
Órgão de Divulgação Interna da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Assessoria de Comunicação Social • Ano I • Nº 18
5 a 11 de dezembro de 2001

Favoritos

Para ficar por dentro
das notícias diárias da
Universidade, acesse

www.pucrs.br/ascom

Defesas de
pós-graduação

Em 6/12, às 8h30min, o professor da
Faculdade de Medicina João Cyrus

Bastos defende a dissertação de mes-
trado Atresia de Esôfago: Análise da so-
brevida e de fatores de riscos asso-
ciados à mortalidade operatória no
Anfiteatro Irmão José Otão do HSL. No
mesmo dia, às 15h, Iara da Silva, pro-
fessora da Famecos, apresenta a dis-
sertação A dimensão humana da marca
no Mestrado em Administração e Negó-
cios. A sessão ocorre na sala 1115 do
prédio 50. A banca da tese de doutora-
do A felicidade e a manifestação do
bem: o conflito entre intelecto e prazer
no Filebo de Platão se realiza em 10/12,
às 8h30min, na sala 301 do prédio 1. O
trabalho foi desenvolvido pela docente
Sônia Maciel, da Faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas. Já o Programa de
Pós-Graduação em Odontologia terá 21
defesas entre 6 e 28/12.

Ciência e fé

Às segundas-feiras, às 18h, o Pro-
grama de Pós-Graduação em Ge-

rontologia promove reuniões de refle-
xão sobre o tema Ciência e fé. As dis-
cussões são orientadas pelo monsenhor
Urbano Zilles, Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação. Os interessados em
participar devem entrar em contato
pelo e-mail jeckelne@pucrs.br.

Anúncio das poesias
premiadas

Até 3/12, os participantes do con-
curso O Natal e a paz entregaram

as suas poesias na Ascom. As três me-
lhores receberão como prêmio no dia
12/12, respectivamente, um telefone
oferecido pela Telefônica Celular e duas
cestas de Natal. O texto escolhido como
1º lugar será publicado na próxima edi-
ção do PUCRS Notícias.

Estudantes simulam
comitês da ONU

AUniversidade de Harvard, em parce-
ria com a PUC Minas, promoverá

entre os dias 24 e 28/3/2002, em Belo
Horizonte, a 11ª edição do Harvard World
Model United Nations (WorldMUN). O
evento reúne cerca de 800 universitários
de todo o mundo para simular comitês
da Organização das Nações Unidas. No
WorldMUN de Minas, o primeiro realizado
fora da Europa, os estudantes deverão
representar a política externa dos paí-
ses a eles designados nas questões
mundiais discutidas. As inscrições vão até
14/2. Informações: (31) 3319-4935 e
worldmun@pucminas.br.A
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FACE se destaca e
oferece novo curso

OMestrado em Administração e
Negócios (MAN) da Faculdade
de Administração, Contabilida-

de e Economia (FACE) foi incluído no
ranking dos melhores mestrados profissio-
nais do Brasil, divulgado pela revista Você
S.A, ocupando o 7º lugar. Destaca-se como
sendo o curso com o maior número de alu-
nos patrocinados pelas empresas e o 3° de
menor custo. O corpo docente do MAN é
todo formado por doutores. O Programa Avançado em Gestão Empresa-
rial também figura na lista das melhores especializações, em 25º lugar.
Em março, a FACE inicia o curso de especialização em Análise de Cená-
rios Econômicos. Inscrições até 20/12, das 14h às 22h, no prédio 50,
11º andar. Informações: 3320-3688 ou www.pucrs.br/economia.
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PUCRS e CEEE lançam
Centro Cultural
Os acervos literários da PUCRS terão um

espaço definitivo. A Universidade, por in-
termédio da Associação Cultural Acervo Literá-
rio Erico Verissimo, em parceria com a CEEE,
lançou dia 28/11 as obras do Centro Cultural
CEEE Erico Verissimo. O centro reunirá livros,
objetos pessoais, correspondências, originais e
manuscritos de Erico Verissimo, Mario Quinta-
na, Dyonélio Machado, Josué Guimarães e Pe-
dro Escosteguy, entre outros. O prédio de seis
andares e 2.780 metros quadrados, situado na
Rua da Praia, contará com auditório multimí-
dia, biblioteca de acervos literários, salas para
oficinas, local destinado a exposições e o Me-
morial Erico Verissimo. A conclusão da reforma
está prevista para setembro de 2002.

