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Sua poesia
vale um prêmio
Aluno, professor e funcionário, par-

ticipe do concurso de poesias so-
bre o tema O Natal e a paz, promo-

vido pela Ascom. O texto,
datilografado ou digitado, deve

ser assinado somente com um pseu-
dônimo. Em outra folha, preencha o
nome completo, o pseudônimo, a uni-
dade a que pertence e o telefone.

Coloque o material num envelope
e entregue na Ascom, 5º andar
do prédio 1, até o dia 3/12. Os
três melhores textos receberão,

respectivamente, um telefone celular,
oferecido pela Telefônica Celular, e
duas cestas de Natal. Serão ainda pu-
blicados no PUCRS Notícias.

Atendimento
gratuito no Hospital
OServiço de Dermatologia do Hos-

pital São Lucas prestará atendi-
mento gratuito à comunidade em
24/11, das 8h às 14h, no ambulatório
do 3o pavimento. Os médicos realizam
exames e informam sobre os riscos e
cuidados com a pele. No dia serão dis-
tribuídas 200 senhas. O projeto faz
parte da Campanha Nacional de Com-
bate ao Câncer de Pele.

Encontro
de ex-bolsistas
do Japão
No dia 24/11, das 8h30min às 12h,

a Associação Monbusho Alumni do
Sul do Brasil realiza o IV Encontro Sul-
Brasileiro de Ex-Bolsistas do Japão nas
áreas de Educação, História e Meio Am-
biente. O encontro será no Hotel Mas-
ter (Rua Senhor dos Passos, 221). Pro-
fessores da Universidade estão convi-
dados a participar. Informações: Asses-
soria de Assuntos Internacionais e In-
terinstitucionais, fone 3320-3660.

Resultado
do CREDPUC
APró-Reitoria de Assuntos Comuni-

tários divulga, no dia 26/11, o re-
sultado dos alunos classificados ao
Crédito Educativo da PUCRS de 2002.
A lista estará exposta nos murais tér-
reos do prédio 1 e disponível no site
www.pucrs.br. A assinatura do con-
trato ocorre no próximo semestre e a
data será avisada pela Instituição.A
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Ars in Ecclesia faz
o primeiro concerto

Favoritos

Para ficar por dentro
das notícias diárias da
Universidade, acesse

www.pucrs.br/ascom

Novidades
no vestibular
de verão

Pela primeira vez o concur-
so vestibular da PUCRS

será realizado à tarde. O início
das provas será às 17h. O
novo horário procura atender,
com maior adequação, a reali-
dade dos vestibulandos. As
provas estão marcadas para
os dias 2/1 (Língua Portu-
guesa – Redação e Ques-
tões Objetivas), 3/1 (Lite-
ratura Brasileira, Matemá-
tica, História e Biologia) e
4/1 (Química, Geografia, Fí-
sica e Língua Inglesa ou
Língua Espanhola). Enge-
nharia de Computação, Nutri-
ção e Psicopedagogia são os
novos cursos de graduação
oferecidos, além de dois novos
enfoques para Administração
de Empresas: Comércio Inter-
nacional e Empreendedorismo
e Sucessão. As inscrições rea-
lizam-se de 26/11 a 17/12 e
podem ser feitas no Campus
ou pelo site www.pucrs.br.

OProjeto Ars in Ecclesia, do Setor de Desenvolvimento
Artístico-Cultural da Pró-Reitoria de Extensão Univer-
sitária, fará a primeira promoção no dia 22/11, às

20h30min, na Igreja Cristo Mestre. Será um concerto com o
Quinteto de Música Antiga, de Madrid. No repertório, músicas do
período renascentista e medieval com instrumentos da época. A
realização é conjunta com o Centro Cultural da Embaixada da
Espanha. Entrada franca. O projeto é coordenado pela maes-
trina Gilia Gerling e se propõe a realizar uma atividade ar-
tística a cada dois meses. Informações sdac@pucrs.br.

