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Painel discute
reforma universitária
N

esta sexta-feira, 4/6, às 11h30min, será realizado o painel A Re-
forma Universitária e a PUCRS: Repercussões e Questionamen-

tos. Os painelistas serão o Reitor Norberto Rauch, o Vice-Reitor Joa-
quim Clotet, e os Pró-Reitores Antônio Bianchi (Administração), Hele-
na Willhelm de Oliveira (Assuntos Comunitários), Paulo Franco (Ex-
tensão Universitária), Solange Ketzer (Ensino de Graduação) e Urba-
no Zilles (Pesquisa e Pós-Graduação). O debate será no auditório do
prédio 9 e integra as atividades comemorativas ao Dia de São Marce-
lino Champagnat, que transcorre em 6/6.

PUCRS abre
inscrições para

o vestibular
A

s inscrições para o ves-
tibular de inverno serão
realizadas de 8/6 a 1º/7.

São oferecidas 3.605 vagas em
54 opções de cursos. O novo
Campus Viamão dispõe de três
cursos: Publicidade e Propa-
ganda (50 vagas), Administra-
ção de Empresas (60 vagas) e
licenciatura em Pedagogia (60
vagas) com habilitações em Su-
pervisão Escolar e em Orienta-
ção Escolar, todos no turno da
noite. As provas serão nos dias
12, 13 e 14/7, com início às 15h.

Siemens é nova
parceira de projetos

N
esta quarta-feira, 2/6, às 14h30min, será assinado na Rei-
toria convênio de cooperação visando projetos de pes-

quisa e desenvolvimento com a empresa Siemens. Os proje-
tos, em diversas áreas, estão focados principalmente em cur-
sos de extensão universitária, ensino à distância e na área de
telecomunicações. As Faculdades de Engenharia e Informáti-
ca são as mais envolvidas, tendo um projeto em fase final de
capacitação de tecnologia GSM. Depois da assinatura, o vice-
presidente da Siemens no Brasil, Aluízio Byrro, e o diretor de
gestão tecnológica, Ronald Dauscha, acompanhados de ou-
tros diretores da empresa, farão uma visita ao Tecnopuc.

Fórum debate
software livre

C
onsolidado como o
maior evento do gênero

do País, a 5ª edição do
Fórum Internacional do Soft-
ware Livre será realizada de 2
a 5/6 no Centro de Eventos,
com o apoio das Faculdades
de Informática e de Engenha-
ria. O objetivo é integrar a co-
munidade brasileira e interna-
cional na discussão dos avanços da tecnologia de
código aberto pelo mundo. São esperadas cerca de
5 mil pessoas para o evento que terá 230 sessões,
300 palestrantes, 180 horas de conferências e deze-
nas de atividades paralelas. Entre elas, destacam-se
a 4ª Conferência Mundial Debian (DebConf4, http://
www.debconf.org/debconf4/), o encontro Mulheres e
Software Livre, que tem o apoio da Unesco e do Co-
mitê de Incentivo à Produção de Software GNU e Al-
ternativo, além do lançamento do Creative Com-
mons. Paralelamente haverá a Mostra de Soluções
Livres que dará continuidade aos debates em espa-
ços padronizados de empresas e instituições. Infor-
mações: http://www.softwarelivre.org/forum2004.

Inscrições: via internet (www.
pucrs.br), no saguão do prédio
11, nos Campi Zona Norte (Av.
Baltazar de Oliveira Garcia,
4879), Viamão (Av. Senador Sal-
gado Filho, 7000) e Uruguaia-
na (BR 471 quilômetro 7 – Uru-
guaiana). O último dia para pa-
gar a taxa de inscrição (R$ 65)
será 2/7. O Manual do Candida-
to está disponível para down-
load no www.pucrs.br ou à ven-
da nos locais de inscrição, por
R$ 5. Informações: 3320-3557
ou vestibular@pucrs.br.

