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voluntários

Ocurso de extensão Dinamizado-
res da Ação Voluntária, que

ocorrerá nos dias 28 e 29/9 e 5 e
6/10, está com inscrições abertas.
Inserido no Programa PUCRS Col-
méia Voluntária, o curso busca dar
uma visão humanitária para os candi-
datos ao voluntariado. As aulas são
gratuitas aos integrantes da Universi-
dade. Informações e inscrições: pré-
dio 1, sala 109, prédio 40, sala 201,
3320-3508 e 3320-3506.

Jogos Bom de Bola
na Universidade

Nos dias 21, 22 e 23/9, das 8h às
20h, ocorrem as finais dos Jo-

gos Bom de Bola, promovidos pela
RBS com o apoio da Faculdade de
Educação Física e Ciências do Des-
porto. O evento, realizado no Centro
Desportivo, é aberto ao público.

Reunião dos
Programas de
Pós-Graduação

Nesta quarta-feira, 19/9, o Pró-
Reitor de Pesquisa e Pós-Gra-

duação, Urbano Zilles, promove reu-
nião, às 8h30min, com todos os dire-
tores das unidades acadêmicas que
têm Programas de Pós-Graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado)
e os seus coordenadores. Avaliação
da Capes e pesquisa são os assuntos
pautados.

Busca interior
pela meditação

OCentro de Pastoral promove ses-
sões de meditação oriental com

o padre Anthony Kotholy, professor
da Faculdade de Teologia. Os encon-
tros ocorrem nas terças-feiras, às
11h30min (prédio 40 – sala 403) e às
18h30min (prédio 17 – sala 104), às
quintas-feiras, às 11h30min (prédio
40 – sala 403), e aos sábados, às
10h (prédio 17 – sala 104).

Retire o
vale-transporte

Na semana de 24 a 28/9, não es-
queça de retirar o vale-transpor-

te na Gerência de Recursos Huma-
nos. Térreo do prédio 1.

Comunicação lança
página na internet

Apágina da Assessoria de Comunicação
Social, no site da PUCRS, entra no ar,

oficialmente, nesta semana. A comunidade
acadêmica terá acesso às notícias, vinculadas
à Universidade, publicadas em jornais do RS
e do centro do país – já enviadas a todas as
unidades, diariamente, por correio eletrônico.
Estarão disponíveis, também, as informações
divulgadas à imprensa a cada dia, dados ge-
rais sobre a Universidade e o Hospital São
Lucas e a revista PUCRS Informação, na ínte-
gra. Para acessar: www.pucrs.br/ascom.
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Salão de Iniciação Científica
incentiva a pesquisa

Nos dias 24 e 25/9, a Pró-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação promove o II

Salão de Iniciação Científica, no prédio 41. O
espaço é destinado à divulgação e avaliação
das atividades de pesquisa de estudantes de
graduação e seus orientadores, apresenta-
das na forma de pôsteres e comunicações.
Mais de 320 trabalhos foram inscritos. O
evento promove o intercâmbio entre alunos
de instituições de ensino superior de todo o
país, incentivando a iniciação científica.
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Missa especial, celebrada para lembrar a data sím-
bolo do povo gaúcho, o 20 de setembro, será

realizada no galpão crioulo da PUCRS (na área onde
funcionava o 18º Batalhão), dia 19, às 18h30min. A
Missa Crioula faz parte das tradições gaúchas de ho-
menagear a memória dos heróis farroupilhas. A pro-
moção é do Centro de Pastoral. Informações: fone
3320-3500, ramais 4027 e 3576. Até 21/9, a Associa-
ção dos Funcionários recebe os colegas, ao meio-dia, com
chimarrão e boletins que contam um pouco dos aspectos his-
tóricos e culturais do Estado. Na sede também está armado um cenário gau-
dério onde os associados podem tirar fotos usando acessórios e roupas tí-
picas, disponíveis no local. As fotografias são limitadas.

