
Ensino de Espanhol

OInstituto Cervantes, com o
apoio da Pró-Reitoria de
Extensão Universitária e

da Faculdade de Letras, oferece
inscrições para o II Curso de En-
senãnza de Español como Lengua
Extranjera en Rio Grande do Sul.
As aulas ocorrerão nos dias 23
e 24/11. O curso é destinado a
professores e alunos de licencia-
tura. Inscrições na sala 420 (4º an-
dar) do prédio 8. Informações:
3320-3528, (11) 3897-9600 ou
informa@cervantes-brasil.com.br.

Construção civil é
tema de premiação

No dia 15/11, encerram-se
as inscrições para a 3ª
Premiação Companhia Si-

derúrgica Nacional na Constru-
ção Civil. Concorrem alunos do
último ano de Arquitetura com
trabalhos de conclusão de cur-
so. O tema é livre. A única exi-
gência consiste na utilização do
aço como material para a cons-
trução. Cinco vencedores rece-
berão prêmios em dinheiro e a
outros dez selecionados serão
atribuídas menções honrosas. In-
teressados devem acessar
www.csn.com.br.

Estude na França

AAgência Edufrance, dos Mi-
nistérios da Educação Na-
cional e Relações Exte-

riores da França, oferece inscri-
ções, até 19/11, para cursos de
aperfeiçoamento em língua fran-
cesa, em Paris, Montpelier e Nice,
no período de férias. Informa-
ções na Assessoria de Assuntos
Internacionais e Interinstitucio-
nais: 3320-3660.

Observatório
de Astronomia
muda horários

AFaculdade de Física mu-
dou os horários do Obser-
vatório de Astronomia. As

visitas são às terças e quintas-
feiras, entre 19h30min e 21h, no
prédio 8. Agendamento pelo
fone 3320-3535.
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Favoritos

Para ficar por dentro
das notícias diárias da
Universidade, acesse

www.pucrs.br/ascom
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OConselho Universitário, reunido
em 8/11, aprovou a criação dos

cursos de graduação Engenharia de
Computação, Nutrição e Psicope-
dagogia a partir do próximo semes-
tre. O curso de Sistemas de Infor-
mação, até então oferecido somente
no Campus Zona Norte (CZN), será
mais uma das opções do Campus Cen-
tral, com 45 vagas. O CZN, que tam-
bém dispõe de Administração de Em-
presas, iniciará o semestre com Ciên-
cias Jurídicas e Sociais, com 60 va-
gas. Outros dois enfoques para Admi-
nistração de Empresas – Comércio
Internacional e Empreendedoris-
mo e Sucessão – estão entre as no-
vidades. A Faculdade de Educação Fí-
sica abrirá mais uma turma à noite,
com 60 vagas. Ciências Sociais,
Matemática, Serviço Social e Pe-
dagogia – habilitações em Super-
visão Escolar, Orientação Educa-
cional e Educação Especial passa-
rão para o turno da noite. As inscri-
ções para o vestibular serão realizadas
de 26/11 a 17/12.

Universidade oferece
novos cursos

Participe do
Concurso   de
Poesias

AAssessoria de
Comunicação
Social (Ascom)

está promovendo um
concurso de poe-
sias com o te-
ma O Natal e
a paz. Pode-
rão participar alu-
nos, funcionários e pro-
fessores da Universidade.
A poesia precisa ser datilografada ou
digitada e assinada somente com um
pseudônimo. Em outra folha, preen-
cher o nome completo, o pseudônimo,
a unidade a que pertence e o telefone.
O material deve ser entregue num en-
velope na Ascom, 5º andar do prédio 1,
até o dia 3/12. Os três melhores traba-
lhos, escolhidos por uma comissão jul-
gadora, receberão prêmios (divulga-
dos nas próximas edições) e serão pu-
blicados na edição comemorativa de
Natal do PUCRS Notícias.

Inscrições abertas para Pós-Graduação

Os Programas de Pós-Graduação em Filosofia, História, Odontologia, Zoo-
logia e Medicina estão com inscrições abertas para turmas de mestrado

e doutorado de 2002. Informações: 3320-3554 (Filosofia), 3320-3534 (His-
tória), 3320-3538 (Odontologia), 3320-3568 (Zoologia) e 3320-3318 (Me-
dicina). Os Mestrados em Ciências Criminais, em Direito (3320-3537) e em
Administração e Negócios (3320-3524) e a Especialização em Análises Clíni-
cas (3320-3500, ramal 4533) também recebem alunos.

