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Participe do Happy
Hour Ambiental

OInstituto do Meio Ambiente pro-
move o 4º Happy Hour Ambien-

tal no dia 18, às 18h, no auditório
térreo do prédio 50. O tema em de-
bate será Alternativas Ambiental-
mente Seguras para a Reciclagem de
Resíduos Especiais – Pilhas, Baterias
e Lâmpadas. Inscrições gratuitas:
3320-3640 e 3320-3500, ramal
4437 ou sala 135 do prédio 30.

DCE promove
Copa de Futsal

ODiretório Central de Estudantes
(DCE) realiza neste sábado, dia

15, a Primeira Copa de Futsal. O
evento ocorre no Centro Desportivo,
prédio 80. São aceitas inscrições de
times até às 21h30min do dia 14 na
sede do DCE (prédio 8, sala 130) e
do Centro Acadêmico dos Estudantes
de Engenharia (prédio 30, ao lado do
xerox). Informações: 3320-3500,
ramal 4035.

Odontologia
presta serviço
ao público interno

AFaculdade de Odontologia abriu
inscrições para extrações sim-

ples de dentes (não inclui dente de
siso, por exemplo). O serviço aten-
derá adultos, acima de 14 anos, vin-
culados à Universidade e seus
familiares. Informações: térreo do
prédio 6 e 3320-3500, ramais
4106 e 4099.

Set Universitário
recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para
a mostra competitiva e de oficinas

e palestras do 14º Set Universitário.
Neste ano também haverá grupos de
trabalho divididos por área. O festival
de laboratórios de comunicação será
promovido pela Faculdade de Comuni-
cação Social nos dias 16, 17 e 18/10.
Informações: www.pucrs.br/set.

Intercâmbios
no exterior

AAssessoria para Assuntos Interna-
cionais e Interinstitucionais infor-

ma que, até o dia 19, está aberto o
processo de seleção da Associação In-
ternacional de Estudantes de Ciências
Econômicas e Comerciais para inter-
câmbios profissionais em empresas no
exterior. Informações: 3316-3684.A
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Engenharia sedia
Congresso Brasileiro

Oensino de engenharia
será amplamente dis-

cutido entre os dias 19 e
22 no Centro de Eventos da
PUCRS. A programação do 29º
Congresso Brasileiro de Ensino
de Engenharia (Cobenge) inclui
duas conferências, 10 minicursos e
sessões técnicas. As atividades serão
antecedidas por um pré-evento, nos
dias 18 e 19, com a realização de um
seminário sobre engenharia civil, além
de três fóruns de coordenadores nas
áreas de engenharia elétrica e de ali-
mentos. As inscrições se encerram no
dia 18. Informações: 3320-3500, ra-
mal 4738 ou www.feng.pucrs.br/
~cobenge2001.
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Contabilidade e Fisioterapia
preparam semanas acadêmicas

Perspectivas da Fisioterapia para o século 21,
pesquisas em saúde e fisioterapia hospitalar

serão alguns dos temas de palestras da Semana
Acadêmica da Fisioterapia, nos dias 14 e 15, no
auditório do prédio 12. O evento promovido pela
Faculdade de Enfermagem e Fisioterapia será di-
rigido aos alunos do curso. Informações: 3320-
3646. A Faculdade de Administração, Contabili-
dade e Economia realiza a Semana do Contabilis-
ta, de 17 a 19. A programação, aberta ao públi-
co, contará com palestras de professores e pro-
fissionais da área. No dias 17 e 18 o evento será
no anfiteatro do prédio 40 e, no dia 19, no audi-
tório do prédio 5, das 19h30min às 22h. Infor-
mações: 3320-3500, ramal 4081.

Maristas se
reúnem para
Assembléia Geral

O provincial da Pro-
víncia Marista de

Porto Alegre, Ir. Lauro
Hochscheidt, o Vice-Reitor,
Ir. Joaquim Clotet, e o dire-
tor do Centro de Pastoral,
Ir. Antônio Silva, estarão
em Roma, na Casa Geral
dos Irmãos Maristas, até o
mês de outubro, partici-
pando de Assembléia Ge-
ral. Durante o encontro,
será escolhido o novo Su-
perior-Geral dos Irmãos
Maristas e serão traçadas
diretrizes da congregação
para os próximos anos. Au-
diência com o Papa João
Paulo II está prevista entre
os dias 13 e 19 deste mês.