Reencontro de Diplomados é na sexta
N

esta sexta-feira, 4/6, a Pró-Reitoria de Assuntos Comuni-
tários promove o 1º Encontro de Diplomados. No progra-

ma, uma missa na Igreja Universitária Cristo Mestre, às
18h30min, e o lançamento dos livros Brasil e mundo – temas
em debate na mídia e Porto Alegre em destaque – história e
cultura, organizados pela professora Beatriz Dornelles, às 19h,

no Restaurante Universitário. Haverá ainda concerto com o
Coral e Orquestra da PUCRS, às 20h, e jantar por adesão no
Restaurante Panorama, às 21h. Estão convidados graduados,
mestres e doutores formados pela Universidade. Convites para
o jantar estão à venda na Loja Griffe PUCRS (prédio 8) a R$ 35.
Informações: 3320-3508 e diplomadospucrs@pucrs.br.

Energia renovável
no Tecnopuc

N
o dia 31 de maio foi assinado convênio de im-
plantação do primeiro Centro Brasileiro para o

Desenvolvimento da Energia Solar Fotovoltaica, o
CB-Solar da PUCRS. O objetivo é desenvolver tec-
nologias de conversão da energia solar em elétrica
e divulgar suas aplicações, por ser a energia solar
um recurso renovável e abundante, além de promo-
ver o desenvolvimento econômico e social de for-
ma sustentável. O Centro será localizado no prédio
96A do Tecnopuc. A solenidade contou com a pre-
sença do Ministro da Ciência e Tecnologia, Eduar-
do Campos, e autoridades estaduais e municipais.
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4 Intercâmbio
na Alemanha
A Assessoria para Assuntos Inter-
nacionais e Interinstitucionais e o
Serviço Alemão de Intercâmbio
Acadêmico promovem, dia 7/6,
às 14h, palestra sobre oportuni-
dades de intercâmbio de gradua-
ção e pós-graduação na Alema-
nha. Local: sala 301 do prédio 1.
Entrada franca. Informações: sala
201 do prédio 1.

Bioética e
reprodução
assistida
Dia 3/6, às 19h, será realizada a
conferência Bioética e reprodu-
ção assistida, com a professora
Mariângela Badalotti, integrante
do Comitê de Bioética da
PUCRS. Local: sala 1035 do pré-
dio 11. O evento faz parte do
Ciclo de Conferências em Bioé-
tica e Ética em Pesquisa, pro-
movido pelo Programa de Pós-
Graduação em Ciências Crimi-
nais e pela Sociedade Rio-Gran-
dense de Bioética. Informações:
3320-3537.

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.

Turismo Faz reúne
trabalhos acadêmicos

O
s alunos do curso de Turismo da Faculdade de Comunicação
Social promovem no dia 8/6 o evento Turismo Faz, uma mostra de
trabalhos acadêmicos sobre temas na área de geografia, fotogra-

fia e imagem, recursos audiovisuais, mercadologia, administração hoteleira
e marketing. Entre os objetivos do evento está a divulgação do curso e o
envolvimento de estudantes, professores e comunidade na atividade. A vi-
sitação da mostra ocorre das 18h às 21h30min, no prédio 41, com entrada
franca. Informações: 3320-3569.

Direito de Família
O

1º Congresso de Direito de
Família do Mercosul, de 2 a

5/6, discutirá o Direito de Família
numa perspectiva interdisciplinar e
reunirá especialistas da área jurídi-
ca e das ciências humanas de vá-
rios países. Ocorre no Salão de
Atos (prédio 4) e na sala anexa do
prédio 50 do Campus. A promoção
é da Faculdade de Direito. Haverá
palestras sobre mediação familiar
(o projeto brasileiro e as experiên-
cias do Mercosul), ética nos litígios
familiares e relações parentais. Inte-
ressados podem inscrever-se na
sala 201 do prédio 40 ou por meio
do site www.pucrs.br/eventos/
cdfam. Informações: 3320-3680.

