos. Serão fornecidas as
licenças e uma senha para que o usuário faça posterior-
mente o download na mesma página. Informações no site
pelo e-mail msdnaa@inf.pucrs.br.

Rigotto cumprimenta Jeter
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Assembléia
da Adppucrs

Olimpíada de
Matemática

A Associação dos Docentes e
Pesquisadores da PUCRS
(Adppucrs) realiza assembléia
geral ordinária nos dias 29 e
30/4, em sua sede (prédio 7).
O prazo para a inscrição de
chapas que concorrerrão à elei-
ção da Adppucrs termina nes-
ta quinta-feira, dia 22/4. Serão
escolhidos a diretoria executi-
va, o conselho fiscal e o con-
selho de representantes para
a gestão 2004/2006. Informa-
ções: 3320-3500, ramal 4020.

Estão abertas até o dia 30/4 as
inscrições para a Olimpíada
Brasileira de Matemática, pro-
movida pelo Instituto de Mate-
mática Pura e Aplicada. O even-
to é dividido em quatro níveis:
5ª e 6ª séries; 7ª e 8ª; ensino
médio; e ensino superior. Para
os universitários, a primeira fase
terá provas no dia 11/9. Os ga-
nhadores da olimpíada serão
contemplados com certificados
e medalha. Informações: www.

obm.org.br, obm@impa.br e
(21) 2529-5077.

Doutorado
no Canadá

O Instituto Quebequense de Al-
tos Estudos Internacionais da
Universidade de Laval abre
concurso para bolsas de dou-
torado destinadas a estudantes
das Américas. Os candidatos
devem ter concluído mestrado
e dominar o francês. As inscri-
ções vão até o dia 1º/5 na As-
sessoria para Assuntos Interna-
cionais e Interinstitucionais. In-
teressados devem dirigir-se ao
prédio 1, sala 201. Informa-
ções: 3320-3660 ou aaii@

pucrs.br.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é edita-
do pela Assessoria de Comunicação Social da
Universidade. Coordenador da Assessoria e
Diretor-Editor: Carlos Alberto Carvalho • Edi-
tora Executiva: Magda Achutti • Redação e
Edição: Ana Paula Acauan, Magda Achutti e
Mariana Vicili • Estagiária: Caroline Eidt • Re-
visão: José Renato Schmaedecke • Projeto
gráfico: Pense Design - Fone 3022-2830 • Im-
pressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por den-
tro das notícias diárias da Universidade, aces-
se www.pucrs.br/imprensa.

Psicopedagogia atenderá
alunos com dificuldades

O
curso de graduação em Psicopedagogia, ministrado na Facul-
dade de Educação, abre inscrições para avaliação e atendi-
mento de crianças e adolescentes com dificuldades de apren-

dizagem que estejam matriculados nas escolas da rede pública de
Porto Alegre. A coordenação é da professora Maria Beatriz Ramos. O
encaminhamento deverá ser agendado neste mês de abril, na secreta-
ria da Faculdade, pelo telefone 3320-3527, com Clarice, das 8h às 12h.

Intercom
cria grupo
A

Intercom – Sociedade Bra-
sileira de Estudos Interdis-

ciplinares da Comunicação,
principal entidade brasileira na
área, aprovou a criação do Nú-
cleo de Pesquisa em Comuni-
cação, Turismo e Hospitalida-
de, coordenado pela professo-
ra da PUCRS Susana Gastal. A
Intercom tem agora 19 núcleos
para incentivar a investigação
científica e dar visibilidade a
pesquisas realizadas por mes-
tres e doutores ou por alunos
dos cursos de pós-gradua-
ção. O próximo congresso da
Intercom, que acontecerá na
PUCRS entre 30/8 e 3/9, terá
como tema Comunicação,
Acontecimento e Memória. O
prazo para a inscrição de tra-
balhos vai até 30/5. Informa-
ções: www. intercom.org.br.

Patinação
E

stão abertas as inscrições
para o curso de patinação

que ocorre na Sala dos Espe-
lhos do Colégio Marista Cham-
pagnat (prédio 17 da PUCRS).
Podem par-
ticipar cri-
anças aci-
ma de três
anos e a-
dultos. In-
formações
sobre horá-
rios e ní-
veis ofereci-
dos no e-mail patinacao@

patinacao-rs.com.br e telefo-
ne 3320-8720.

anoteanote

Transferência
e reopção

A
PUCRS recebe, até 31/5, inscri-
ções para pedidos de transfe-

rência de alunos de outras institui-
ções de ensino superior, reopção de
curso por estudantes da Universida-
de e ingresso de diplomados. As so-
licitações para Direito, Administra-
ção, Contabilidade e Economia po-
dem ser feitas na Divisão de Ingres-
so e Registro (DIR) e para os outros
cursos na secretaria de cada unida-
de. Informações sobre as vagas e a
documentação necessária podem
ser obtidas no www.pucrs.br/dir,
pelo dir@pucrs.br ou 3320-3573. A
DIR fica na sala 108 do prédio 1.

