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Happy Hour Ambiental
retoma atividades
N

esta quarta-feira, 28/4, recomeçam os encontros men-
sais do Happy Hour Ambiental, promovido pelo Instituto

do Meio Ambiente. O tema desta edição é o Uso de geotecno-
logias para análise geográfica do Centro de Pesquisa e Con-
servação da Natureza – Pró-Mata. O palestrante será o geógra-
fo Eduardo da Silva Pinheiro, consultor de sistemas de infor-
mações geográficas e sensoriamento remoto da Fundação
Zoobotânica do RS. O evento ocorrerá às 17h30min, na sala
202 do prédio 40. A entrada é franca. Informações: 3320-3640.

Formandos realizam
17ª Jornada
Odontológica

A
Associação de Turma
de Odontologia 2004
promoverá, de 5 a

8/5, a 17ª Jornada Odontoló-
gica dos Formandos da
PUCRS, com o tema Genera-
lista x Especialista: os rumos
de uma nova Odontologia em
debate. Serão realizados cur-
sos teóricos, teórico-práticos
e teórico-demonstrativos. Na
quarta-feira, 5/5, haverá vi-
deoconferências com o pro-
fessor Paul Dummer, da Uni-
versidade de Gales (País de
Gales), sobre endodontia,
pela manhã. À tarde, o pro-
fessor Jacques Nör, da Uni-
versidade de Michigan
(EUA), tratará de biologia

molecu-
lar. Du-
rante o
e v e n t o
ocorrerá
uma exposição, no prédio 41,
e espaço de vivência no tér-
reo do prédio 11, com servi-
ços para a comunidade em
geral, como medição da taxa
de glicose e palestras sobre
diagnóstico de câncer bucal,
entre outros. As atividades do
espaço serão na quinta e sex-
ta-feira pela manhã e à tarde,
e no sábado pela manhã. As
adesões aos cursos, que
ocorrerão no prédio 41, po-
dem ser feitas no local. Infor-
mações: 3320-3562.

Participe do concurso
de monografias

O
Projeto Solidariedade, vinculado ao Centro de Pas-
toral e à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários,

está com inscrições abertas para o Concurso de Mono-
grafias 2004. O tema deste ano é Água, fonte de vida!
Podem participar alunos de graduação da PUCRS e alu-
nos do ensino médio de escolas maristas. Prêmios para
os acadêmicos de graduação: 1º lugar R$ 2 mil, 2º lugar
R$ 1,2 mil e 3º lugar R$ 800. Prêmios para os estudantes
de ensino médio: 1º lugar R$ 1 mil, 2º lugar R$ 800 e 3º
lugar R$ 500. As inscrições encerram-se em 22 de maio,
podendo ser feitas no Projeto Solidariedade (prédio 17,
sala 103) ou pelo site www.pucrs.br/pastoral.

PUCRS

Morre Ir. Nilo
Berto
F

aleceu na ma-
nhã de quinta-

feira, 22/4, o Ir. Nilo
Berto, aos 84 anos.
O corpo foi sepul-
tado no Cemitério
dos Irmãos Maris-
tas, em Viamão. Ir.
Nilo nasceu em
Garibáldi. Lecio-
nou Ciências So-
ciais e História em escolas maristas, como o Co-
légio Rosário (Porto Alegre), Colégio São Fran-
cisco (Rio Grande), Colégio Santo Antônio (Gari-
báldi), e na PUCRS. Teve importante atuação na
secretaria da Faculdade de Engenharia da Uni-
versidade e durante 25 anos dirigiu a Revista Ve-
ritas. A missa de sétimo dia será nesta quarta-fei-
ra, dia 28/4, às 18h30min, na Igreja Universitária
Cristo Mestre, com apresentação especial do
Coral da PUCRS.

Seminário
discute avaliação
institucional
O

Setor Didático-Pedagógico da Pró-Reitoria
de Ensino de Graduação promove nesta

segunda-feira, 3/5, o Seminário sobre Avaliação
Institucional. Das 9h às 9h45min, o presidente do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep), Eliezer Pacheco, falará sobre o
Sistema Nacional de Avaliação (Sinaes), recente-
mente aprovado pelo governo federal. Das
10h15min às 11h, o assunto tratado será o Exa-
me Nacional de Desempenho dos Estudantes,
pelo coordenador-geral do Exame Nacional do
Desempenho Docente (Enade), Amir Limana.
Depois de um debate, Pacheco e Limana falarão
sobre a avaliação institucional na PUCRS: vivên-
cias e expectativas. Inscrições e informações:
3320-3500 ramal 4391 ou e-mail sedipe@

pucrs.br.
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Lançamento
da Edipucrs

O livro A dignidade humana
como fundamento jurídico das
ordens de não-ressuscitação
hospitalares, da professora da
Faculdade de Direito Lívia Pi-
than, será lançado dia 28/4, às
18h, na Livraria Acadêmica, 3º
andar do prédio 41. A obra, pu-
blicada pela Edipucrs, trata da
legalidade das ordens de não-
ressuscitação, quando, por
exemplo, ocorre uma parada
cardiorrespiratória espontânea
num paciente e ele não é reani-
mado pelos médicos. Informa-
ções sobre os locais de venda:
3320-3523.

