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Favoritos

Para ficar por dentro
das notícias diárias da
Universidade, acesse

www.pucrs.br/ascom

Começa o 14º Set
Universitário

Apalestra Propaganda é como
cantada em festa: quem for

chato não conquista ninguém, com
o publicitário Alexandre Lucas, abre
o 14º Set Universitário, dia 16/10,
às 19h30min, no teatro do prédio
40. No dia 17/10, às 19h30min, se-
rão realizadas a mesa-redonda Jor-
nalismo gráfico hoje (teatro do pré-
dio 40) e a palestra A função institu-
cional das relações públicas nas or-
ganizações e a eficácia de uma co-
municação integrada (auditório do
prédio 7). A última chance de se
inscrever para o evento promovido
pela Famecos entre 16 e 18/10 é no
primeiro dia, das 9h às 20h, no sa-
guão do prédio 11. Participam da
mostra competitiva 547 trabalhos.
Confira a programação completa:
www.pucrs.br/set.

Copa Unisinos

De 11 a 14/10, a PUCRS partici-
pa da Copa Unisinos. Alunos de

diferentes cursos formam equipes
nas modalidades de futebol de cam-
po masculino, voleibol masculino e
feminino e basquetebol masculino e
feminino. O evento é aberto ao pú-
blico e ocorre na Unisinos, em São
Leopoldo. Informações sobre os ho-
rários: 3320-3622.

Pré-selecionados
ao CredPUC

Oresultado dos pré-selecionados
ao Crédito Educativo da PUCRS

será divulgado no dia 11/10, no sa-
guão da Reitoria e pela internet. Os
alunos devem entregar os docu-
mentos na sala 109 do prédio 1, no
período de 15 a 31/10.A
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Criada Ouvidoria
Institucional

APUCRS acaba de criar um ca-
nal direto com a comunidade

para receber sugestões, reclama-
ções, críticas, elogios ou informa-
ções diversas sobre a Universida-
de. É a Ouvidoria Institucional inti-
tulada Fale Conosco, vinculada à
Pró-Reitoria de Assuntos Comuni-
tários. Os contatos podem ser pelo
e-mail prac@pucrs.br ou pelo fone
3320-3508.

Educação promove
Semana da Arte

OLaboratório de Processos
Criativos em Arte-Educação,

da Faculdade de Educação, pro-
move de 16 a 27/10 a V Semana
de Arte, com apoio da Pró-Reito-
ria de Extensão e da Faculdade
de Serviço Social. Mostras plásti-
cas, espetáculos de teatro, músi-
ca e dança, cursos, oficinas-re-
lâmpago, mesas interativas e pa-
lestras fazem parte da programa-
ção. O tema deste ano é A Arte-
Educação na Educação Social e
no Trabalho Social. Informações
e inscrições: 3320-3680 e
proex@pucrs.br.

Observatório de Astronomia
abre à comunidade

Você quer olhar as estrelas no céu? A partir deste mês
de outubro, a Faculdade de Física da PUCRS abre ao

público seu Observatório de Astronomia, em noites sem
nuvens, para observação direta ou através de telescópio.
Um monitor treinado presta informações sobre o mapa

celeste do dia e auxilia no manejo dos instrumentos.
Para agendar uma visita, que pode ser feita às
terças, quintas e sextas-feiras, entre 19h30min e

21h, no prédio 8, basta entrar em contato com a
secretaria da Faculdade pelo fone 3320-3535. Infor-
mações no site www.pucrs.br/fisica.

Participe da Semana
da Alimentação

OComitê de Ação da Cidadania e
o Projeto Solidariedade realizam

de 16 a 20/10 a Semana da Alimen-
tação. O evento arrecadará alimentos
não-perecíveis e roupas em todas as
unidades acadêmicas do Campus, des-
tinando-os a pessoas e entidades ca-
rentes. No Dia Internacional da Ali-
mentação (16/10) haverá um painel
sobre o tema, das 19h30min às 21h,
no auditório do prédio 50. Serão
abordados assuntos como o problema
da fome no mundo, segurança
alimentar, desperdício, meio ambiente
e alimentação, transgênicos e desnu-
trição. Entrada franca. Informações:
3320-3500, ramais 4226 e 4506
ou projetosolidaridade@pucrs.br.