Professor da Filosofia
é homenageado
No dia 11/12, às 10h, o Programa de Pós-

Graduação em Filosofia e a Edipucrs lan-
çam a Festschrift Filosofia: Diálogo de Horizon-
tes, em homenagem ao professor Jayme Pavi-
ani. O livro, organizado pela professora da UCS
Heloísa Feltes e pelo Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação da PUCRS, Urbano Zilles, será
autografado após a palestra do professor Ernil-
do Stein sobre O filósofo e o tempo. O evento
ocorre na sala 202 do prédio 40. Às 12h, have-
rá almoço por adesão no Restaurante Panora-
ma, prédio 41. Confirmar presença até 7/12
pelo fone 3320-3554, com Denise.

Famecos
firma convênio
com a Apple
APUCRS, por meio da Fame-

cos, é uma das quatro uni-
versidades brasileiras e a única
do Estado selecionada a iniciar
projeto educacional conjunto
com a Apple Computer Brasil.
A Universidade funcionará co-
mo um centro de treinamento
da empresa. O convênio entre
as instituições foi firmado em
29/11. No mesmo dia, o Museu
de Ciências e Tecnologia rece-
beu três microcomputadores
modelo iMAC G3 500 doados
pela Apple.

Universidade
recebe prêmio

OInstituto de Estudos e Pes-
quisa da Qualidade confe-

riu à PUCRS o Prêmio Master
de Ciência e Tecnologia. Foram
homenageadas neste ano cerca
de cem instituições brasileiras
que investem na modernização
dos seus processos. Recebeu o
prêmio, em Campinas, no dia
23/11, em nome do Reitor Ir.
Norberto Rauch, o coordenador
da Assessoria de Comunicação
Social, Carlos Alberto Carvalho.
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VIVA BEM

AGENDA

O Prêmio Pesquisador Destaque da Fapergs deste ano será entre-
gue para o professor Ernildo Stein, do PPG em Filosofia. Stein re-

cebe a honraria no dia 7/12, às 20h, no Palácio Piratini. O docente tam-
bém foi eleito presidente da Sociedade Brasileira de Fenomenologia, que
congrega os principais estudiosos da área no país.

Lucia Giraffa, professora da Faculdade de Informática, apresentou
artigo no 4th International Conference on Computational Intelligen-

ce and Multimedia Applications, no Japão. Como resultado da participa-
ção, seu trabalho concorre entre os dez melhores do evento e a docente
foi indicada para compor a comissão do programa do próximo encontro.

O chefe do Serviço de Geriatria do Hospital São Lucas e professor
titular do Instituto de Geriatria e Gerontologia, Emilio Moriguchi,

foi nomeado membro do conselho editorial da Revista da Associação
Médica Brasileira.

Testimonio de profesores de alumnos con necesidades educativas
especiales: el desafío de la Educación Inclusiva foi o tema aborda-

do na comunicação proferida pelo professor Claus Stobäus, do Pós-Gra-
duação em Educação. O docente participou do IV Encuentro Mundial de
Educación Especial, em Santo Domingo (República Dominicana).

O professor Josué Schostak, da Faculdade de Farmácia, proferiu
curso sobre Atenção Farmacêutica, na Paraíba e no Ceará, como

convidado pelos conselhos regionais de Farmácia dos dois estados.

O Centro Acadêmico Visconde de Mauá da FACE entregou no dia
29/11 placas aos três melhores alunos de Administração de Em-

presas, Administração de Empresas/Análise de Sistemas, Contabilidade
e Economia. Eles foram escolhidos pelo coeficiente de rendimento forne-
cido pela Divisão de Ingresso e Registro.

Cuidados com a pele
Apele é um órgão que corresponde a

16% do peso corporal. Exerce diver-
sas funções, como regulação térmica, defe-
sa orgânica, controle do fluxo sangüíneo e proteção contra
agentes do meio ambiente, além das sensoriais (calor,
frio, pressão, dor e tato).

FIQUE POR DENTRO

• Use sempre filtro solar com
fator de proteção igual ou
superior a 15, aplicando-o
generosamente pelo menos
20 minutos antes de se ex-
por ao sol e reaplicando-o
ao sair da água ou após
transpiração excessiva.
• Use chapéu que bloqueie
ao máximo os raios solares.
Mesmo protegido debaixo do guarda-sol, não deixe de passar filtro
solar, pois parte da radiação ultravioleta é refletida na areia.
• Evite expor-se ao sol no período entre 10h e 15h.
• A maioria dos tipos de câncer de pele se localiza na face. Não
esqueça de proteger lábios e orelhas, locais muito afetados pela
doença.
• Procure um dermatologista se há manchas na sua pele que estão
se modificando, formam cascas na superfície e sangram com facilida-
de ou no caso de feridas que não cicatrizam.