Reforma do
Judiciário

O Departamento de Prática Ju-
rídica e o Serviço de Assistên-
cia Jurídica Gratuita da Facul-
dade de Direito promovem a
palestra Reforma do Judiciário.
O evento, com entrada franca,
ocorre nesta quarta-feira (28/4),
às 18h, no auditório do prédio
11. Serão palestrantes o vice-
presidente do Tribunal de Justi-
ça do Estado, Vladimir Giaco-
muzzi, e o presidente da OAB/
RS, Valmir Batista.

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.

Prêmio Jovem Cientista
O

20º Prêmio Jovem Cientista, com o tema Produção de alimentos:
busca de soluções para a fome, recebe inscrições até o dia 30/7.

Serão contempladas pesquisas em áreas como: Redução de perdas e
aproveitamento de subprodutos, Biotecnologia na produção de alimen-
tos, Tecnologias apropriadas ao processamento de alimentos em pe-
quena escala e Produtos alimentícios regionais com potencial merca-
dológico. Os prêmios são em dinheiro e bolsas do CNPq. Inscrições:
pelo site www.jovemcientista.cnpq.br ou pelos Correios para o Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Serviço
de Prêmios, SEPN 507, Sala 209, Brasília, DF, CEP 70740-901.

Divulgação
científica

O
CNPq oferece inscrições,
até 7/5, para o Prêmio José

Reis de Divulgação Científica. Há
três modalidades: Divulgação
Científica, que premiará o pes-
quisador ou escritor; Jornalismo
Científico, destinado ao profissio-
nal que se destaca na difusão da
Ciência e da Tecnologia; e Institui-
ção. Os vencedores receberão
diploma, medalha e US$ 4,5 mil.
O prêmio foi criado em 1978 para
homenagear o médico, pesquisa-
dor, jornalista e educador carioca
José Reis. As inscrições deverão
ser encaminhadas ao CNPq –
Serviço de Prêmios, SEPN 507,
Sala 209, Brasília, DF, CEP 70740-
901. Informações: www.cnpq.br/

sobrecnpq/premios/josereis/

index.htm.

Bicentenário da
morte de Kant

O
Programa de Pós-Gradua-
ção em Filosofia e o Institu-

to Goethe promovem, de 3 a 7/5,
o colóquio Direito e Paz na Filoso-
fia de Kant. O evento, que lembra
o bicentenário da morte de Kant,
ocorre no auditório do prédio 50
e no Instituto Goethe. Participam
Reinhard Sauer (Goethe), Ricardo
Terra (USP), Guido de Almeida e
Raul Landim (ambos da UFRJ),
Balthazar Barbosa Filho (Ufrgs),
Manfred Baum (Universidade
de Wuppertal, Alemanha), John
Sallis (Universidade da Pensilvâ-
nia, EUA) e Nythamar de Oli-
veira e Ernildo Stein (ambos da
PUCRS). A abertura será dia 3/5,
às 18h15min, no Instituto Goethe.
Informações: 3320-3554.

anoteanote

Ambulatório de
Bipolaridade

C
omeçou a funcionar no Hos-
pital São Lucas o Ambu-

latório de Bipolaridade. O atendi-
mento ocorre todas as quintas-fei-
ras pela manhã. O Ambulatório
tem enfoque no temperamento e

no humor. As
marcações de
consulta po-
dem ser feitas
pelo telefone
3320-3367 ou
na sala 309
do 3º andar
do HSL.

Preparação para
sacramentos

O
Centro de Pastoral da PUCRS
recebe inscrições, até o final

de abril, para o projeto Creio em Ti,
que oferece a alunos, professores
e funcionários a preparação para
os sacramentos de iniciação cristã
(batismo, comunhão e crisma). As
inscrições podem ser feitas no
Centro de Pastoral, prédio 17. Mais
informações: 3320-3576.

