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Convênio para estágio em hotéis

O
Curso de Hotelaria, da Faculdade de Comunicação Soci-
al, firmou um convênio com a Associação Brasileira da

Indústria de Hotéis (ABIH-RS), possibilitando estágios a alunos
da graduação em hotéis conveniados à instituição em todo o
Brasil. A parceria prevê a atuação dos estudantes nas áreas
administrativas e operacionais dos hotéis, como recepção, go-
vernança e restaurante, proporcionando a vivência da rotina
de uma empresa do ramo. O convênio havia sido firmado com
o curso de Turismo, que conta com alunos estagiando em ho-
téis de Porto Alegre.

Seminário
discute ensino

de línguas
A

Faculdade de Le-
tras promove o 1º
Seminário Inter-

nacional Ressignificando
a Prática do Ensino de
Línguas, dias 25 e 26/5.
Por meio de painéis e
conferências os partici-
pantes refletirão sobre a
profissionalização e valo-
rização dos professores
de Letras, e serão mos-
tradas alternativas meto-
dológicas que contribu-
em no melhor desempe-
nho em sala de aula. En-
tre os palestrantes, o se-
cretário de Educação do
Rio Grande do Sul, José

Fortunati, as professoras
Maria Beatriz Luce, mem-
bro do Conselho Nacional
de Educação, Silvia Alas-
tuey, do Instituto Superior
Modelo Lomas, de Bue-
nos Aires, e Marta Baralo,
da Universidad Antonio
de Nebrija, de Madrid. No
dia 26 à tarde serão reali-
zadas oficinas de portu-
guês, espanhol, inglês e
sobre o uso da web no
ensino de inglês. Inscri-
ções até o dia 24/5 na
Proex (sala 201 do prédio
40). Informações: 3320-

3680 ou www.pucrs.br/

eventos/ressignificando.

Shows
no Salão de Atos

A
apresentação Noites Cariocas, o melhor do choro
carioca, ocorre no dia 22/5, às 21h. Nos dias 29,

às 21h, e 30/5, às 18h, as atrizes Heloísa Perissé e In-
grid Guimarães encenam a peça Cócegas, com a par-
ticipação especial do músico Luis Carlinhos. Local:
Salão de Atos (prédio 4). Apoio: Instituto de Cultura
Musical. Alunos, funcionários e professores da PUCRS
têm desconto de 25%. Devem adquirir os ingressos na
Griffe PUCRS (prédio 8). Informações: 3320-3500, ra-
mal 4860.

Biociências
troca violetas e

samambaias por leite
O

Laboratório de Biotecnologia Vegetal, da Faculda-
de de Biociências, estará trocando até sexta-feira,

21/5, mudas de violetas e samambaias por caixas de
leite ou leite em pó. O leite arrecadado será entregue à
creche Campo da Tuca. A troca pode ser feita no sa-
guão do prédio 12 A, das 9h às 15h. O laboratório dis-
põe de 250 violetas e 40 samambaias, que serão entre-

gues em sacolas
plásticas, para
facilitar o trans-
porte. A progra-
mação, que faz
parte da Sema-
na da Solidarie-
dade, promovi-
da pelo Centro
de Pastoral, Pro-
jeto Solidarie-
dade e Prac,
será encerrada

no dia 23/5. Até o dia 22/5 também estará sendo feita
arrecadação de leite no Campus Zona Norte e em to-
das as unidades do Campus Central. No domingo, dia
23/5, das 10h às 15h, ocorre a Feira de Promoção da
Saúde, com serviços e orientações de saúde cardio-
vascular, do movimento, da mulher, bucal e educação
física, no Parque Farroupilha, junto ao Monumento Ex-
pedicionário. Informações: 3320-3552 ou ramal 4506.

