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Avaliação do
ensino médico

AFaculdade de Medicina tem
um núcleo de avaliação do en-

sino médico, formado por profes-
sores e alunos que se reúnem
quinzenalmente, às terças-feiras,
das 12h10min às 13h. O próximo
encontro está marcado para o dia
11. Os estudantes da Faculdade
podem participar. Informações:
fone 3320-3000, ramal 2570.

Faça estágio
na Espanha

Até 20/9, são aceitas inscrições
para o Programa de Coopera-

ção Interuniversitária. Alunos no
último ano de curso podem candi-
datar-se a estágios em universi-
dades espanholas, durante o pe-
ríodo mínimo de oito semanas e
máximo de três meses. É neces-
sário fazer prova de proficiência
em língua espanhola. Interessados
devem procurar a Assessoria de
Assuntos Internacionais e Interins-
titucionais, sala 201 do prédio 1.
Informações: fone 3320-3660.

Campus Zona Norte
realiza aula magna

OPró-Reitor de Extensão Uni-
versitária, Paulo Franco, pro-

fere a aula magna do Campus
Zona Norte no dia 11, às 20h. Fala
sobre Iniciativas Brasileiras na Di-
reção da Sociedade Global da In-
formação. O CZN fica na av. Bal-
tazar de Oliveira Garcia, 4879.

Ginástica e dança
para maiores de 50

AFaculdade de Educação Física
e Ciências do Desporto está

formando um grupo de ginástica
e dança com pessoas acima de
50 anos, aberto à comunidade
em geral. As aulas ocorrem às
terças e quintas-feiras, às
14h30min. Neste mês, dedicado
ao idoso, as atividades são
gratuitas. Informações: fones
3315-0203 ou 3319-4197.A
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Dom Altamiro é
Chanceler Emérito
Nesta quarta, dia 5, às 18h30min,

Dom Altamiro Rossato recebe o tí-
tulo de Chanceler Emérito da PUCRS. A
distinção representa o reconhecimento
pela dedicação do homenageado no exer-
cício do cargo de representante máximo
da Igreja na Universidade, de 1993 a
fevereiro deste ano. O retrato de Dom
Altamiro está na galeria de chanceleres
da Reitoria, junto aos quadros de Dom
Vicente Scherer e Dom Cláudio Colling.
O religioso também atuou como profes-
sor da PUCRS de 1971 a 1980.

MCT promove mostra de
educação no trânsito

OMuseu de Ciências e Tecnologia
(MCT) da PUCRS realiza, de 11/9

a 9/12, a exposição interativa Educa-
ção no Trânsito — para a vida seguir o
seu caminho. Para conscientizar e en-
treter os visitantes, a mostra conta com
simulações, dramatizações, palestras e
sessões de vídeo. O MCT funciona de
terça-feira a domingo, das 9h às 17h.
Informações: fones 3320-3597 e
3320-3697, www.mct.pucrs.br e
mct@pucrs.br.
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GRH capacita
funcionários
Com o objetivo de padro-

nizar a qualidade de
atendimento na Universida-
de, a Gerência de Recursos
Humanos/Pró-Reitoria de
Administração promove, até
15/9, o curso Bom Atendi-
mento. O treinamento é vol-
tado a todos os funcioná-
rios que se relacionam com
os públicos interno e exter-
no. O próximo programa
tem como público-alvo
os encarregados de órgãos
de apoio e ocorrerá entre
os meses de setembro
e outubro. Informações:
3320-3500, ramal 4293.

CredPUC recebe
inscrições

OCrédito Educativo da PUCRS
(CredPUC) recebe inscrições de

10/9 a 1º/10. Alunos da Universidade
interessados devem dirigir-se à Pró-
Reitoria de Assuntos Comunitários, na
sala 109 do prédio 1. Informações:
fone 3320-3508 ou prac@pucrs.br.
Neste semestre, a PUCRS não abrirá
inscrições para novas vagas no Pro-
grama de Financiamento Estudantil
(Fies) do governo federal. Os alunos
já beneficiados realizaram aditamento
dos contratos até o final de agosto.