Morre
Ir. Hermes
Pandolfo
Ir. Hermes Pandolfo,

ex-professor da Fa-
culdade de Psicologia da
PUCRS, faleceu no ultimo
dia 5, aos 83 anos. Nas-
cido em Bento Gonçal-
ves, ingressou no Juve-
nato do Instituto Cham-
pagnat, em Porto Alegre,
em 1931, onde realizou
seu Postulado e Novi-
ciado. Especialista em
Educação, lecionou de
1934 a 1947, no Colégio
Champagnat. Exerceu o
cargo de diretor em di-
versas escolas maristas
e, várias vezes, foi convi-
dado a coordenar cursos,
na sede Central da Con-
gregação Marista, em
Roma. Além de dedicar
66 anos à vida religiosa,
atuava no ramo da Psico-
logia atendendo pessoas
na Capital e interior. A
missa de 7º dia será na
Igreja Cristo Mestre, dia
12, às 18h30min.

Simpósio internacional
aborda violência e ansiedade

OPrograma de Mestrado em Ciências Criminais
da Faculdade de Direito, o Departamento de

Psiquiatria da Faculdade de Medicina e o Centro de
Estudos de Psiquiatria Integrada promovem nos
dias 13, 14 e 15 o II Simpósio Internacional: Violên-
cia e ansiedade na infância e na adolescência. A
programação inclui cursos e conferências e terá
como palestrantes professores do Departamento de
Psicologia da Universidade de Maryland (EUA). O
evento ocorre no térreo do prédio 11. Informações
e inscrições no Departamento de Psiquiatria da Fa-
culdade de Medicina, sala 309, fone: 3320-3367.
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Entre em contato com
a Redação para enviar

notícias e sugestões pelos
ramais 4338 e 4446,

fax 3320-3603 ou e-mail
pucrsnoticias@pucrs.br
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Palestra A Filosofia e a reforma protestante, com o
professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Hu-
manas Luis Alberto de Boni, às 20h. Instituto Goethe
(Rua 24 de Outubro, 112). Entrada franca.

Bate-papo com o gerente da TW Garangacci Produ-
ções, relações públicas Leandro Silvello, às 10h, no
auditório do prédio 7. Entrada franca.

3º Fórum Universidade-Empresa. Promoção: Fijo e
IEE. Às 19h, no teatro do prédio 40. Ingressos no
local e antecipados, com desconto, na Fijo (prédio
2). Informações: 3339-1692, 3336-5857 e
www.forumuniversidade.com.br.

2ª Jornada de Estudos do Programa de Pós-Gra-
duação em Psicologia – Psicologia e Contemporanei-
dade: Diálogos e Reflexões. Promoção: PPG em Psi-
cologia. Local: prédio 15. Inscrições e informações:
3320-3506, sala 201 do prédio 40.

Lançamento do livro de espanhol Nuevo Ele e
palestra com o autor Virgílio Borobio, às 14h,
sala 311 do prédio 8. Inscrições na Secretaria
da Faculdade de Letras, sala 420 do prédio 8.
Informações: 3320-3528.

Término das inscrições para o curso de exten-
são Karate Wado-Ryu. Promoção: Instituto de
Cultura Japonesa. Matrículas: sala 201, prédio 40.
Informações: 3320-3583.

Curso de capacitação para psicólogo responsável pela
avaliação psicológica e como psicólogo perito exami-
nador do trânsito, promovido pela Fijo. Inscrições:
secretaria da Fijo, térreo do prédio 2. Informações:
3339-1692, 3336-5857 e www.fijo.com.br.

Reunião pedagógica da Faculdade de Educação, às
9h. Promoção: Faculdade de Educação. Aberta a
professores e alunos. Local: sala 240 do prédio 15.
Informações: 3320-3527.

Reunião Científica do IPB – Uma vacina de DNA
como ferramenta para indução de tolerância em
transplante cardíaco, com a bioquímica Florencia
Barbé. Local: sala de seminários do IPB, 2º andar do
HSL, às 11h45min. Informações: 3320-3000, ra-
mal 2725, e cbonorino@pucrs.br.