Jornada aborda
Oriente Antigo e egiptomania

C
om o tema central Egiptomania, a PUCRS pro-
move a 10ª Jornada de Estudos do Oriente

Antigo. As atividades focalizarão temas da Antigüi-
dade e do fascínio pelo mundo egípcio. Um dos
conferencistas será o professor Jean-Marcel Hum-
bert, do Museu Marítimo Nacional da França. O
evento começa com um curso pré-jornada, no dia
21/5, sobre história antiga e modernidade. No mes-
mo dia serão apresentados pôsteres e comunica-
ções sobre egiptomania, narrativas da antigüidade
e pensamento mágico, entre outros. A Jornada
acontece das 8h às 18h do dia 22/5, no prédio 40.
Informações: cejha@pucrs.br, 3320-3680 e no
www. pucrs.br/eventos/orienteantigo. Inscrições:
Proex, sala 201 do prédio 40.
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Reunião
da SBPC

Economia
Gaúcha

A Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC)
promove, de 23 a 26/5, na
UFRGS, a Reunião Regional no
Rio Grande do Sul, tendo como
tema central: O cotidiano e a ci-
ência: construindo saberes.
Professores e alunos de ensino
superior estão convidados a
participar. Inscrições na Av. Pau-
lo Gama, 110, anexo 2, sala 9.

O 2º Encontro de Economia
Gaúcha, que será realizado
dias 20 e 21/5, discute temas
como a distribuição regional do
desenvolvimento, dos empre-
gos e do mercado de trabalho,
macroeconomia regional, setor
externo e finanças públicas do
Rio Grande do Sul. Promoção:
Departamento de Economia da
Faculdade de Administração,
Contabilidade e Economia e
Fundação de Economia e Esta-
tística. Local: prédio 50. No dia
20 pela manhã, haverá a parti-
cipação dos professores Adelar
Fochezatto, da PUCRS, e Mau-
ro Lemos, da UFM, e do econo-
mista Alexandre Porsse, da
FEE. Às 19h45min, no auditório
térreo do prédio 50, ocorre o
painel Interpretações do RS.
Informações: 3320-3688 e
www.pucrs.br/face/eco.

Congresso de
psicoterapia

A Faculdade de Psicologia
apóia o 5º Congresso Latino-
Americano de Psicoterapia, que
ocorre de 20 a 22/5 na Associa-
ção Médica do Rio Grande do
Sul. Serão debatidas no evento
as formas de tratamento para
problemas psicossociais. O
presidente do Conselho Mun-
dial de Psicoterapia, o austríaco
Alfred Pritz, fará a conferência
de abertura. Informações:
www.vcongresso.com.br.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é edi-
tado pela Assessoria de Comunicação So-
cial da Universidade. Coordenador da As-
sessoria e Diretor-Editor: Carlos Alberto
Carvalho • Editora Executiva: Magda Achutti
• Redação e Edição: Ana Paula Acauan,
Magda Achutti e Mariana Vicili • Estagiária:
Caroline Eidt • Revisão: José Renato
Schmaedecke • Projeto gráfico: Pense De-
sign • Impressão: Epecê-Gráfica • Para fi-
car por dentro das notícias diárias da Uni-
versidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

Interdisciplinaridade
na pós-graduação

O
Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais promove-
rá o Congresso Luso-Brasileiro sobre Epistemologia e Interdis-
ciplinaridade, com o objetivo de refletir, analisar e discutir os

programas de pós-graduação que trabalham com temáticas de diferen-
tes enfoques. Os trabalhos deverão ser enviados até sexta-feira, 21/5.
No dia 21/6, às 18h30min, o tema da palestra de abertura será As ra-
zões para a pesquisa interdisciplinar na universidade, ministrada pelo
pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Urbano Zilles. No mesmo dia,
às 19h30min, a professora Olga Pombo, da Universidade de Lisboa,
fará a conferência Interdisciplinaridade e integração dos saberes. No
dia 22/6, o professor Carlos Pimenta, da Universidade do Porto, falará
sobre Interdisciplinaridade e complexidade nas ciências humanas,
às 18h30min. Informações: 3320-3680, www.pucrs.br/eventos/

lusobrasileiro ou proex@pucrs.br.