PREVINA O

ENVELHECIMENTO

E O CÂNCER
Palestra com Luis Beck, da Agência Espacial Alemã, sobre
Fisiologia Humana Espacial e Telemedicina. Às 14h30min,
no auditório do prédio 11. Promoção: Laboratório de Micro-
gravidade. Entrada franca.
Inscrições para cursos de extensão do Departamento de
Pediatria da Famed, nas áreas de Ambulatório de Pe-
diatria, Emergência Pediátrica, Gastroenterologia Pe-
diátrica, Pneumologia Pediátrica, UTI Pediátrica e Unida-
de de Cuidados Especiais Pediátrica. Informações:
3320-3000, ramal 2737.
Inscrições para o Curso de Extensão Manipulação de embri-
ões: contribuição ao debate, que ocorrerá de 12 a 14/12.
Promoção: Comitê de Ética em Pesquisa. Inscrições gratui-
tas: Proex, sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-
3345 e 3320-3500, ramal 4063.
Inscrições para o Curso de Especialização em Auditoria e
Perícia, promovido pelo PPG em Administração, Contabili-
dade e Economia. Local: 11º andar do prédio 50. Informa-
ções: 3320-3524 e posface@pucrs.br.
Inscrições para o Concurso Vestibular, na sala 101 do pré-
dio 16 ou pelo site www.pucrs.br. Informações: 3320-
3557 e vestibular@pucrs.br.
Inscrições para o Curso de Especialização em Gerontologia
Social, na sala 330 do prédio 15. Promoção: PPG em Serviço
Social. Informações: 3320-3539 e pgsocial@pucrs.br.
Inscrições para o Curso de Especialização em Toxicologia
Aplicada, promovido pelo Instituto de Toxicologia. Inscri-
ções: prédio 12D, sala 140. Informações: 3320-3677
e www.pucrs.br/toxico/curso.
Inscrições para o Mestrado em Teologia Sistemática,
na sala 307 do prédio 5. Informações: 3320-3572.
Inscrições para escolinhas de basquete, futebol
e futsal, voltadas a crianças e adolescentes.
Também é oferecida dança a esse público e a
adultos. Promoção: Faculdade de Educação Física
e Ciências do Desporto. Informações: 3320-3622
e educacaofisica@pucrs.br.
Inscrições para os cursos de pós-graduação Engenharia de
Trânsito, Direito de Trânsito, Educadores para o
Trânsito e Especialização de Profissionais para o Terceiro
Setor. Promoção: Fijo. Informações: 3315-8169 e
www.fijo.com.br.
Inscrições para o Curso de Especialização em Secretariado
Executivo. Local: 4º andar do prédio 8. Informações:
3320-3528.
Inscrições para o Mestrado Profissional em Ciências Sociais,
na sala 105 do prédio 5. Informações: 3320-3555 ou
pgcs@pucrs.br.
Inscrições para o Mestrado em Engenharia, em duas áreas
de concentração: Sistemas de Energia e Tecnologia da In-
formação. Local: sala 152, bloco 5 do prédio 30. Promoção:
PPG em Engenharia Elétrica. Informações: 3320-3540 e
www.feng.pucrs.br/ppge.
Reunião do Conselho Editorial da Edipucrs. Às 8h30min, na
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.
Seminário Psicologia dos grupos: os grupos e as equipes.
Às19h, no auditório do 9º andar do prédio 11. Promoção:
PPG em Psicologia. Inscrições na Proex: sala 201, prédio
40, fone: 3320-3506.
Palestra sobre Futebol, com o professor Ivo Wortmann. Às
19h, na sala 203 do prédio 80. Promoção: Faculdade de
Educação Física e Ciências do Desporto. Inscrições gratui-
tas pelo fone 3320-3622.
Disciplina Entomologia Florestal na Mata com Araucária –
determinação de danos e pragas do pinheiro brasileiro e a
importância dos polinizadores neste ecossistema no Pró-
Mata, em São Francisco de Paula. Promoção: PPG em Zoo-
logia. Informações: 3320-3568 e zoologia@pucrs.br.
Festa de Natal da AFPUCRS, às 20h, na Cantina do Cham-
pagnat. Informações: 3320-3500, ramal 4021.
Último dia para retirar o convite da Confraternização de Natal da
PUCRS, que reunirá professores e funcionários em 12/12, às 20h,
no Centro de Eventos. Informações: Prac, fone 3320-3508.
Curso Secretária de Consultório Odontológico, promovido
pela Fijo. Às 18h30min, no prédio 2. Informações:
3315-8169 e www.fijo.com.br.
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• Tome bastante líquido
para hidratar a pele.
• Não coloque qualquer produto na queima-
dura, como pasta de dente e manteiga.
• Os cremes devem ser utilizados sob orien-
tação do médico.
• Depois de cicatrizada, evite expor a área
queimada ao sol, pois aumenta o risco de
escurecimento.

COMO PROCEDER

EM QUEIMADURAS

DE SOL
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