Campus comemora
Semana Farroupilha

Filosofia promove
Seminário
Internacional
de Ética

OPrograma de Pós-Gradua-
ção em Filosofia (PPGF)

realiza de 24 a 27/9 o Seminá-
rio Internacional de Ética, pro-
movido com o Instituto Goethe.
Reunirá oito professores de Fi-
losofia da Alemanha (Tübingen,
Frankfurt, Kassel, Kiel e Müns-
ter) e docentes de várias uni-
versidades brasileiras, sendo
11 da PUCRS. Serão discutidas
questões ligadas à ética, ao di-
reito penal, à antropologia e à
corrupção. Todas as palestras
terão tradução simultânea. O
evento será no auditório do
prédio 9 e valerá como ativida-
de complementar para os alu-
nos do Direito. Inscrições, no
turno da tarde, até dia 21 na
secretaria do PPGF, prédio 5,
sala 502. Nos outros turnos, no
Instituto Goethe (Rua 24 de
Outubro, 112). Informações:
3320-3554.
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Semana do Turismo debate novas propostas

Ocurso de Turismo da Faculdade de Comunicação Social realiza, nos dias 25, 26
e 27/9, a 6ª Semana Acadêmica. Durante palestras e debates, serão aborda-

das questões sobre turismo rural, com Luiz Figueroa (autor do livro Turismo rural,
uma nova alternativa de agronegócios), região das Missões (com o prefeito de São
Miguel das Missões, Mário Augusto do Nascimento) e turismo e a cultura brasileira
(com o diretor da Editora Contexto, Jaime Pinsky). O evento ocorre à noite no
auditório da Famecos, no 2º andar do prédio 7. Informações pelo telefone
3320-3500, ramal 4154.



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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Por que parar de fumar?
Fumar aumenta o risco de doenças do coração como angina e enfarte.

O cigarro contém mais de 40 substâncias cancerígenas. De acordo com
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), existem no mundo cer-
ca de 1,1 bilhão de fumantes, sendo 30 milhões no Brasil. Destes, 80 mil
morrem todos os anos em decorrência de doenças causadas pelo fumo.

VIVA BEM

AGENDA

Segundo dia do seminário Corrupção:
perspectiva sociológica, promovido pelo
PPG em Ciências Sociais, até 10/10.
As aulas são às segundas e quartas-
feiras, às 19h30min, na sala 405 do
prédio 5. Informações: 3320-3555,
com Márcia, e pgcs@pucrs.br.

29º Congresso Brasileiro de Ensino
de Engenharia – Da teoria à prática, no
Centro de Eventos do prédio 41. Na
programação, exposições técnicas e
feiras, entre outros. Informações:
3320-3525 ou www.feng.pucrs.br/
~cobenge2001.

Programa UNITV Entrevistas e Deba-
tes – Especial de 3º aniversário da
emissora, com a Hard Working Band,
às 22h, no canal 15 da Net. Repri-
se dias 21 (20h) e 22 e 23 (22h).

Último dia de inscrição para os cur-
sos de extensão Leopoldo Alas “Cla-
rín” – Jornadas Conmemorativas del
Centenario, promovido pela Facul-
dade de Letras, e Programa de Quali-
ficação Profissional – 2º Módulo Inteli-
gência Emocional e Marketing Pessoal,
organizado pelo curso de Secretaria-
do Executivo. Matrículas na sala 201
do prédio 40. Informações: 3320-
3506 e proex@pucrs.br.

PUCTUR com alunos do Colégio Con-
córdia, às 14h, nas faculdades de Di-
reito, Comunicação Social, Educação
Física, Engenharia e Ciências Aero-
náuticas.

Seminário Economia às 5 ½ sobre Um
modelo de decisão fragmentada para po-
lítica fiscal, com o professor Aod Cu-
nha de Moraes Júnior. Promoção: De-
partamento de Economia da Face. Às
17h30min, no auditório do 9º andar,
prédio 50. Entrada franca.

Palestra em comemoração aos 25
anos do HSL sobre História do Hospi-
tal, com o assessor da Reitoria Ir.
Elvo Clemente. Às 14h no anfiteatro
Ir. José Otão, no 2º andar do HSL.
Entrada franca.