Cultura japonesa
em exposição

Amilenar cultura do Japão es-
tará em foco de 16 a 20/10

durante a XXII Bienal de Cultura
Japonesa. Os 40 anos do curso
de língua japonesa na PUCRS são
o tema desta edição. O evento é
promovido pelo Instituto de Cul-
tura Japonesa da Universidade. Na
palestra de abertura o ex-jogador
de futebol Dunga falará sobre sua
vida no Japão (16/10, 19h30min,
prédio 15, sala 240). Outras ati-
vidades: exposição de ikebana,
bonsai, origami, pôsteres e shiga
(cerâmica), concurso regional de
oratória e demonstração de ken-
dô (arte marcial). Entrada franca.
Informações: 3320-3583.
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Parabéns,
professor e auxiliar de
administração escolar!

Parabéns,
professor e auxiliar de
administração escolar!

Transcorrendo neste 15 de outubro o
Dia do Professor e do Auxiliar de Ad-

ministração Escolar, a Reitoria, por inter-
médio do PUCRS Notícias, saúda os profis-
sionais dessas áreas, que atuam em nos-
sa Instituição. Agradece também a dedi-
cação e o apoio de todos, fatores impres-
cindíveis para que a Universidade possa
continuar cumprindo com êxito seus obje-
tivos de ensino, pesquisa e extensão.



Entre em contato com
a Redação para enviar
notícias e sugestões
pelo ramal 4446,

fax 3320-3603 ou e-mail
pucrsnoticias@pucrs.br
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4º Seminário Internacional de História da Literatura. Pro-
moção: Faculdade de Letras e Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação. Inscrições no dia nas salas 421 e 423
do prédio 8. Informações: 3320-3676, ramal 27,
letras-pg@pucrs.br, histlit4@ig.com.br e
www.pucrs.br/letras/pos/linkeventos.
Palestra Romantismo, com o professor da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas Ernildo Stein, no 6º Música
e Filosofia – Instituto Goethe (Rua 24 de Outubro, 112).
Às 20h. Entrada franca.
Palestra Clientelismo e Corrupção no Brasil no seminário
Corrupção: Perspectiva Sociológica. Promoção: PPG
em Ciências Sociais. Às 19h30min, sala 405 do prédio
5. Entrada franca. Informações: 3320-3555 e
pgcs@pucrs.br.
Seminário Internacional com Andy Hargreaves Educação
para Mudança: Por uma nova formação de professores.
Promoção: Faculdade de Educação. Inscrições até 10/10
na sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3506 e
proex@pucrs.br.
Palestra Cognição em Primatas, nos Seminários do PPG
em Zoologia. Com o professor da Faculdade de Biociên-
cias Julio Bicca Marques. Às 11h, sala 141 do prédio 12C.
Informações: 3320-3568. Entrada franca.
Palestra especial do Programa Futuros Calouros sobre
O trabalho interdisciplinar na escola: mais que um
direito, uma necessidade, com a professora Jussara
Loch. Às 18h15min, na Escola Presidente Kennedy.
Apresentação e atividade orientada sobre a técni-
ca Macroginástica, com Rita Longarai, às 15h. O
evento integra a Universidade da TotalIdade, des-
tinada a pessoas acima de 50 anos. Local: sala 401
do prédio 40. Entrada franca.
Missa de Ação de Graças em homenagem ao Dia do Pro-
fessor e ao Dia de Nossa Senhora Aparecida, às
18h30min, na Igreja Universitária Cristo Mestre.
Último dia da exposição Fertilitat 10 anos – a vida começa
aqui, promovida pela Biblioteca Central, Espaço Cultural
e PRAC. Local: saguão do prédio 16. Entrada franca.
Seminário do PET Biologia sobre Origem e evolução dos
Metazoa, com a aluna Fernanda da Silva. Às 13h30min,
anfiteatro (sala 141) do prédio 12. Entrada franca.
Palestra Os cinco sentidos, com Fabiane Santos, rea-
lizado pelo Programa Vida com Qualidade para os
funcionários da PUCRS. Às 11h30min, sala 301, pré-
dio 1. Entrada franca.
Palestra com o presidente da Associação dos Docentes da
PUCRS, Jorge Campos, sobre A importância da lingüística
nas relações humanas. Promoção: Diretório Acadêmico
Manuel Bandeira. Fornece certificado de participação. Às
17h, sala 305 do prédio 8. Entrada franca.
Exposição da artista plástica Nicole Kunsler, no Espaço
Cultural, prédio 16.
Curso de extensão MATLAB para engenheiros, promovido
pela Faculdade de Engenharia. Inscrições até 16/10 na
sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3653 e
3320-3594.
Curso de extensão Impermeabilização, promovido pela
Faculdade de Engenharia. Inscrições até 16/10 na
sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3506 e
proex@pucrs.br.
Mesa-redonda sobre Humanização Hospitalar – Evento
científico comemorativo aos 25 anos do HSL. Às 14h, no
Anfiteatro Ir. José Otão.
1º Curso de Integração da Educação Física e Envelheci-
mento Bem-sucedido. Promoção: Faculdade de Educação
Física, Instituto de Geriatria e Gerontologia e Núcleo de
Educação Física e Envelhecimento Bem-sucedido. Inscri-
ções até 17/10 na sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3506 e proex@pucrs.br.
Painel A identidade das Relações Públicas no mundo
globalizado, no 14º Set Universitário, promovido por
alunos do curso de Relações Públicas. Inscrições: 16/10,
das 9h às 20h, no saguão do prédio 11. Informações:
3320-3500, ramal 4116.
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O coordenador do Mestrado em Direito, Juarez Freitas, re-
torna da Espanha onde proferiu conferência, participou de