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

Palestra com o Advogado Geral da União, Gilmar
Ferreira Mendes, sobre os Novos Desafios da Advo-
cacia Pública. Às 20h, no auditório da Faculdade de
Direito. Promoção: Pós-Graduação em Direito. Infor-
mações: 3320-3634.

Painel das Profissões na Escola de 1º e 2º Graus As-
sunção (Rua Dom Bosco, 103), às 14h. Promoção:
Programa Futuros Calouros. Palestras com professo-
res da Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e
Ciências Biológicas. Informações: 3320-3500, ra-
mais 3654, 4430, 4360, e prac@pucrs.br.

Palestra Emoções na Claro Digital, com o gerente
Carlos Lubus, às 18h30min, dentro do ciclo promo-
vido pela Face. Local: Campus Zona Norte (Av. Bal-
tazar de Oliveira Garcia, 4879). Confirmar presença
pelos fones 3366-8242 e 3366-4215 ou e-mail
czn.pucrs@czn.pucrs.br.

VIVA BEM
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Alunos do 7º semestre da Publicidade e Propaganda ven-
ceram o Concurso FestNet na categoria Campanha Insti-

tucional/Região Sul, com o vídeo Racismo. O concurso promo-
vido pela NET avaliou universidades de todo o Brasil.

Dentro do projeto Alfabetização Solidária, a professora
da Faculdade de Educação Salete Morais embarca dia 16

para São Tomé e Príncipe (África). Integra o primeiro grupo
que ministrará curso de formação de alfabetizadores para
professores daquele arquipélago, em trabalho conjunto com
docentes da Universidade Brás Cubas (SP).

Os professores da Faculdade de Química Eduardo Cassel,
Maurivan Ramos e Berenice Rosito apresentam, nesta se-

mana, no exterior, trabalhos desenvolvidos pela PUCRS. Cas-
sel vai à conferência em Maiori (Itália) e faz visita técnica à
Universidade de Metz (França). Ramos comparece a conferên-
cias na Universidade de Aveiro (Portugal) e a congresso em
Barcelona. Berenice mostra pesquisas na II Jornada de En-
señanza Universitaria de la Química em Montevidéu (Uruguai).

Nos dias 14 e 15, o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção, Urbano Zilles, visita o Campus II, em Uruguaiana.

Irá reunir-se com diretores e professores para falar sobre
pós-graduação, capacitação docente e pesquisa.

A Medalha Simões Lopes Neto, concedida pelo governo do
Estado ao Ir. Elvo Clemente, assessor da Reitoria e presi-

dente da Academia Rio-grandense de Letras, será entregue dia
17, às 18h, no Palácio Piratini. A distinção é uma homenagem
por sua atuação nas áreas da cultura, das letras, da educação e
do magistério.
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Como prevenir incêndios
Oincêndio é um dos acidentes mais freqüentes que colocam a

vida das pessoas em perigo. Se não for combatido em
poucos minutos, um pequeno foco pode resultar em sérios pre-
juízos. Em outubro, a Comissão Interna de Prevenção de Aci-
dentes (Cipa) irá realizar a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho (Sipat). A palestra do dia 26/10, às 9h,
no auditório do prédio 50, será apresentada pelo engenheiro
Cláudio Hanssen, especialista em prevenção de incêndio.

• Evite ligar
vários equipa-

mentos elétricos
numa só tomada.

Não sobrecarregue as
instalações elétricas com

a utilização do plugue T.

• Ao terminar de fumar, apa-
gue completamente o cigarro.

• Guarde substâncias inflamá-
veis sempre bem vedadas e
em local seguro e ventilado.

• Nunca use cestos de lixo como
cinzeiros.
• Não jogue pontas de cigarro
pelas janelas, nem as deixe so-
bre armários, mesas etc.
• Não deixe os equipamentos
elétricos ligados após sua utili-
zação.
• Não utilize fósforo ou isqueiro
perto de materiais inflamáveis.
• Não improvise instalações elé-
tricas (extensões, por exemplo).
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