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Epistemologia é tratada
em evento de Filosofia
R

elevantes filósofos modernos no mundo, como os nor-
te-americanos Peter Klein (Rutgers University), Richard

Feldman (University of Rochester) e Ernest Sosa (Brown Univer-
sity) participam do 15º Congresso Anual da Sociedade Filosófi-
ca Ibero-Americana (Sofia), que ocorre de 26 a 28/5 na PUCRS.
Dia 26/5, às 9h30min, Sosa profere a palestra Valores Epistêmi-
cos. Às 14h30min, Paul Boghossian (New York Univeristy, EUA)
apresenta normas da epistemologia, o estudo dos condiciona-
mentos técnicos, históricos ou sociais do conhecimento científi-
co. Local: auditório térreo do prédio 50. As inscrições são gra-
tuitas. Informações: 3320-3680 ou site www.pucrs.br/pgfilosofia.

PUCRS inaugura
Campus Viamão

N
o dia 27/5, às 10h,
será inaugurado o
Campus Viamão da

PUCRS, localizado na Av. Se-
nador Salgado Filho, 7000. O
novo Campus abrigava o Se-
minário de Viamão e a Facul-
dade de Filosofia Nossa Se-
nhora da Imaculada Concei-
ção (Fafimc). No próximo

vestibular, oferecerá três cur-
sos: os Bacharelados em Pu-
blicidade e Propaganda (50
vagas) e Administração de
Empresas (60 vagas) e a Li-
cenciatura em Pedagogia (60
vagas), com habilitações em
Supervisão Escolar e em Ori-
entação Escolar. Todos terão
aulas no turno da noite.

PUCRS

Painéis divulgam o
boletim
T

rês cartazes ilumi-
nados estão ins-

talados no Campus
Central para divulgar
o boletim PUCRS No-
tícias e estimular sua
leitura. O informativo
interno semanal da
Universidade é edita-
do pela Assessoria da
Comunicação Social
e circula às quartas-
feiras, com as princi-
pais notícias do perío-
do e uma completa agenda de eventos e cursos. A
colocação dos cartazes tem o apoio da LZ Painéis,
empresa especializada na área de mídia externa.

Encontro reunirá
diplomados

A
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários realiza
em 4/6 o 1º Encontro de Diplomados da

PUCRS, celebrando o Dia de São Marcelino Cham-
pagnat, que transcorre em 6/6. O programa inclui
celebração de missa na Igreja Cristo Mestre, às
18h30min, e lançamento dos livros Brasil e mun-
do – temas em debate na mídia e Porto Alegre em
destaque – história e cultura, organizados pela pro-
fessora Beatriz Dornelles, às 19h, no Restaurante
Universitário. Haverá ainda concerto com o Coral
e Orquestra da PUCRS, às 20h, e jantar por ade-
são no Restaurante Panorama, às 21h. Os convi-
tes para o jantar estão à venda na Loja Griffe
PUCRS (saguão do prédio 8) a R$ 35. Informações:
3320-3508 e e-mail diplomadospucrs@pucrs.br.

F
oi divulgado o resultado do edi-
tal de Ciências Humanas e So-

ciais do Conselho Nacional de
Pesquisa Científica e Tecnológica
(CNPq). Lançado em outubro de
2003, o edital contempla projetos
em Ciências Humanas, Sociais e

Sociais Aplicadas. No total, serão
destinados R$ 3 milhões para o fi-
nanciamento. Da PUCRS, foram sele-
cionadas pesquisas de Adriana Wag-
ner, Adalmir Marquetti, Claudia Fay,
Emil Sobottka, Gabriela Ferreira, Jor-
ge Sarriera, Leda Bisol, Marcia Dias,

Maria da Glória Bordini, Maria Luiza
Remédios, Marília Morosini, Nédio
Seminotti, Neuza Guareschi, Oscar
Balarine, Regina Zilberman, Ricardo
Mariano, Valter Stulp e Vera Pereira.
A contratação está prevista para
acontecer a partir de 1º/6.