Gabinete
do Reitor
abre à noite
Apartir deste dia 11/9, o

Gabinete do Reitor es-
tará aberto à comunidade
universitária, uma vez por
semana, à noite. O chefe
do Gabinete, Paulo Alberto
Galia, atenderá nas terças-
feiras, até às 21h30min.



Entre em contato com
a Redação para enviar
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Como manter a postura correta
Manter uma postura adequada é fundamental para evitar proble-

mas como cansaço, diminuição da força física e dor ao fazer
certos movimentos. Exercícios, boa nutrição, boas condições no local
de trabalho, alongamentos e flexões regulares auxiliam a reduzir o
risco de lesões.

Inscrições para o Curso de Capacitação de Contadores
de História II. Promoção: Centro de Referência para o
Desenvolvimento da Linguagem da Faculdade de Le-
tras. Aulas de 13/9 a 25/10. Matrícula gratuita na
secretaria do Pós-Graduação, 4º andar, prédio 8. Infor-
mações: 3320-3500, ramal 4615.

Palestra O Processo Constitucional na Espanha, com
Mar Jimeno Bulnes, da Universidade de Burgos (Espa-
nha), às 18h. Promoção: Faculdade de Direito. Local:
auditório do prédio 11. Entrada franca.

Palestra Emprego Amanhã, com Jean Pierre da Veiga,
promovida pelo Diretório Acadêmico Manoel Bandeira,
às 19h30min, no auditório do prédio 7. Entrada franca.

Seminários do PPG Zoologia, palestra Monte o seu
próprio genoma, com o professor Sandro Bonatto. Às
11h, na sala 141 do prédio 12C. Informações: fone
3320-3568.

Palestra sobre Habeas Corpus, do Projeto Sajug Seis e
Meia, com o prof. Lúcio de Constantino, às 18h. Pro-
moção: Faculdade de Direito. Local: auditório do
prédio 11. Entrada franca.

1º Congresso Brasileiro de Mastozoologia. Pro-
moção: Museu de Ciências e Tecnologia da
PUCRS, Sociedade Brasileira de Mastozoologia e
Departamento de Genética da UFRGS. Inscrições
até 6/9. Informações: 3316-6733, 3320-3521,
sala 164 do prédio 40, www.ufrgs.br/sbmz e
bmz@orion.ufrgs.br.

Palestra Descartes e o Racionalismo, com o professor
Jayme Paviani, às 18h. Local: auditório do Instituto
Goethe. Promoção: Programa de Pós-Graduação em
Filosofia. Informações: 3222-7832. Entrada franca.

Reunião Científica do Instituto de Pesquisas Biomédicas
sobre Reconhecimento de Estruturas Antigênicas de
Angiostrongylus costaricensis, com a professora Ana
Lígia Bender. Local: sala de seminários do IPB, 2º andar
do Hospital São Lucas, às 11h45min. Informações:
3320-3000, ramal 2725, e cbonorino@pucrs.br.

Último dia de inscrição para seleção de bolsa recém-
doutor do CNPq. Local: salas 507 e 514, prédio 5.
Requisito: doutor na área de Ciências Humanas e So-
ciais. Informações: 3320-3555, ramais 27 e 34, e
julieta@pucrs.br.

Seminário Economia às 5 ½ sobre Pesquisa e
Pós-Graduação na PUCRS, com o Pró-Reitor Urbano
Zilles. Promoção do Departamento de Economia da
Faculdade de Administração, Contabilidade e Econo-
mia. Às 17h30min, no auditório do 9º andar do prédio
50. Entrada franca.

Encerram-se inscrições ao Encontro Estadual Preparató-
rio para o 10º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais
(14 e 15/9, na PUCRS). Informações na Faculdade de
Serviço Social, sala 330, prédio 15, fone 3320-3546.