PUCRS promove
Congresso de Voluntariado

OI Congresso Estadual do Voluntariado será
realizado na PUCRS de 30/11 a 1º/12, no

auditório do prédio 11. Promovido pelo Programa
Colméia Voluntária, Pró-Reitoria de Assuntos Co-
munitários, Fijo e Parceiros Voluntários, a pro-
gramação do evento contará com conferências,
palestras, cursos e minicursos. A conferência de
abertura, às 20h, será com Dirk Hegmanns,
coordenador do Programa de Voluntariado da
ONU/Brasil e Valdir Bianchessi Jr, superinten-
dente da Parceiros Voluntários, que falarão sobre
Voluntariado e seu sentido na sociedade. Inscri-
ções na Pró-Reitoria de Extensão. Informações
3320-3506 e www.pucrs.br/voluntariado.
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Reflexões 2001 realiza novo encontro
OProjeto Reflexões 2001 realiza no dia 24/11 mais uma reunião com

colaboradores da Universidade previamente convidados. O encontro ocorre
no Campus, das 9h às 17h30min, no auditório do prédio 9. O objetivo do
encontro é proporcionar aos professores e funcionários da PUCRS um espaço
de escuta, reflexão e diálogo sobre a identidade e finalidade da instituição.

Pós-graduação recebe inscrições

Encerram-se dia 23/11 as matrículas para
o curso de especialização em Análises

Clínicas, da Faculdade de Farmácia. Os pro-
gramas de pós-graduação em Direito, Odon-
tologia e Medicina também realizam inscri-
ções, respectivamente, para Mestrado em Di-
reito Processual Civil, Instituições de Direito
do Estado, Doutorado em Estomatologia
Clínica e Mestrado e Doutorado em Clínica
Médica e em Ciências da Saúde. Informa-
ções: 3320-3500, ramal 4533 (Farmácia),
3320-3537 (Direito), 3320-3538 (Odonto-
logia) e 3320-3318 (Medicina).



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

Primeiros socorros
Os primeiros socorros protegem a vítima contra maiores danos até à

chegada do profissional de saúde. Procedimentos usuais como impedir
o agravamento da lesão, prevenir o estado de choque e cuidar do transporte
correto dos feridos, facilitam o processo de ajuda. Uma pessoa com 25% do
corpo queimado, por exemplo, está sujeita a choque de queimadura e pode
morrer se não receber atendimento imediato.

AGENDA

VIVA BEM

Dia 20/11, a PUCRS homenageou com a medalha Ir.
Afonso colaboradores que completaram 25 anos de

serviços prestados à Universidade. Na ocasião, também foi
agraciado com o título de professor emérito, o docente apo-
sentado Cezar Lorandi, da Faculdade de Odontologia.

A PUCRS foi escolhida para sediar o Núcleo Brasileiro
do Instituto Internacional de Estudos Coloniais do

Cone Sul, lançado em 9/11 e formado por pesquisadores
dos países que integram o Cone Sul. Participaram da cria-
ção o assessor da Reitoria Ir. Elvo Clemente, o coordena-
dor do Programa de Pós-Graduação em História, Arno
Kern, e o representante do Instituto Walter Rela.

A Faculdade de Engenharia, por intermédio do pro-
fessor Jorge Silvestrini, firmou acordo com a Univer-

sidad Nacional de Cuyo, de Mendoza (Argentina), e está
em tratativas com o Laboratorie d´Etudes Aerodinami-
ques, da Université de Poitiers (França). Outros projetos
de pesquisa em conjunto foram acertados com a Universi-
dad Nacional del Litoral, de Santa Fé (Argentina), e com a
Universidade Técnica de Munique (Alemanha).

Bolsistas de iniciação científica do Campus Zona
Norte (CZN) homenagearam o Pró-Reitor de Pesqui-

sa e Pós-Graduação, Urbano Zilles. Entregaram uma placa
e apresentaram os projetos que desenvolvem. Os alunos
fazem parte do primeiro grupo de bolsistas do CZN.

A Revista de Estudos Ibero-Americanos, publicada pelo
Programa de Pós-Graduação em História, ficou em ótima

colocação na última indexação do ISI, organização norte-ame-
ricana encarregada de listar as publicações mais relevantes
para o progresso do conhecimento científico. A lista abrange
cerca de 7 mil publicações, dentre as quais 21 são brasileiras.