Semana
acadêmica

O
Campus Zona Norte realiza a
Semana Acadêmica Maurício

Cardoso nos dias 27 e 28/4, das
19h30min às 20h30min. O evento,
cujo tema é Caminhos da Justiça
Social, será aberto à comunidade.
Informações: 3368-3217.
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O Setor Didático-Peda-
gógico (Sedipe) da
Pró-Reitoria de Ensino
de Graduação realizará
a edição do 1º semes-
tre do Programa Pró-
Docente para oferecer
subsídios à prática pe-
dagógica dos profes-
sores. As pré-inscri-
ções são recebidas até
o dia 26/4. A ficha en-
viada pelo Sedipe às
Unidades Acadêmicas
deve ser preenchida
pelas direções depois
de consulta aos pro-
fessores. Os módulos
serão ministrados en-
tre maio e junho. Infor-
mações: 3320-3500, ra-
mal 4391.

Projeto do professor do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Criminais Aury Cel-
so Lima Lopes Júnior, intitulado Processo
penal e estado democrático de direito: a
instrumentalidade garantista como limitação
do poder punitivo, recebeu a concessão de
bolsa de produtividade em pesquisa, vincu-
lada ao CNPq.

A PUCRS ficou em terceiro lugar na 1ª Taça da
Cidade de Porto Alegre em Cadeira de Rodas.
A equipe foi treinada no Projeto de Basquete
sobre Rodas, atividade vinculada ao Núcleo
de Atividades Físicas Adaptadas da Faculdade
de Educação Física e Ciências do Desporto. A
coordenação é da professora Jane Gonzalez.

O agente de pastoral líder Alexander Gou-
lart representou a PUCRS na reunião execu-
tiva da coordenação nacional do setor Pas-
toral Universitária, da CNBB, em Curitiba. O
agente faz parte de um grupo de reflexão
para a Pastoral Universitária que, neste ano,
busca uma nova estruturação nacional.

O sono é um período de descanso
fundamental para as funções biológi-
cas do organismo. O tempo neces-
sário para a restauração das energi-
as varia entre uma pessoa e outra,
sendo que a maioria precisa dormir
de sete a oito horas por noite para se
sentir bem disposta no dia seguinte.
A insônia é um dos distúrbios do so-
no que apresenta sintomas como di-
ficuldade de adormecer ou voltar a
dormir quando desperta à noite, so-
nolência durante o dia, dificuldade
de concentração e irritabilidade, en-
tre outros, podendo ser de curta ou
longa duração. A de curta duração,
que varia entre uma noite e algumas
semanas, tem como principais cau-
sas o estresse, indisposição, fatores
externos como barulho ou luz em ex-
cesso, variações de temperatura que
podem atrapalhar o sono e mudan-
ças de fuso quando se viaja. A insô-
nia crônica, ou de longa duração,
permanece por um mês ou mais.
Considerada mais grave, pode ter li-
gação com problemas de saúde.
Portanto, é importante procurar um

Como livrar-se da insônia

PARA DORMIR

MELHOR

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

 Evite café, bebidas alcoólicas e

cigarro perto da hora de dormir.

 Faça exercícios até no máximo
três horas antes de se deitar. Depois
disso prefira atividades relaxantes,
como ler um livro, ouvir música, ou

tomar um banho morno.

 Não exagere na comida tarde da

noite.

 Faça do seu quarto um lugar
confortável, de preferência escuro,
silencioso e com uma temperatura

agradável.

  Estabeleça uma rotina para
seu horário de dormir e de le-
vantar.

  Se não conseguir dormir de-
pois de 30 minutos deitado, le-
vante-se e procure distrair-se. Fi-
car na cama acordado pode au-
mentar a irritação e a ansiedade.

  Converse com seu médico
sobre os medicamentos que
está usando. Alguns descon-
gestionantes podem ser tão esti-
mulantes quanto a cafeína.

O professor da Faculdade de
Farmácia Josué Schostack foi
palestrante no Curso de Atualiza-
ção em Farmácia Hospitalar, rea-
lizado em Cuiabá (MT). O encon-
tro, promovido pelo Conselho
Federal de Farmácia e Conselho
Regional de Farmácia do Mato
Grosso, reuniu 250 profissionais
em busca de conhecimentos
nesta área de atuação do farma-
cêutico.

A professora Lilian Stein, do Pós-
Graduação em Psicologia, será
conferencista no 31º Congreso
Nacional Del Consejo Nacional
para la Enseñanza e Investiga-
ción em Psicologia em Mazatlan,
México. Antes do evento, Lilian
participa de atividades acadêmi-
cas e científicas relacionadas à
Psicologia Cognitiva na Universi-
dad Autónoma de Sinaloa.

médico especializado que irá enca-
minhar ao tratamento adequado.
Medicamentos para adormecer so-
mente devem ser ingeridos sob ori-
entação médica, quando necessário.