Semana
Champagnat

N
esta quarta-feira, 2/6, alunos,
professores e funcionários

são convidados a visitar o Memorial
Champagnat, em Viamão. Durante
a visita, será feita uma emocionante
viagem pela história do Instituto
Marista e das obras da Província
do RS. Vagas limitadas. Inscrições
até a manhã do dia 2, no Centro
de Pastoral, pelo ramal 4027 e
pastoral@pucrs.br. A saída será
às 18h10min e o
retorno às 20h. A
Universidade ofe-
rece o transporte.
No dia 4/6 haverá
ato litúrgico em
honra a São Mar-
celino Champag-
nat, às 18h30min,
na Igreja Universi-
tária Cristo Mestre,
com participação do Coral e Or-
questra da PUCRS. Durante a se-
mana, as comunidades Santo To-
más de Aquino e Partenon recebe-
rão a visita de alunos, professores
e funcionários convidados.

anoteanote

Teatro de máscaras
U

m mundo de máscaras, formas
e animais que junta no palco o

circo, o teatro e a magia da improvi-
sação estará no Salão de Atos da
PUCRS nos dias 5 e 6/6. A apresen-
tação será do Mummenschanz, da
Suíça, o maior teatro de máscaras
do mundo. No sábado, o espetáculo
ocorre às 21h e no domingo, às 17h.
Apoio: Instituto de Cultura Musical.
Alunos, funcionários e professores
têm 25% de desconto. Ingressos:
Griffe PUCRS (prédio 8).

Ócio e tempo livre
O

curso de extensão Ócio e tem-
po livre: avanços na análise de

aspectos e processos psicosso-
ciais, nos dias 7, 8, 15 e 16/6, das
19h às 22h, contará com a presen-
ça da professora Núria Codina, da
Universidade de Barcelona. As au-
las tratam das relações entre tempo
livre, trabalho e ócio, novas tendên-
cias e preferências de comporta-
mento e intervenção psicossocial,
entre outros temas. Promoção: Gru-
po de Pesquisa em Psicologia Co-
munitária do Programa de Pós-Gra-
duação em Psicologia. Inscrições:
Proex (sala 201 do prédio 40). Infor-
mações: 3320-3680.
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Estude
no Japão
O Consulado do Japão em Por-
to Alegre recebe inscrições, até
11/6, para bolsas de estudo de
graduação, especialização, mes-
trado e doutorado nas áreas de
ciências humanas, naturais e
científicas. As oportunidades são
oferecidas pelo Ministério da
Educação do Japão aos estu-
dantes do Rio Grande do Sul e
de Santa Catarina. O governo
pagará despesas com taxas dos
cursos, passagens de ida e vol-
ta e alojamento. Os candidatos
deverão ter carta de aceite da
universidade japonesa e sólidos
conhecimentos em inglês ou ja-
ponês. Informações: Assessoria
para Assuntos Internacionais e
Interinstitucionais (prédio 1, sala
201, telefone 3320-3660) ou
Consulado do Japão (cjpoa@
terra.com.br).
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Interessados na
área de gerencia-
mento de projetos
contam com uma
sede do Project Ma-
nagement Institute
(PMI) em Porto Ale-
gre. Em 1º/6, foram
inauguradas as ins-
talações da entida-
de no Tecnopuc.
Com o novo escritó-
rio, a entidade sem
fins lucrativos busca
se aproximar dos
setores acadêmicos,
empresarial e indus-
trial. O PMI foi fun-
dado nos EUA com
o objetivo de fomen-
tar o profissionalis-
mo na gerência de
projetos, divulgando
conhecimentos e
promovendo a troca
de experiências.

A PUCRS e a UFRGS formaram
o primeiro Grupo Interinstitucio-
nal de Estudos Olímpicos do
País, com alunos e professores
da Faculdade de Educação Físi-
ca e Ciências do Desporto. O
grupo, que conta com a partici-
pação de pesquisadores de ou-
tras universidades, busca reali-
zar debates e desenvolver linhas
de pesquisas sobre o tema, fa-
zendo parte das seis equipes
com esta finalidade existentes no
Brasil, registradas pelo CNPq.