Painel das Profissões na Escola de 1º
e 2º Graus Assunção (Rua Dom Bos-
co, 103), às 14h. Promoção: Progra-
ma Futuros Calouros. Palestras com
professores de Engenharia Elétrica,
Mecatrônica, Civil, Mecânica e Quími-
ca, e Arquitetura e Urbanismo. Infor-
mações: 3320-3500, ramais 3654,
4430, 4360, e prac@pucrs.br.

Seminário Discente sobre Instrumen-
tos econômicos na gestão dos recursos
hídricos, com o aluno Alexandre Reis,
às 17h30min. Promoção do Departa-
mento de Economia da Face. Local:
auditório do 9º andar do prédio 50.
Entrada franca.

Seminário do PET Biologia sobre Pei-
xes Celacantos: fósseis vivos do Devoni-
ano, com o aluno Diego Cognato. Às
13h30min, no anfiteatro (sala 141)
do prédio 12. Entrada franca.
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FIQUE POR DENTRO

Faculdade de Informática firmou convênio com a Rational Software
Latin America para licenciamento e uso de produtos desenvolvidos

pela empresa que serão utilizados em disciplinas de graduação e pós-gra-
duação, principalmente nas áreas de Engenharia de Software e Sistemas
de Informação.

Professora Eleani Costa, do Departamento de Engenharia Mecânica
e Mecatrônica, retorna de treinamento nos Laboratórios da Motoro-

la, em Austin (EUA). A capacitação faz parte de convênio para criação do
Centro de Excelência Ibero-Americano em Tecnologia Avançada.

Pesquisas sobre História do Direito e Direito Romano são apresen-
tadas pela professora Maren Taborda, da Faculdade de Direito, na

55ª Sessão da Sociedade Fernand de Visscher para a História dos Direitos
da Antigüidade que se encerra dia 22/9, em Roterdã (Holanda).

Vinte e seis alunos da Especialização em Auditoria e Perícia, do
curso de Ciências Contábeis, visitaram o Tribunal Regional do Tra-

balho da 4ª Região acompanhados pela professora Magda Bosio, respon-
sável pela disciplina de Perícia Trabalhista.

Professores da Faculdade de Física representaram a Universidade
em eventos no país e exterior. Maria Emília Bernasiuk e Alexandre

Bacelar participaram do Encontro Nacional sobre Formação do Físico
Médico, no Rio. Ricardo Papaléo apresentou trabalhos sobre Física das
radiações em conferências na França e Portugal. Interação de íons com a
matéria foi tema de pesquisas apresentadas por Roberto Hübler em
conferências na Alemanha.

Marilú Medeiros, diretora da PUCRS Virtual, e Gilberto Medeiros,
gerente da unidade, participaram do Encontro de Tecnologias,

focalizando o Uso das Competências na Rede, no Colégio Marista de Santa
Maria. Na palestra sobre Educação a Distância falaram sobre paradigmas
em EAD e sua topologia.

O Ambulatório
de Auxílio ao
Abandono do
Tabagismo, do
HSL, atende pelo
SUS (as consultas
são encaminhadas
pela Secretaria
Municipal de Saú-
de), por intermé-
dio de convênios e
clientes particula-
res. Informações
pelo fone: (51)
3320-3382.

SERVIÇO

20 minutos – a pressão arterial e os batimentos cardía-
cos normalizam
8 horas – os níveis de monóxido de carbono no sangue
diminuem
1 dia – diminuem os riscos de ataque cardíaco
3 dias – relaxamento dos brônquios e aumento da capa-
cidade respiratória
2 a 12 semanas – melhora na circulação
1 a 9 meses – redução da tosse e de infecções das vias
aéreas e aumento da capacidade respiratória e física
1 ano – redução em 50% do risco de doença coronariana
10 a 15 anos – o risco de morte por doença coronaria-
na se iguala ao de uma pessoa que nunca fumou

REAÇÕES DO CORPO QUANDO

SE ABANDONA O CIGARRO

Fonte: Proad/GRH/Sesmt