reuniões e realizou visita de intercâmbio científico em universida-
des daquele país. As atividades visaram à inserção internacional
do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCRS.

Ney Calazans, professor da Faculdade de Informática, foi
um dos presidentes do comitê de programa do XV Simpó-

sio de Sistemas e Circuitos Integrados, realizado em Porto Ale-
gre. Atuou como responsável pelo julgamento e seleção de arti-
gos técnicos enviados de todo o mundo.

Marília Gerhardt de Oliveira, coordenadora do Programa
de Mestrado e Doutorado em Cirurgia e Traumatologia

Bucomaxilofacial, da Faculdade de Odontologia, ministrou mini-
curso sobre biossegurança no Seminário Ética em Pesquisa, na
Universidade do Vale do Itajaí (SC).

A Faculdade de Medicina da PUCRS e a Fundação Faculdade
Federal de Ciências Médicas firmaram convênio de coopera-

ção técnica e científica dia 8/10. Capes e Fapergs vão liberar cerca
de R$ 300 mil para integração e suporte dos programas de pós-gra-
duação das duas instituições. O acordo prevê custeio de equipa-
mentos para laboratórios e o intercâmbio de professores e alunos,
além de incentivar a vinda de professores-visitantes do exterior.

Reitor Norberto Rauch recepcionou 75 novos docentes da
PUCRS acompanhado de todos os pró-reitores. O encontro,

coordenado pelo Ir. Alvelino Madalozzo, foi encerrado com almoço
de confraternização no Restaurante Panorama.

16

17
a

20

10

Estresse
Ficar doente um dia antes de

entrar em férias, ter uma mani-
festação de herpes às vésperas do vestibular ou sofrer uma crise
de asma momentos antes da defesa da dissertação de mestra-
do. Sintomas que podem ser taxados como uma infeliz coinci-
dência pelos mais desavisados demonstram, quase sempre, um
só problema: o estresse. Dados da Organização Mundial da Saú-
de mostram que 90% da população mundial é afetada pelo
estresse — reações do organismo a agressões de ordem física e
psíquica capazes de comprometer o equilíbrio orgânico.

• Perda de concentração mental
• Fadiga, fraqueza e mal-estar
• Instabilidade emocional,

descontrole, agressividade
e irritabilidade

• Depressão e angústia
• Palpitações cardíacas
• Suores frios, tonturas e vertigens
• Dores musculares e de cabeça

SINTOMAS

15

SINTOMAS

• Gostar do que faz
• Não levar serviço para casa
• Desenvolver atividades que

dão prazer
• Fazer exercícios físicos
• Não assumir compromissos

em excesso
• Alimentar-se de forma adequada
• Repousar, ter lazer e diversão

COMO EVITARCOMO EVITAR

Ambulatório de Ansiedade — Funciona no Ambulatório de Psiquiatria do
Hospital São Lucas, sala 309. Marcação de consultas: 3320-3000, ramal 3367

ONDE PROCURAR AJUDAONDE PROCURAR AJUDA
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FIQUE POR DENTRO