Fabiane Lorenzini, ex-aluna do
mestrado em Engenharia e Tecno-
logia de Materiais, da Faculdade
de Física, recebeu menção honro-
sa na categoria Alunos de Mestra-
do, no 7º Congresso Brasileiro de
Polímeros, pela apresentação de
seu trabalho Caracterização Ótica
do PPS Exposto à Radiação UV-A
orientado pela professora Mara Re-
gina Rizzatti. Atualmente Fabiane é
técnica do Núcleo em Interação da
Radiação com a Matéria do Grupo
de Física das Radiações.

Todo mundo perde
cabelo, numa renova-
ção constante dos
fios. É normal que
caiam de 50 a 100
por dia, sendo substi-
tuídos por outros no
mesmo lugar e dan-
do início a um novo
ciclo. Os cabelos
crescem aproximada-
mente 1cm por mês
e, à medida que a
pessoa envelhece, o
crescimento dos fios
tende a ser mais len-
to. Em alguns casos,
a queda de cabelo di-
minui combatendo-
se a causa, mas se o
problema persistir,
deve-se procurar a
ajuda de um derma-
tologista.

Por que perdemos cabelo?

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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viva bemviva bem

fique por dentrofique por dentro
O cônsul-geral da Alemanha, Reinhard Thurner,
esteve na PUCRS para doar 94 volumes e 81 títu-
los referentes à filosofia medieval. Os livros com-
preendem a maior e mais rica época da história fi-
losófica, sendo a base para os períodos moderno
e contemporâneo. O professor Luis Alberto De
Boni fez a escolha das obras para o acervo. A
PUCRS foi escolhida devido ao seu intenso conta-
to com as instituições alemãs.

Os professores da Faculdade de Engenharia
Cláudio Frankenberg, Maria Teresa Raya-Rodri-
gues e Marlize Cantelli são os organizadores
do livro Gestão Ambiental Urbana e Industrial,
reunindo os melhores trabalhos técnicos apre-
sentados no 3º Simpósio Internacional de Qua-
lidade Ambiental, em 2002. O lançamento da
obra ocorreu durante a quarta edição do even-
to realizada, em maio, no Centro de Eventos da
PUCRS.

O Festimel, que vai até 6/6, em Pinhal, no Litoral
Norte, oferece o curso de Meliponicultura, pela
bióloga, pesquisadora e professora da Faculdade
de Biociências Betina Blochtein. Ela e sua equipe
estarão tirando dúvidas dos visitantes e ilustrando
as informações com o Livro Vermelho, editado
pela PUCRS, que traz os animais em extinção no
Estado.

3
PÁGINA

CAUSAS

Pós-parto

Febre alta, infecções graves e
resfriado

Dieta inadequada em proteínas

Medicamentos

Tratamentos de câncer

Pílulas anticoncepcionais

Baixo nível de ferro no sangue

Grandes cirurgias e doenças
crônicas

Calvície hereditária

Alopecia masculina

Cosméticos e cuidados inapro-
priados

Fatores psíquicos como estres-
se, depressão, traumas etc.

Distúrbios imunológicos (como
a alopecia areata)

CUIDADOS

Pentear e esco-
var com instru-
mentos inadequados, muito freqüentemente
pode danificar os fios, tornando-os quebra-
diços. Os melhores pentes são os de madei-
ra com dentes largos. Condicionadores po-
dem ser usados nas pontas depois do xam-
pu para facilitar o penteado.
O cabelo fica mais frágil quando molhado,
devendo-se evitar pentes e escovas de den-
tes finos e fricção intensa com toalhas.
Evite usar freqüentemente penteados como
“rabo-de-cavalo” e trança.
Uma dieta balanceada é fundamental para
manter os cabelos saudáveis. Saladas e fru-
tas são boas fontes de vitaminas e as car-
nes, leites e derivados fornecem proteínas.
Os grãos são ricos em óleos essenciais para
o organismo.
Em casos de queda continuada e persisten-
te, procure a ajuda de um dermatologista.
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“A vida de vossos alunos será o que tiverem aprendido convosco.
Não poupeis esforços para formar seus corações à virtude.”