História da
civilização

A Pró-Reitoria de Assuntos Co-
munitários promove o curso
Momentos históricos da civiliza-
ção: Grandes vultos da huma-
nidade. Os temas do primeiro
módulo são Sócrates, Platão e
Aristóteles; história da Medici-
na; o mundo após Jesus Cristo;
Freud e a Psicologia; e a histó-
ria da Educação – dos jesuítas
a Paulo Freire. As aulas ocor-
rem de 29/4 a 27/5. As inscri-
ções devem ser feitas na sala
201 do prédio 40. Informações:
3320-3680 ou proex@pucrs.br.
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Empresas interessadas
em contratar alunos
para atuar como esta-
giários podem entrar
em contato com a Fun-
dação Irmão José
Otão. A Fijo funciona
como agente de inte-
gração entre a empresa
e a Universidade. Cabe
à fundação recrutar es-
tudantes de acordo
com o perfil solicitado,
encaminhá-los à em-
presa, custear o seguro
obrigatório contra aci-
dentes pessoais do es-
tagiário e realizar a-
companhamento com
psicólogos de apoio.
Informações: no prédio
16, pelos telefones
3339-3077 e 3352-0557
ou no www.fijo.com.br.

O professor do Programa de Pós-Gradua-
ção em História Arno Kern foi eleito mem-
bro correspondente do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB). A posse será
em data a ser definida, na sede do IHGB,
no Rio de Janeiro. O Instituto tem 30 mem-
bros fixos e cerca de 20 correspondentes
nos estados brasileiros, entre eles três
gaúchos, sendo dois professores da
PUCRS (Braz Brancato e Arno Kern). A ins-
tituição, fundada em 1838, é uma das mais
antigas voltadas à pesquisa nos campos
da história.

No domingo, 25/4, moradores da Vila São
Judas Tadeu receberam atendimento oftal-
mológico gratuito e doações de armações
para óculos no Centro Marista Ir. Donato. Pa-
ralelamente, ocorreu uma feira de roupas, ta-
petes, sapatos, bolsas e outros objetos doa-
dos. Cada produto foi vendido pelo valor sim-
bólico de R$ 0,10. A iniciativa integra a
PUCRS, o Lions Clube de Porto Alegre e o
supletivo Vetorelo. A Universidade participa
com a mão-de-obra de profissionais voluntá-
rios da Faculdade de Medicina.

A labirintopatia, conhecida popularmen-
te como labirintite, é um termo que se
refere a distúrbios que prejudicam o
equilíbrio e a audição. Dentro do ouvido
humano encontra-se o labirinto, forma-
do pela cóclea, responsável pela audi-
ção, e o vestíbulo, responsável pelo
equilíbrio. Quando essas estruturas so-
frem inflamações, infecções, lesões,
podem provocar alguns sintomas.

O que é labirintite?
POSSÍVEIS
CAUSAS

 Alterações bruscas na pressão atmos-
férica, como em viagens de avião, mergu-
lhos e subidas de serras ou montanhas.

 Compressão da musculatura cervical
posterior, por má postura deitado ou
sentado.

 Traumas sonoros por excesso conti-
nuado de ruídos.

 Utilização de antibióticos, antiinflamató-
rios, anticoncepcionais, diuréticos e anal-
gésicos à base de ácido acetilsalicílico
que podem alterar as funções do ouvido.

 Traumatismos na cabeça.

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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TRATAMENTO

Se houver a suspeita de labirintite, deve-se procurar um otorrinolaringologis-
ta que fará o diagnóstico diferencial entre labirintopatia periférica (85% dos
casos, incluindo os citados) ou central (15% dos casos, incluindo tumores
ou acidentes vasculares cerebrais). Neste último caso, o paciente será en-
caminhado a um neurologista.
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SINTOMAS

Além da vertigem, em que a pessoa vê os ob-
jetos do ambiente rodarem ao seu redor ou
seu corpo rodar em relação ao ambiente, po-
dem ocorrer náuseas, vômitos, suor em ex-
cesso e até alterações gastrintestinais. Alguns
casos apresentam diminuição da audição,
zumbido e sensação de ouvido cheio ou tapa-
do. É bom lembrar que a simples sensação
de tontura não significa que a pessoa esteja
com labirintite. Mal-estar e desmaio podem
ser sintomas de pressão baixa, alterações car-
diovasculares ou da tireóide, e queda do nível
de açúcar no sangue.

Em março e abril, o Projeto Solida-
riedade e o Centro de Pastoral reali-
zaram campanha de arrecadação
de material escolar, visando a bene-
ficiar crianças carentes. Em todas
as secretarias dos Campi Central e
Zona Norte foram arrecadados mais
de 1.200 itens. Os materiais serão
doados para escolas estaduais pró-
ximas à PUCRS. A campanha aju-
dará, também, crianças atendidas
por Obras Maristas como o Cesmar
e o Centro Marista Nossa Senhora
Aparecida das Águas, da Ilha Gran-
de dos Marinheiros.

O atleta Andriw’s Rodrigues, do
curso Karate-Do Wado-Ryu (Cami-
nho da Paz), do Instituto de Cultu-
ra Japonesa da PUCRS, conquis-
tou o primeiro lugar na categoria
kumite (luta) e o prêmio revelação
por bravura, na Copa Mercosul de
Karate, realizada em Gravataí.O
evento foi organizado pela Fede-
ração Gaúcha de Karate.