COMO PROCEDER

Fonte: Proad/GRH/Sesmt

Cortes e arranhões: lave o ferimento com água e sabão. Se o
machucado for pequeno, cubra-o com um curativo adesivo ou gaze.
Fraturas: se houver suspeita de fratura, imobilize a pessoa e nun-
ca tente colocar o osso no lugar.
Insolação: coloque a vítima na sombra, faça compressas frias so-
bre a cabeça e envolva o corpo com panos molhados.
Picada de insetos: use uma pomada específica ou álcool para
massagear o local atingido. Se houver ferrão, tire-o com uma pinça
ou agulha limpa antes de qualquer outro procedimento.
Queimaduras: Cubra toda a área queimada com gazes molhadas
em soro fisiológico ou água limpa. Não use ungüentos, graxas, bi-
carbonato de sódio ou outras substâncias em queimaduras.
Desmaio: mantenha a pessoa deitada, colocando sua cabeça e
ombros em posição mais baixa em relação ao resto do corpo.
Envenenamento: identifique o produto ingerido. Procure na em-
balagem do medicamento por informações sobre os procedimentos
a serem adotados na ingestão acidental. Somente provoque vômito
se esta medida for recomendada.

Início do curso de extensão Teoria da democracia: diferença
e identidade na contemporaneidade, com a professora Celi
Regina Pinto. Às 17h30min, no anfiteatro do prédio 11. Pro-
moção: PPG em Psicologia.

Abertas inscrições para o Curso de Especialização em Toxico-
logia Aplicada, do PPG em Toxicologia. Início: março de
2002. Local: sala 140 do prédio 12D. Informações e inscri-
ções: 3320-3677 e toxicologia-pg@pucrs.br.

Inscrições para o Curso de Especialização em Psiquiatria.
Promoção: Dep. de Psiquiatria e Medicina Legal da
Faculdade de Medicina. Local: Ambulatório de Psiquiatria
do Hospital São Lucas da PUCRS, na sala 309. Informa-
ções: 3320-3367 e psiquiatria@pucrs.br.

Palestra O Coração: as Modificações com o Processo de En-
velhecimento, com o professor Newton Terra. Às 15h, na sala
401 do prédio 40. Promoção: Programa Geron. Informações:
3320-3500, ramal 4701.

Reunião dos coordenadores de Pós-Graduação stricto
sensu. Promoção: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação. Às 9h, na sala 301, prédio 1. Informa-
ções: 3320-3513.

Workshop Projeto de Estruturas de Concreto NBR
6118 - novas edições 2001. Promoção: Dep. de
Engenharia Civil. Das 8h30min às 12h e das
13h30min às 18h, no auditório do prédio 9.

II Curso de Enseñanza de Español como Lengua Extranjera
en Rio Grande do Sul. Promoção: Instituto Cervantes, em
colaboração com a Faculdade de Letras e a Pró-Reitoria de
Extensão Universitária. Local: sala 305 do prédio 8. Informa-
ções: 3320-3520.

Exposição de bonecas japonesas. Às 9h, no auditório anexo
do prédio 11. Promoção: Consulado-Geral do Japão e Funda-
ção Japão. Apoio: Instituto de Cultura Japonesa. Entrada
franca. Informações: 3320-3583.

II Seminário Internacional sobre Agroecologia. Promoção:
Emater. Local: Centro de Eventos do prédio 41. Informações
e inscrições: 3233-3144 e www.emater.tche.br.

Palestra com o presidente da Gol, Constantino Oliveira
Jr., promovida pela Faculdade de Ciências Aeronáuticas.
Local: teatro do prédio 40. Entrada franca. Informações:
3320-3542.

Oficina Vivendo suas emoções, com Rosa Maria Caldas. Às
11h30min, na sala 301 do prédio 1. Promoção: Programa Vida
com Qualidade. Informações: 3320-3500, ramal 4359.

2ª Reunião Aberta do Grupo de Estudos sobre o Estatuto da
Cidade sobre Diretrizes Gerais e Principais Institutos Jurídi-
cos. Às 11h30min, na sala 1035 do prédio 11. Promoção:
Mestrado em Direito. Entrada franca.

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

Curso Biscoitos Natalinos e Cookies. Às 9h, no prédio 2.
Promoção: Fijo. Informações e inscrições: 3315-8169,
3336-5857 e www.fijo.com.br.

Último dia de inscrições para o III Seminário Econômico ELE-
TROCEE – Cenários Macroeconômicos e Políticos 2002 que se
realizará no dia 28/11, a partir das 13h30min, no teatro do
prédio 40. Promoção: Fundação CEEE. Inscrições e informa-
ções: 3328-6057.
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FIQUE POR DENTRO
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    Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão
Universitária: sala 201, prédio 40, fone 3320-3506,

fax 3320-3543 e proex@pucrs.br.
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