Mostra de Talentos
apresenta projetos
de comunicação

No dia 19/11, das 18h30min às 22h,
os projetos experimentais dos es-

tudantes de 8º semestre de Relações
Públicas serão apresentados para o
público durante a 17ª Mostra de Talen-
tos em RRPP. A atividade ocorre no
Centro de Eventos, onde serão dispos-
tos os estandes com 19 trabalhos, en-
volvendo clientes como Aplub Turismo,
Asilo Padre Cacique, Casa de Cultura
Mario Quintana e Organizações Não-
Governamentais Amigos da Terra e
Parceiros Voluntários. A organização
da mostra é de responsabilidade dos
alunos do 7º nível de RRPP, orientados
pela professora Ana Baseggio.

Alunas da Arquitetura
recebem menção honrosa

Trabalho na área da Habitação Po-
pular – Sustentabilidade, das alunas

da Faculdade de Arquitetura Caroline
Andreolli e Roberta Jalfim, recebeu men-
ção honrosa no Concurso Estudantil da
XIX Conferência Latino-americana de
Escolas e Faculdades de Arquitetura.
Elas realizaram o estudo na Vila Nossa
Senhora de Fátima pela disciplina de
Projetos de Edificações VI, do 9º semes-
tre, orientadas pelos professores Paulo
Regal e Rosane Bauer. Participaram do
concurso 140 trabalhos de 15 países.



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

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comunicação Social da Uni-
versidade. Coordenador da Assessoria e Diretor-Editor: Carlos Alberto Carvalho • Editora
Executiva: Magda Achutti • Redação e Edição: Ana Paula Acauan, Magda Achutti e Paula
Oliveira de Sá • Estagiárias: Angela Vencato, Aline Trevisan e Cristiane Pinto • Revisão:
José Renato Schmaedecke • Projeto gráfico: Pense Design • Impressão: Epecê-Gráfica

VIVA BEM

AGENDA

Abertas as inscrições para o Curso de extensão Teorias
da democracia: diferença e identidade na contemporaneida-
de, promovido pelo PPG em Psicologia. Inscrições: Pró-
Reitoria de Extensão Universitária, sala 201, prédio 40,
fone 3320-3506 e proex@pucrs.br.

Inscrições para o programa Ative a vida na PUCRS,
com atividades de iniciação esportiva destinadas à fai-
xa etária dos 11 aos 15 anos. Promoção: Faculdade de
Educação Física e Ciências do Desporto. Informações:
3320-3622 e educacaofisica@pucrs.br.

Celebração dos sacramentos – batismo, 1ª eucaristia e
crisma. Às 18h, na Igreja Cristo Mestre.

Concurso Nacional de Oratória da Língua Japonesa,
promovido pelo Instituto de Cultura Japonesa, pela
Fundação Japão e pelo Consulado do Japão. Às 13h,
no auditório do prédio 11. Entrada franca.

Seminário Contábil sobre Fundamentos da Contabilidade
de custos: uma análise crítica, com Marcelo Pohlman.
Promoção: Dep. de Contabilidade da FACE. Às 9h,
no auditório térreo do prédio 50. Entrada franca.

Seminário Economia às 5 ½ sobre Conjuntura Econô-
mica Brasileira — fragilidades internas e turbulências ex-
ternas, com Carlos Nelson dos Reis. Promoção: Dep.
de Economia da FACE. Às 17h30min, prédio 50, audi-
tório do 9º andar. Entrada franca.

Palestra Correspondente internacional e o Jornalismo em
tempo real, com Pedro Bial. Às 19h30min, no Salão de
Atos. Promoção: DCE e Mauá, com o apoio da Fame-
cos. Informações e inscrições: 3320-3500, ramal 4035.

Seminário do Doutorado Internacional em Arqueologia
sobre O esqueleto humano na interface da antropologia bio-
lógica e da arqueologia, com Eugênia Cunha. Local: sala
307 do prédio 3. Promoção: Pós-Graduação em História.
Informações: 3320-3534.

Exposição das artistas plásticas Michele Espíndola e
Cíntia Ramos. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos Co-
munitários, Espaço Cultural e Biblioteca Central. Das 9h
às 21h15min, de segunda a quinta-feira, e, das 9h às
18h, na sexta-feira, no saguão da Biblioteca Central,
prédio 16.