Sociedade
Filosófica

D
e 26 a 28/5 ocorre o 15º Con-
gresso Anual da Sociedade Fi-

losófica Ibero-americana (Sofia).
Entre os palestrantes estão reno-
mados filósofos modernos, como
os norte-americanos Peter Klein
(Rutgers University), Richard Feld-
man (University of Rochester) e Er-
nest Sosa (Brown University). A
abertura será na quarta-feira, 26/5,
às 9h, com apresentação do Coral
da Sogipa. Às 9h30min, Sosa trata
do tema Valores epistêmicos. Às
14h30min, Paul Boghossian (New
York University, EUA) apresentará
algumas normas da epistemologia,
o estudo dos condicionamentos
técnicos, históricos ou sociais do
conhecimento científico. Local: au-
ditório do térreo do prédio 50. As
inscrições são gratuitas e abertas
à comunidade em geral. Infor-
mações no site www.pucrs.br/
pgfilosofia, 3320-3680 ou proex@
pucrs.br.

anoteanote

Documentos
do Credpuc

O
s alunos pré-classificados
no Crédito Educativo da

PUCRS (Credpuc) devem entre-
gar os documentos até o dia 14/
6. Local: Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários, sala 109 do prédio
1. Horário: das 8h às 21h15min.

Curso de
negócios

A
Agência de Gestão Tecnoló-
gica (AGT), com o apoio do

CNPq e em parceria com o Escri-
tório de Transferência de Tecnolo-
gia da UFRGS, promove dias 19
e 20/5 o Curso de Negócios no
Panorama Universitário: técnicas,
estratégias e reflexões. As aulas,
que ocorrerão no Centro de
Eventos da PUCRS, serão minis-
tradas pelo professor Renée Ben-
Israel, vice-presidente do Depar-
tamento de Propriedade Intelec-
tual do Instituto Yissum, empresa
privada ligada à Universidade
Hebraica de Jerusalém. O Institu-
to é reconhecido pelo desenvolvi-
mento na área de pesquisa e no
processo de licenciamento de
patentes de projetos realizados
na Universidade. Informações:
Núcleo de Propriedade Intelectual
da AGT, 3320-3694, com Mauri-
cio Failache. A AGT realiza tam-
bém no dia 19/5, às 9h30min,
evento de apresentação dos pla-
nos deste ano do Tecnopuc –
Parque Tecnológico para o públi-
co externo. Detalhes: 3325-9696.
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A PUCRS foi esco-
lhida entre todas as
universidades do
Brasil na concor-
rência pelas duas
licenças educacio-
nais do software Fi-
delio Educacional.
O programa será
utilizado pelo curso
de Hotelaria da Fa-
culdade de Comu-
nicação Social. O
sistema foi desen-
volvido em conjun-
to com a Escola
Suíça de Hotelaria
e é uma das solu-
ções de automação
mais utilizadas por
20 mil hotéis de
120 países.

O presidente do CNPq, Erney Plessmann de Camargo,
visitou o Tecnopuc no dia 10/5, para conhecer o projeto
do Centro de Pesquisa em Biologia Molecular e Funcio-
nal do Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) e, tam-
bém, a empresa 4G, vencedora do prêmio Inovar. Du-
rante a visita às instalações, Camargo identificou opor-
tunidades de parceria entre a PUCRS e o CNPq envol-
vendo a internacionalização do software brasileiro e a
captação de projetos em pesquisa e desenvolvimento.

A Faculdade de Direito, em parceria com o Núcleo
de Estudos Internacionais, promoveu entrevista co-
letiva com os professores Pedro Molina, da Universi-
dade de Madri, e Pablo la Cámara, da Universidade
Rey Juan Carlos, de Madri. O assunto debatido foi
Princípio de capacidade econômica na jurisprudên-
cia constitucional e comunitária européia.

Ir. Solimar Amaro, vice-diretor do Centro de Pastoral, é o
representante de todas as mantenedoras maristas no
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, em Brasília, em 2004. O Conselho é formado por
12 representantes governamentais e 10 de organiza-
ções não-governamentais, designados pelo Ministério
da Justiça.