CNPq seleciona 18 pesquisas da PUCRS

Medalha do Mérito
Universitário

O
professor Paulo Bonavides receberá a Medalha do
Mérito Universitário dia 28/5, às 11h, no Salão Nobre

da Reitoria. Referência na área constitucionalista no Con-
selho Federal da OAB, Bonavides é professor emérito da
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará e
doutor honoris causa pela Universidade de Lisboa. Tam-
bém atuou como professor visitante nas Universidades de
Colônia (Alemanha), Tennessee (EUA) e Coimbra (Portu-
gal). A indicação foi do Programa de Pós-Graduação em
Direito da PUCRS. A Medalha do Mérito Universitário desti-
na-se a personalidades cuja contribuição ao ensino, pes-
quisa, extensão ou causa universitária seja considerada
de grande valia à coletividade ou à Instituição.
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Estude
na França
Por meio do convênio entre a
PUCRS e a Universidade de
Poitiers, na França, alunos de
graduação e pós-graduação po-
dem candidatar-se para cursar
um semestre no exterior. Inscri-
ções até 28/5 na Assessoria para
Assuntos Internacionais e Inte-
rinstitucionais, que fica no pré-
dio 1, sala 201. O estudante
permanecerá matriculado na
PUCRS, mas cursará disciplinas
na universidade francesa. Os
custos com passagem, alimen-
tação, alojamento e seguro-saú-
de, entre outros, ficarão sob a
responsabilidade do aluno. É
preciso ter domínio do francês.
Informações: 3320-3660.

Zona Norte
em Família
No sábado, dia 29/5, ocorre o
Campus Zona Norte em Família,
das 8h às 12h e das 13h às 17h,
com programação aberta à co-
munidade. A visita de familiares e
amigos dos alunos, funcionários
e professores tem por objetivo
dar vida ao sentimento que ori-
enta a ação de educadores ma-
ristas, levando o estudante a
identificar-se cada vez mais
como co-autor dessa obra. Have-
rá recepção, acompanhamento
na visita às dependências do
Campus e entrega de brindes.

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.

Transferência e reopção

A
Universidade recebe, até 31/5, inscrições para pedidos de
transferência de alunos de outras universidades, reopção de
curso por estudantes da Universidade e ingresso de diploma-

dos. As solicitações para Direito, Administração, Contabilidade e Eco-
nomia podem ser feitas na Divisão de Ingresso e Registro (DIR) e para
os outros cursos na secretaria de cada unidade. Informações sobre as
vagas e documentação necessária podem ser obtidas no site
www.pucrs.br/dir, pelo e-mail dir@pucrs.br ou telefone 3320-3573. A
DIR fica na sala 108 do prédio 1.

Semana
Acadêmica

O
corre de 28/5 a 1º/6 a 1ª Se-
mana Acadêmica da Faculda-

de de Educação Física e Ciências
do Desporto – Perspectivas para o
mercado de trabalho. Na abertura,
no dia 28/5, às 19h30min, haverá
apresentação de grupo de dança
da PUCRS e a discussão do assun-
to Atenas 2004. Local: auditório (5º
andar) do prédio
80. No sábado,
29/5, haverá jo-
gos esportivos
das 9h às 17h.
O evento inclui
minicursos so-
bre triátlon, fit-
ness dance e
hip hop, jogos
cooperativos, avaliação na qualida-
de de vida, entre outros, e mostra
de trabalhos acadêmicos. Também
serão debatidos temas como Es-
porte para portadores de necessi-
dades especiais, Perspectivas para
o profissional e Iniciação esportiva.
Informações: 3320-3683.

Fomento
a empresas

O
coordenador do Escritório da
Financiadora de Estudos e

Projetos (Finep) do Ministério da
Ciência e Tecnologia no Rio Gran-
de do Sul, Vanderlan Vasconselos,
profere palestra dia 27/5, às 9h, a
convite da Agência de Gestão Tec-
nológica. Local: prédio 40, sala
503. Público-alvo: pesquisadores
da PUCRS e integrantes das em-
presas incubadas na Incubadora
Raiar. Vasconselos apresenta o
novo programa, que tem o apoio
da Finep e será operacionalizado
pela Fapergs, dirigido a empresas
de tecnologia. A palestra trata tam-
bém de outros planos de fomento
da Finep. Informações: 3320-3673.

anoteanote

Jovem Cientista

O
20º Prêmio Jovem Cientista,
com o tema Produção de ali-

mentos: busca de soluções para a
fome, recebe inscrições até o dia
30/7. Serão contempladas pesqui-
sas em áreas como Redução de
perdas e aproveitamento de sub-
produtos, Biotecnologia na produ-
ção de alimentos, Tecnologias apro-
priadas ao processamento de ali-
mentos em pequena escala e Pro-
dutos alimentícios regionais com
potencial mercadológico. As cate-
gorias são: graduados, estudantes
de escolas técnicas ou cursos
superiores e mérito institucional. Os
prêmios são em dinheiro e bolsas
do CNPq. Inscrições pelo site www.

jovemcientista.cnpq.br ou pelos
Correios, para Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, Serviço de Prêmios,
SEPN 507, Sala 209, Brasília, DF,
CEP 70740-901.

Psicolingüística

N
o dia 27/5, às 18h, será lança-
do o livro Rumo à Psicolingüís-

tica Conexionista, organizada por
Adriana e Carlos Rossa. A sessão
de autógrafos da obra, publicada
pela Edipucrs, será na Livraria Aca-
dêmica (3º andar do prédio 41).