Curso Criminalística e Medicina Legal, promovido pela
Fijo, às 18h45min, no prédio 2. Informações e inscri-
ções: 3315-8169, 3336-5857 e www.fijo.com.br.

Seminário PET Biologia sobre Ecologia de Mamíferos Ma-
rinhos do Sul do Brasil, às 13h30min, com a aluna Caro-
line Zank. Local: sala 141 do prédio 12. Entrada franca.
Informações: 3320-3568.

Teste psicotécnico para diretores de CFC, promovido
pela Fijo. Às 9h30min, no prédio 2. Informações:
3315-8169, 3336-5857 e www.fijo.com.br.

Palestra É hora de relaxar, às 11h30min, com Lúcia
Motta, na sala 301 do prédio 1. Promoção: Programa
Vida com Qualidade. Entrada franca. Informações:
3320-3500, ramal 4359.

II Fórum de Ensino Médico – Integração clínico/básico.
Às 19h30min, no auditório do 3º andar da Famed/HSL.
Entrada franca. Informações: 3320-2570.

Curso Culinária para Diabéticos, promovido pela Fijo. Às
14h30min, no prédio 2. Informações e inscrições:
3315-8169, 3336-5857 e www.fijo.com.br.
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FIQUE POR DENTRO

As vencedoras do concurso de crônicas promovido
pela Associação dos Docentes e Pesquisadores da

PUCRS, por ocasião do Dia do Professor, foram: Maria
Luiza Oliveira (Faculdade de Letras), em primeiro lugar, e
Nina Rosa Furtado (Faculdade de Medicina), em segundo
lugar. As professoras receberam como prêmio, respecti-
vamente, um DVD e uma impressora.

Berenice Lamas, professora da Faculdade de Psi-
cologia, lançou seu sexto livro, Falsas Ficções, no

dia 7/11, na Feira do Livro. Autora de ensaios, poesias e
contos, ela também ministra aulas numa oficina literária.
No ano passado, foi agraciada com a cadeira 28 da Aca-
demia Literária Feminina do Rio Grande do Sul, cuja pa-
trona é a escritora Cecília Meireles.

O professor Ricardo Timm de Souza, da Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas, proferiu pales-

tras sobre a filosofia de Levinas na Universidade de
Kassel (Alemanha), instituição com a qual o Programa de
Pós-Graduação em Filosofia mantém intercâmbio.

O diretor da Faculdade de Medicina, Luiz Carlos
Bodanese, participou como palestrante do Con-

gresso Brasileiro de Cardiologia, em Goiânia. Hipertrofia
ventricular, Hipertensão arterial e Insuficiência cardíaca
foram os temas focalizados.

O Instituto Histórico e Geográfico (IHG) do Rio
Grande do Sul elegeu Ir. Elvo Clemente, assessor

da Reitoria, como sócio efetivo. A posse será no dia
21/11, às 17h, no IHG. Na ocasião, Clemente falará so-
bre o papel histórico dos Irmãos Maristas na educação do
Rio Grande do Sul.
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Estatísticas recentes do INSS mostram que em 2000
foram registrados 343.996 acidentes de trabalho no
Brasil, 35.581 no Rio Grande do Sul. Houve redução

de 11,3% em relação a 1999. O número de mortes caiu no
mesmo período de 3.896 para 3.094. Os dados revelam
que 65% dos trabalhadores tinham entre 20 e 40 anos.
Os acidentes ocorreram principalmente nos setores da
indústria (46%) e de serviços (42%). Nas instituições de
ensino houve 1,05%. As duas partes do corpo humano

que mais sofreram danos foram as mãos
e os braços, com 30% do total, e os pés e as pernas, com 17%.

•Procure não sair atrasado para o trabalho. A pressa é
uma das causas de acidentes

•Quando fizer consertos na instalação elétrica, desligue os
disjuntores ou a chave geral

•Desça as escadas sempre utilizando o corrimão
•Para evitar ferimentos, descarte material cortante como
lâminas e cacos de vidro em local separado e apropriado

•Lave imediatamente as mãos se tiver contato com produ-
tos químicos

•No trabalho, identifique os riscos de acidentes e doenças
profissionais. Não abra mão do uso de capacete, luvas,
protetor de ouvidos e óculos de proteção
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