Cada pessoa possui gestos e
posturas corporais característi-
cas que repete em determinadas
situações, denunciando, muitas
vezes, o que está sentindo na-
quele momento. Algumas pesso-
as, porém, acabam repetindo mo-
vimentos, frases e palavras de
maneira involuntária e estereoti-
pada. São os chamados tiques
nervosos, que podem ser classifi-
cados em duas categorias: sim-
ples ou complexos.

Os inquietantes movimentos
dos tiques nervosos

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

Os tiques nervosos simples são mo-
vimentos breves e isolados numa re-
gião do corpo, como piscar excessi-
vamente os olhos, encolher os om-
bros e fazer caretas, entre outros. Os
tiques vocais simples incluem pigar-
ro, tosse, roncos, fungadelas, enquan-
to nos complexos podem ocorrer a
repetição de palavras fora de contex-
to e o uso de frases obscenas. Os
tiques motores considerados comple-
xos, que caracterizam a Síndrome de
Tourette, envolvem movimentos su-
cessivos e diversos grupos de mús-
culos, como o ato de tocar o nariz
várias vezes, saltar, imitar o compor-
tamento de outra pessoa e tiques vo-
cais associados. Os tiques são muito
comuns na infância, e tendem a de-
saparecer normalmente, mas se o
problema persistir por mais de um
ano e começar a incomodar é impor-
tante procurar orientação médica.

A PUCRS sediou evento especial
do grupo SPIN-RS (organização de
profissionais de software de uma
determinada área geográfica inte-
ressados no aperfeiçoamento de
processos) com a presença do
Lead Assessor Global da Dell Inc.,
Eduardo Frias. Atualmente existem
cerca de 200 SPINs no mundo. O
evento foi realizado pelo Centro de
Desenvolvimento e Pesquisa Dell/
PUCRS, com o apoio do Grupo de
Pesquisa em Qualidade e Teste de
Software da Faculdade de Informá-
tica.

Professor Roberto Mesquita, da
Faculdade de Educação Física e
Ciências do Desporto, represen-
tou o Brasil, por intermédio da
Academia Olímpica Brasileira /
Comitê Olímpico Brasileiro, no
2º Seminário Pan-Americano de
Academias Olímpicas, realizado
em Buenos Aires.
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CARACTERÍSTICAS

Evidências apontam para um compo-
nente genético na origem dos tiques,
relacionado principalmente a disfun-
ções em neurotransmissores cerebrais,
aparecendo com maior freqüência nos
homens. Alguns fatores psicológicos
como estresse e ansiedade também
podem ser agravantes.

CAUSAS

A Síndrome de Tourette é diagnosti-
cada por meio da descrição dos ti-
ques motores e verbais surgidos an-
tes dos 18 anos, e da avaliação da
história familiar. Essa síndrome é
crônica, mas pode ser controlada
por meio medicamentos indicados
por um psiquiatra e, dependendo do
caso, também acompanhado de
uma psicoterapia. Os demais tipos
de tiques exigem tratamento diferen-
ciado para cada caso.

DIAGNÓSTICO
E TRATAMENTO
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“Não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos.”
(Anais Nin)