Instalação do Comitê Consultivo do Núcleo de Extensão
Empresarial Delta do Jacuí, às 19h. Criado por convênio
entre a PUCRS e o governo do Estado, identificará e pro-
porá alternativas para solução de problemas nas empre-
sas. Local: auditório do 9º andar, prédio 50. Informações:
3320-3500, ramal 4366 ou nucleo@pucrs.br.

Lançamento dos livros da Edipucrs Ser professor, orga-
nizado por Délcia Enricone, e Casa Grande e Senzala
com Antena Parabólica, de Jacques Wainberg. Local:
LMC Bookstore Livraria e Distribuidora, Rua Riachuelo,
1273, às 18h.

Seminário Discente A Teoria Microeconômica sobre as
Falhas de Mercado, com o aluno Cristiano Ghinis, às
17h30min. Promovido pelo Departamento de Economia da
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.
Local: auditório do 9º andar do prédio 50. Entrada franca.
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FIQUE POR DENTRO

O coordenador do Labelo, engenheiro Álvaro Theisen, e o
pesquisador João da Rocha Filho retornaram de treinamento

nos laboratórios da Underwriters Laboratories, nos EUA. A capaci-
tação integra o processo de credenciamento do Labelo como cer-
tificador de produtos brasileiros de empresas que desejam expor-
tar para aquele país.

Professores e alunos de iniciação científica, mestrado e dou-
torado do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Bio-

médica participam de 6 a 8/9 do III Congresso Sul Brasileiro de
Geriatria e Gerontologia, em Florianópolis, com 24 trabalhos. No
XVII Congresso Internacional de Gerontologia, realizado em julho,
no Canadá, a Universidade foi representada com nove pesquisas.

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais lançou a
revista Civitas, pela Edipucrs. O primeiro número da publi-

cação, organizada pelos professores Emil Sobottka e Maria Isabel
Mallman, aborda o Mercosul e os desafios impostos pelas diver-
gências do bloco. Assinaturas: fone 3320-3523.

Os professores da Faculdade de Odontologia Raphael Loro,
João Messina da Cruz, Elaine Veeck, Nilza Costa e Denis

Dockorn participaram do 3º Seminário do INEP/MEC e da 36ª
Reunião da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, em São
Luiz (MA). Os eventos buscam melhorar o ensino na área.

Nesta semana, os professores da Faculdade de Matemática
Eliete Hauser, Liara Leal e Luiz Eduardo Ourique participam

do XXIV Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computa-
cional, em Belo Horizonte (MG), onde apresentam trabalhos. O
docente Paulo Oliveira é palestrante do evento. João Moraes di-
vulga dois trabalhos no III Congresso Sul Brasileiro de Geriatria e
Gerontologia, em Florianópolis (SC).

• Bolsas, mochilas, malas e
sacolas carregadas apenas
de um lado forçam a colu-
na cervical e podem com-
prometer ossos, músculos e
articulações. A pessoa deve
observar o peso e levá-lo
sempre no dorso (costas).

• Quem realiza atividade sen-
tado por um longo período
deve interromper a tarefa a
cada 50 minutos, por cerca
de 5 a 10 minutos, para fa-
zer uma pequena caminha-
da ou exercícios de alonga-
mento.
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Fonte: Proad/GRH/Sesmt
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DICAS PARA EVITAR PROBLEMAS POSTURAIS

• Ficar de pé numa fila pode tensionar
os músculos das costas. Passar o
peso de uma perna para a outra al-
ternadamente, colocando uma perna
na frente da outra e mantendo os
joelhos semiflexionados, previne a
tensão.

• Diante do computador, a cadeira e a
mesa devem ser cômodas para que
os pés fiquem bem apoiados no chão.
Ao sentar, a cadeira precisa ter um
bom encosto na região da coluna
lombar. Embora pareça um pequeno
detalhe, assentos também ajudam a
prevenir a tendinite — inflamação dos
tendões e músculos.
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