Retiro
do Direito
Nos dias 28 e 29/5 haverá retiro
de alunos, professores e funcio-
nários da Faculdade de Direito.
Promoção: Centro de Pastoral.
A programação inclui palestras
com os professores Luís Fer-
nando Barzotto e Wambert Go-
mes Di Lorenzo, desembarga-
dores Alexandre Mussoi Morei-
ra e Rejane Bins e o diplomata
Fernando Afonso Gay da Fon-
seca. O retiro será em São Leo-
poldo, na Casa Monte Alverne
(Rua São José, 584). Informa-
ções: 3320-3576, à tarde.
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Os professores Rogerio
Voser e Jader Amaral da
Faculdade de Educação
Física e Ciências do Des-
porto ministraram palestra
em curso de capacitação
para estagiários de Peda-
gogia e Educação Física
que participarão de proje-
to do governo federal em
parceria com o Sesi-RS. O
programa Segundo Tem-
po – A Hora do Esporte
será realizado pelo Sesi
junto com o Ministério do
Esporte e o Departamento
Nacional visando à demo-
cratização do acesso à
prática esportiva. Serão
atendidos 1.700 crianças
e adolescentes, na faixa
etária de 7 a 14 anos, em
situação de vulnerabilida-
de social.

O diretor do Museu de Ciências
e Tecnologia da PUCRS, Jeter
Bertoletti, foi o cientista home-
nageado na abertura da 1ª Reu-
nião Regional da SBPC no Rio
Grande do Sul. O evento ocor-
reu no último domingo, dia 23/5,
no Salão de Atos da Reitoria da
UFRGS. Bertoletti teve seu nome
escolhido pela comissão central
organizadora do evento – forma-
da pela UFRGS, PUCRS, Uni-
Ritter, Ulbra e UFSM – devido à
sua especial contribuição à di-
vulgação da ciência. O tema da
Reunião Regional da SBPC é Co-
tidiano e a ciência: construindo
saberes.

As inscrições para o vestibular
de inverno da PUCRS serão
realizadas de 8 de junho a 1º
de julho. A Universidade ofere-
ce 54 opções de cursos para
3.605 vagas, distribuídas nos
campi Central, Zona Norte e no
novo Campus Viamão.

Sentir dor nas costas é uma das reclamações
mais freqüentes nos consultórios médicos e apa-
rece principalmente em pessoas acima de 25
anos. Em geral, as lombalgias, como é chamado
esse tipo de dor, têm origem postural, embora
também possam ser provocadas por tumores, in-
fecções e inflamações. Entre a causa mais comum
está a sobrecarga postural: repetição contínua de
pequenos erros no sentar, levantar, carregar ou
erguer peso. Idosos, pessoas que carregam muito
peso, trabalham sentadas na mesma posição sem
relaxar a musculatura e motoristas de veículos pe-
sados estão mais propensos a apresentar algum
tipo de problema nas costas. Em geral, as dores
de origem postural melhoram com repouso, quan-
do a pessoa permanece deitada de barriga para
cima com os joelhos flexionados junto ao peito.
Antiinflamatórios e analgésicos também ajudam
em alguns casos. Se o sintoma não desaparecer, é
preciso procurar um médico.

O Serviço de Fisiatria do Hospital São Lucas da
PUCRS oferece orientação postural e programa de
exercícios para os funcionários do hospital e paci-
entes. Informações: 3320-3000, ramal 2556.

Como prevenir a dor nas costas

CUIDANDO

DA COLUNA

 Procure não levantar muito
peso. Se precisar, dobre os
joelhos, que funcionarão
como alavancas para o corpo, e mantenha o objeto o mais
próximo possível do corpo.

 Evite atividades de impacto repetitivo, como andar a
cavalo, de moto e jet-ski.

 Se trabalhar muito tempo sentado, levante-se a cada 40
ou 50 minutos e ande um pouco.

 Quem gosta de assistir à televisão na cama deve procu-
rar ficar quase sentado e colocar o aparelho no alto.

 A melhor posição para dormir é de barriga para cima,
com a cabeça apoiada num travesseiro baixo. Deitar de
lado com os joelhos flexionados também é boa opção.
Dormir de bruços, mesmo sem travesseiro, não é bom
para a coluna.

 Se precisar ficar em pé por muito tempo, mova-se fre-
qüentemente e mude o peso do corpo de um pé para outro.

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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O Programa de Pós-Gra-
duação em Ciências Crimi-
nais, da Faculdade de Direi-
to, teve aprovada pela Câ-
mara de Pesquisa e Pós-Gra-
duação a criação da área de
concentração em Direitos Hu-
manos.