(Marcelino Champagnat)

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

2

3

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
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Às 14h30min, Coral da TotalIdade. Promoção: Universidade da
TotalIdade. Todas as quartas-feiras. Local: Igreja Universitária Cris-
to Mestre. Informações: 3320-3508.
Inscrições abertas para o curso de Análise de dados com SPHINX, com início em 19/6. Promoção: Face. 

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

*
Inscrições abertas para o Congresso luso-brasileiro sobre epistemologia e interdisciplinaridade na pós-
graduação, com início em 21/6. Promoção: Faculdade de Direito. 

*
Às 9h, início do 1º Encontro com a Psicologia PUCRS / UFRGS. Promoção: Faculdade de Psicologia. 

*
Inscrições abertas para o 4º Curso de Inverno de Bioética, com início em 5/7. Promoção: Faculdade de
Biociências. 

*
Inscrições abertas para o curso de Dança Flamenca. Quando: segundas-feiras e quartas-feiras, das 18h15min
às 19h15min. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. Informações e inscrições: prédio 3, sala 200, 3336-5377,
cultura-hispanica@pucrs.br ou www.pucrs.br/ich.

Inscrições abertas para o curso Papel do professor no desenvolvimento da auto-
estima do aluno, com início em 15/6. Promoção: Fijo. Informações e inscrições:
prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas para o curso Obesidade e Intervenção, com início em 4/6. Pro-
moção: Faculdade de Serviço Social. 

*
Inscrições abertas para o curso Dicção e oratória: a arte de falar bem, com início
em 15/6, a partir das 19h30min. Promoção: Proex. 

*
Inscrições abertas para o curso de Preparando-se para o trabalho – construindo
uma carreira, com início em 12/7. Promoção: Fijo. Informações e inscrições: prédio
2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas para o curso de Treinamento de desenvolvimento de equipes,
com início em 5/7. Promoção: Fijo. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130,
www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas para o curso Teoria e prática de rotinas trabalhistas, com início em 28/6. Promoção: Fijo.
Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Às 9h, Encontro para Cuidadores de Pacientes com Demência. Tema: Depressão. Promoção: Hopspital São
Lucas da PUCRS. Local: auditório C, 2º andar do HSL. Informações: 3320-3000, ramal 2588. Entrada franca.
Das 11h às 13h30min, início da Vacinação contra a gripe. Promoção: AFPUC. Público-alvo: funcionários da
Universidade. Informações: 3320-3500, ramal 4021.
Às 14h30min, início do 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.
Às 18h, início do curso Delineamentos experimentais em Biologia. Promoção: Faculdade de Biociências. 

*
Inscrições abertas (até 30/6) para o Congresso Internacional de Comunicação – IAMCR, com início em 25/7.
Promoção: Faculdade de Comunicação Social. Informações e inscrições: www.pucrs.br/famecos/iamcrs.
Inscrições abertas para o curso Momentos históricos da civilização: grandes vultos da humanidade –
módulo 2, com início em 17/6. Promoção: Prac. 

*
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.
Inscrições abertas (até 25/6) para o Mestrado e Doutorado em Filosofia. Promoção: Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas. Inscrições: www.pucrs.br/pgfilosofia. Informações: filosofia-pg@pucrs.br ou 3320-3554.
Inscrições abertas para o curso de Administração de conflitos na empresa, com início em 14/6. Promoção:
Fijo. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas para o curso de Recrutamento, seleção e acompanhamento de pessoal, com início em
21/6. Promoção: Fijo. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br
ou fijo@pucrs.br.
Inscrições abertas para o curso de Gestão e liderança de equipes, com início em 19/7. Promoção: Fijo.
Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.
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