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

Às 14h30min, Coral da TotalIdade. Promoção: Universidade da
TotalIdade. Todas as quartas-feiras. Local: Igreja Universitária Cris-
to Mestre. Informações: 3320-3508.
Estão abertas as inscrições de trabalhos (até 30/6) para o 5º Salão de Iniciação Científica da PUCRS. Promoção:
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Inscrições: www.pucrs.br/salao. Informações: salaoic@pucrs.br ou
3320-3500, ramal 4874.
Inscrições abertas para o curso A Educação ambiental na ISO 14.001: como conquistar e manter a certificação,
com início em 25/5, a partir das 19h. Promoção: Fijo. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500,
ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Até o dia 20/5 ocorre a 5ª Jornada de Psicopedagogia. Promoção: Faculdade de Educação. Interessados pode-
rão inscrever-se durante o evento. Informações e inscrições: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.
Às 18h45min, Missa em homenagem a Santo Ivo (padroeiro dos advogados). Promoção: Pastoral Universitária
PUCRS / Campus Zona Norte. Local: Capela São Francisco (rua Baltazar de Oliveira Garcia, 4879).
Inscrições abertas para o curso de Bonsai (árvore miniatura). Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informa-
ções: www.pucrs.br/icj ou 3320-3583. Inscrições: prédio 40, sala 201.
Inscrições abertas para o curso de Origami (dobradura de papel). Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Infor-
mações: www.pucrs.br/icj ou 3320-3583. Inscrições: prédio 40, sala 201.
Às 18h45min, início do curso de Atualização de instrutor de CFCs. Promoção: Fijo. Informações e inscrições:
prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas (até 30/5) para a seleção aos cursos de Mestrado e Doutorado em História com concentração
em História das Sociedades Ibéricas e Americanas. Promoção: Programa de Pós-Graduação em História. Inscri-
ções: www.pucrs.br/pghistoria. Informações: 3320-3534.
Inscrições abertas para o curso de Teorias e práticas de rotinas trabalhistas, com início em 31/5. Promoção: Fijo.
Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas (até 31/5) para o curso de especialização em Gerontologia Social, com início em 1/7. Promo-
ção: Faculdade de Serviço Social. Informações: servico-social-pg@pucrs.br, www.pucrs.br/fss/pos, 3320-3539.
Inscrições: prédio 15, 3º andar, sala 330.
Inscrições abertas para o curso de extensão em Danos em edificações: concretos, alvenarias e revestimentos,
com início em 10/7. Promoção: Faculdade de Engenharia. Informações e inscrições: prédio 40, sala 201, 3320-3680
ou proex@pucrs.br.
Inscrições abertas para o Workshop – Cuidando de si e dos outros, trabalhando nos proces-
sos de adoecimento e morte, em 29/5. Promoção: Fijo. Informações e inscrições: prédio 2,
3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Último dia de inscrições de trabalhos para o Concurso de Monografias. Promoção: Projeto So-
lidariedade. Informações e inscrições: prédio 17, sala 103, 3320-3552.
Às 9h, início da palestra Desafios da ação docente em relação às novas diretrizes curricula-
res. Promoção: Sedipe. Local: auditório térreo do prédio 50. Informações: 3320-3500, ramal 4391.
Inscrições: nas secretarias das unidades.
Às 14h30min, início do Muita Prosa e Muito Verso (aproximação da arte literária). Promoção: Prac
e Celin. Todas as segundas-feiras. Local: prédio 8, sala 223. Informações: 3320-3500, ramal 4615.
Às 17h, início da palestra Estratégias da sala de aula universitária. Promoção: Sedipe. Lo-
cal: auditório térreo do prédio 50. Informações: 3320-3500, ramal 4391. Inscrições: nas se-
cretarias das unidades.
Às 19h, início do curso de Legislação ambiental. Promoção: Fijo. Local: prédio 2. Informa-
ções: 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Às 19h, início do curso de Gestão e liderança de equipes. Promoção: Fijo. Informações e inscri-
ções: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas para o Mestrado e Doutorado em Filosofia. Promoção: Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas. São 15 vagas para o mestrado e 8 para o doutorado. Inscrições: www.pucrs.br/
pgfilosofia. Informações: filosofia-pg@pucrs.br ou 3320-3554.
Às 17h30min, seminário discente Exclusão e atividade produtiva: a dinâmica socioeconômica dos Conselhos
Regionais de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Promoção: Departamento de Economia da
Face. Local: prédio 50, 9º andar, sala 1109. Informações: 3320-3500, ramal 4502.
Às 8h15min, início do curso Preparando-se para o trabalho – construindo uma carreira. Promoção: Fijo. Infor-
mações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas para os cursos de Culinária Japonesa – Básico C, com início em 28/5, a partir das 14h30min.
Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações: www.pucrs.br/icj ou 3320-3583. Inscrições: prédio 40, sala 201.
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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.
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