 Sedentarismo.

 Estresse, ansiedade e de-
pressão.

 Excesso de cafeína, fumo,
álcool e drogas.

 Doenças do ouvido.

 Infecções respiratórias por
vírus ou bactérias.

 Doenças como diabetes,
hipertensão e reumatismo,
entre outras.
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“A vida só pode ser entendida olhando-se para trás.
Mas só pode ser vivida olhando-se para frente.” (S. Kierkegaard)

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

Início dos cursos de Psicologia nos Processos Educacionais, Psicologia
nos Esportes, Psicologia na Comunicação, Psicologia das Organiza-
ções. Informações: www.ead.pucrs.br, 0800-5107562 ou ead@pucrs.br.

Inscrições abertas para o curso Do-In automassagem japonesa, com
início em 3/5. Promoção: Fijo. Informações e inscrições: prédio 2, 3315-8169 ou 3320-3500, ramal 4130.

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

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

Inscrições abertas para o curso de Perícias em avaliação de imóveis, com início em 10/5. Promoção: Faculdade de
Engenharia. 

*
Inscrições abertas para o curso de Gestão estratégica da produção e operações, com início em 8/5. Promoção: Faculdade
de Administração, Contabilidade e Economia. 

*
Início do curso Momentos históricos da civilização: grandes vultos da humanidade – módulo I. Promoção: Prac. Informa-
ções e inscrições: 3320-3508, prac@pucrs.br ou www.pucrs.br/prac.

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. 

*
Inscrições abertas para o curso Filosofar com crianças, com início em 8/5. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas. 

*
Inscrições abertas para o curso de extensão em Legislação ambiental, com início em 10/5. Promoção: Fijo. Informações e
inscrições: prédio 2, 3315-8169 ou 3320-3500, ramal 4130.

Inscrições abertas para o curso de Sistemas Integrados de Gestão, com início em 15/5. Promoção: Faculdade de Adminis-
tração, Contabilidade e Economia. 

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

*
Início dos cursos de Tecnologias da Informação e da Comunicação na Educação - Especialização e MBA. Informações:
www.ead.pucrs.br, 0800-5107562 ou ead@pucrs.br.

Inscrições abertas para o curso de extensão em Gestão da qualidade e gerenciamento de obras para empresas de constru-
ção civil: edificações, com início em 7/5. Promoção: Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia. 

*
Inscrições abertas para o curso Supervisório elipse E3 - básico, com início em 8/5. Promoção: Departamento de Engenharia
Mecânica e Mecatrônica. 

*
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 Gestão e liderança de equipes, com início em 10/5. Promoção: Fijo.
Informações e inscrições: prédio 2, 3315-8169 ou 3320-3500, ramal 4130.

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 3º curso básico de Bioética. Promoção: Faculdade de Direito. 

*
Início do curso de extensão em Reforço de matemática. Promoção: Fijo. Informações e inscrições: prédio 2, 3315-8169 ou
3320-3500, ramal 4130.

Início do curso de Licitações Públicas. Promoção: Faculdade de Direito. 
*

Início do curso de Instalações elétricas prediais. Turno: noite. Promoção: Fijo. Informações e inscrições: prédio 2, 3315-8169
ou 3320-3500, ramal 4130.

Início do curso de extensão em Teorias e práticas de rotinas trabalhistas. Promoção: Fijo. Informa-
ções e inscrições: prédio 2, 3315-8169 ou 3320-3500, ramal 4130.

Inscrições abertas para o curso de extensão em Auxiliar de recursos humanos, com início em 17/5.
Promoção: Fijo. Informações e inscrições: prédio 2, 3315-8169 ou 3320-3500, ramal 4130.

Últimas inscrições para o curso de Instalações hidráulicas de combate a incêndio nas edificações,
com início em 5/5. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

*
Às 8h30min, início do curso de Gestor de Segurança da Informação. Promoção: Faculdade de
Administração, Contabilidade e Economia. 

*
Inscrições abertas para o curso Obesidade: conceitos e intervenção, com início em 4/6. Promoção:
Faculdade de Serviço Social. 

*
Inscrições abertas para o curso de Sistemas integrados de gestão, com início em 8/5. Promoção: Faculdade de Administra-
ção, Contabilidade e Economia. 

*
Inscrições abertas para os cursos de Gestão no relacionamento com o cliente – CRM Call Center, com início em 6/5.
Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

*
Inscrições abertas para o curso Formação pedagógica: criança fazendo arte, com início em 19/6. Promoção: Pró-Reitoria de
Extensão Universitária. 

*

28

29

30

3

4

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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