O Viva Bem desta semana foi sugestão do aluno
Gustavo Gossweiler, da Faculdade de Direito
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“Nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons.”
(Freud)

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

Início dos cursos de Reeducação postural para crianças e ree-
ducação postural para adultos. Local: prédio 81. Promoção: Fa-
culdade de Educação Física e Ciência do Desporto. 

*
Inscrições abertas para o curso de Licitações públicas, com início em 3/5. Promoção: Faculdade de Direito. 

*
Inscrições abertas para o curso de extensão em Gestão da qualidade e gerenciamen-
to de obras para empresas de construção civil: edificações, com início em 7/5. Pro-
moção: Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia. 

*
Inscrições abertas para os cursos de Sistemas integrados de gestão, com início em
8/5. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

*
Inscrições abertas para o Grupo de pesquisa e estudos: humanismo cristão. Promo-
ção: Faculdade de Direito.  

*
Inscrições abertas para o curso Psicologia analítica de G. Jung. Promoção: Faculdade
de Psicologia. 

*
Às 18h, reunião de esclarecimentos e informações sobre Obesidade, cirurgia bariátri-
ca e vida saudável. Promoção: Centro de Obesidade Mórbida do HSL. Local: Anfitea-
tro Ir. José Otão, 2º andar do Hospital São Lucas. Informações: 3336-0890 ou
www.centrodaobesidademorbida.com.br.
Inscrições abertas para o curso de extensão em Perícia em avaliação de imóveis, com início em 10/5. Promoção:
Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia. 

*
Inscrições abertas para os cursos de Gerenciamento de projetos, com início em 15/5. Promoção: Faculdade de
Administração, Contabilidade e Economia. 

*
Inscrições abertas para o curso de Gestão da empresa familiar – desenvolvendo sócios e herdeiros, com início
em 7/5. Horários: sextas-feiras das 15h às 19h e aos sábados das 8h30min às 12h. Promoção: Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade e Economia. 

*
Inscrições abertas para os cursos de Formação de negociadores em compras. Promoção: Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia. 

*
Inscrições abertas para o curso de Gestão em logística das operações empresariais e globais. Promoção:
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

*
Início das aulas do cursos de Língua Brasileira de Sinais (Libras), níveis básico, intermediário e avançado. Pro-
moção: Faculdade de Educação. 

*
Início das aulas do Grupo de estudos e pesquisa em direito internacional econômico. Local: prédio 40. Promo-
ção: Faculdade de Direito. 

*
Último dia de inscrição para o CredPUC. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Informações e inscri-
ções: prédio 1, sala 109 ou 3320-3508.
Inscrições abertas para o curso de Instalações hidráulicas de combate a incêndio nas edificações, com início
em 5/5. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

*
Último dia de inscrição para o Projeto Rondon (intercâmbio cultural e ações de voluntariado no Brasil e no Cana-
dá). Às 20h30min, haverá reunião para os inscritos. Local: auditório do prédio 50. Promoção: Pró-Reitoria de Assun-
tos Comunitários. Informações e inscrições: prac@pucrs.br ou 3320-3508.
Inscrições abertas para o curso de Perícias em avaliação de imóveis conforme NB. 14.653 – parte 1 e 2, com
início em 10/5. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

*
Início do curso de Educação ambiental na Iso 14001. Promoção: Fijo. Informações: prédio 2, 3339-1692 e (51)
3336-5857.
Início do curso de Dreamweaver avançado. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

*
Início do programa Integração Museu/Escola. Promoção: Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS. Informa-
ções: 3320-3500, ramais 4203 e 4176
Inscrições abertas para a 10ª Jornada de Estudos do Oriente Antigo: história antiga e modernidade, com início
em 21/5. Promoção: Faculdade de História. Informações e inscrições: www.pucrs.br/eventos/orienteantigo,
3320-3680 ou prédio 40, sala 201. 

*
Inscrições abertas para o curso de extensão em Danos em edificações: concretos, alvenarias e revestimentos,
com início em 10/7. Promoção: Departamento de engenharia civil da Faculdade de Engenharia. 

*
Início do curso O mundo Greco Romano – módulo I. Promoção: Prac. Local: prédio 7. Informações: 3320-3508,
prac@pucrs.br ou www.pucrs.br/prac.
Início do curso Relato de Histórias de Famílias em Estudos Genealógicos e nas Ciências Heróicas (heráldica e
direito tradicional). Promoção: Prac. Local: prédio 7. Informações: 3320-3508, prac@pucrs.br ou www.pucrs.br/prac.

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