Daniel Callegari, professor da
Faculdade de Informática, foi
aprovado na primeira etapa
para receber a certificação Mi-
crosoft Certified Application De-
veloper (MCAD). Ela atesta que
seu portador possui aptidões
para implementar, com suces-
so, certas especificações fun-
cionais no processo de cons-
trução de aplicações para Win-
dows e Web. Daniel prioriza
como objetivo dessa certifica-
ção o trabalho num projeto do
Tecnopuc, no Centro de Tec-
nologia XML, em parceria da
Dell, Microsoft e a Faculdade
de Informática.
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“Uma longa viagem começa com um único passo.”
(Lao-Tsé)

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

Às 14h30min, Coral da TotalIdade. Promoção: Universidade da TotalIda-
de. Todas as quartas-feiras. Local: Igreja Universitária Cristo Mestre. Infor-
mações: 3320-3508.

Inscrições abertas para o curso de extensão Ócio e tempo livre: avanços na análise de aspectos e processos
psicossociais, com início em 7/6. Promoção: Programa de Pós Graduação em Psicologia. 

*
Inscrições abertas para o curso Momentos históricos da civilização: grandes vultos da humanidade – módulo 2.
Promoção: Prac. 

*
Inscrições abertas para o curso 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,
3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Inscrições abertas para o 1º Congresso de Direito de Família do Mercosul, com início em 2/6. Promoção: Faculdade
de Direito. Informações e inscrições www.pucrs.br/eventos/cdfam. Inscrições também na Proex. 

*
Inscrições abertas para o curso de Delineamentos experimentais em Biologia, com início em 7/6. Promoção:
Faculdade de Biociências. 

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

*
Inscrições abertas para o curso Teorias e práticas de rotinas trabalhistas, com início em 31/5, a partir das 19h.
Promoção: Fijo. Informações: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.

Às 17h30min, palestra Radicais livres e principais patologias envolvidas, com Aline Andréa da Cunha, formanda da
Faculdade de Farmácia. Local: sala 105 do prédio 12 A. Entrada franca. Promoção: Centro de Estudos Acadêmicos da
Biologia.

Das 7h às 19h, eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) para a gestão 2004/2005. Locais de
votação: próximos aos pontos dos prédios 20 e 40.

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

*
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.

Às 9h, Workshop – Cuidando de si e dos outros, trabalhando nos processos de adoeci-
mento e morte. Promoção: Fijo. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500,
ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.

Às 21h, peça de teatro Cócegas, com Heloísa Périssé e Ingrid Guimarães no Salão de Atos
da PUCRS. Apoio: Instituto de Cultura Musical. Informações: 3320-3582. Ingressos: Lojas
Colombo (Praia de Belas e Iguatemi) e telentrega Opus (3299-0800). Haverá nova apresentação dia 30/5, às 18h.

Último dia de inscrições 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. Inscrições pelo
site: www.pucrs.br/pghistoria. Informações: 3320-3534.

Às 14h, exibição do filme Mamãe faz 100 anos pelo Projeto Matinê das Duas – Cine Comentado. Local: auditório do
prédio 50. Entrada franca. Promoção: Prac e Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Informações: 3320-3539.

Às 14h30min, 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, ou 3320-3508.

Seminário Economia às 5 ½, com o tema Da repressão financeira ao racionamento de crédito. Promoção: Faculda-
de de Administração, Contabilidade e Economia. Local: prédio 50, auditório do 9º andar. Informações: 3320-3547.

Último dia de inscrições para o curso de especialização em Gerontologia Social, com início em 1º/7. Promoção:
Faculdade de Serviço Social. Informações: servico-social-pg@pucrs.br, www.pucrs.br/fss/pos ou 3320-3539. Inscri-
ções: prédio 15, 3º andar, sala 330.

Último dia de inscrições de trabalhos para o Concurso de monografias. Promoção: Prac, Projeto Solidariedade e
Centro de Pastoral. Informações e inscrições: prédio 17, sala 103, 3320-3552.

Às 17h30min, seminário discente com o tema Uma caracterização da pecuária gaúcha. Promoção: Faculdade de
Administração, Contabilidade e Economia. Local: prédio 50, 9º andar, sala 1109. Informações: 3320-3500, ramal 4079.

Às 19h, início do curso de Impermeabilização na construção civil. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
*

Inscrições abertas (até 25/6) para o Mestrado e Doutorado em Filosofia. Inscrições: www.pucrs.br/pgfilosofia. Infor-
mações: filosofia-pg@pucrs.br ou 3320-3554.

26

27

28

31

1º

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

4
PÁGINA

29

30


