
Defesa de Dissertação

Aprofessora Sílvia Terra Ludwig, da
Faculdade de Administração, Con-
tabilidade e Economia, defende a

dissertação Um estudo
dos fatores determi-
nantes da doação vo-
luntária de sangue em
hospitais de Porto Ale-
gre no Mestrado em
Administração e Ne-
gócios. A sessão é
pública e ocorre nes-
ta quinta-feira, dia
13/12, às 15h, na sala
1115 do prédio 50.

Presentes
de Natal

N o dia 20/12,
das 11h30min

às 19h30min, a Ge-
rência de Recursos
Humanos distribui
aos funcionários os
brindes de Natal. A
maioria receberá um
chester. Os funcioná-
rios da Prefeitura
Universitária e da Di-
visão de Obras ga-
nham um rancho

(dia 19/12) e os
estagiários,

u u m
espu-
man-

te e um
panetone
(de 17 a
21/12). A

Agenda 2002 da
PUCRS foi entregue
no início do mês.

TotalIdade
encerra
trabalhos

Nesta quinta-fei-
ra, 13/12, às

15h, ocorre fórum de debates entre
os grupos Trocando Idéias (voltado a
pessoas acima de 60 anos) e Total-
Idade (acima dos 50), ambos liga-
dos ao Programa Geron da PRAC. A
iniciativa será coordenada pelo Nú-
cleo de Pesquisa em Demanda e Po-
líticas Sociais da Faculdade de Servi-
ço Social na sala 401 do prédio 40.
O encerramento das atividades do
Coral e do Grupo da TotalIdade se
realiza no dia 19/12, às 15h, no tea-
tro do prédio 40. O coral também se
apresenta em 20/12, às 9h30min,
no Bourbon Assis Brasil.
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Concurso de Poesias
entrega prêmios

Os poemas escritos por Gilberto da Silva (aluno
do curso de Ciências Sociais), Maria de Fátima
da Rocha Genro (secretária do Campus Aproxi-

mado da Vila Fátima) e Dalva Elizete Silva da Silva (fun-
cionária da Segurança Patrimonial do Hospital São Lu-
cas) foram os vencedores do concurso de poesias O Na-
tal e a paz, promovido pela Assessoria de Comunicação
Social. Gilberto conquistou o primeiro lugar e recebe um
celular pré-pago da Telefônica Celular. Maria de Fátima e
Dalva ficaram em segundo e terceiro lugar, respectiva-
mente, e ganham uma cesta natalina cada uma. A pre-
miação ocorre nesta quarta-feira, dia 12, na Reitoria, às
15h, com a presença do Reitor Norberto Rauch e de Paulo
Lago, gerente de grandes clientes da Telefônica Celular.
As poesias foram escolhidas por uma comissão julgadora
formada pelos professores doutores Ir. Elvo Clemente, Ir.
Mainar Longhi e Maria Eunice Moreira. Confira, a seguir, a
poesia premiada com o primeiro lugar. Os outros traba-
lhos serão divulgados na próxima edição.

PUCRS e AES Sul inauguram laboratório

AFaculdade de Engenharia e a AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia
inauguram dia 13/12, às 17h30min, o Laboratório de Pesquisa e Desen-

volvimento da AES Sul, no prédio 30. As instalações servirão para o desen-
volvimento de projetos e atividades dentro do programa de combate ao
desperdício e de promoção do uso racional da energia elétrica, mantido em
parceria entre as duas instituições desde 1999.

Vestibular:
últimos dias
de inscrições

Encerram-se no dia
17/12 as inscrições

para o Concurso Vesti-
bular de 2002. As ins-
crições podem ser
feitas via internet
(www.pucrs.br), no
Campus Central (prédio
16, sala 101, das 8h às
22h), no Campus Zona
Norte (Av. Baltazar de
Oliveira Garcia 4879, no
Laboratório de Informá-
tica, das 14h às 22h)
e no Campus Uruguaia-
na (das 8h30min às 11h30min e das 14h às
21h45min). As provas estão marcadas para os
dias 2, 3 e 4 de janeiro, às 17h. Engenharia de
Computação, Nutrição e Psicopedagogia são os
novos cursos de graduação oferecidos.

Festa reúne
professores e
funcionários

Ao som do conjunto
Elenco, cerca de 2 mil

pessoas entre professores,
funcionários e seus familia-
res, reúnem-se às 20h des-
ta quarta-feira, 12/12, no
Centro de Eventos, para a
Confraternização de Natal
da PUCRS. O tema da fes-
ta é O Natal e a Paz que
também motivou a decora-
ção do Campus com pom-
bas e luzes brancas. O
evento começa com coque-
tel, seguido de saudação do
Reitor Norberto Rauch à co-
munidade acadêmica e bai-
le. A distribuição de até três
ingressos por pessoa encer-
rou-se dia 10/12.
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PREMISSAS DE PAZ
(Gilberto da Silva
Aluno de Ciências Sociais)

Busquei nos livros de história
Alguma referência eficaz
Que me esclarecesse, explicasse
Qual o sentido da paz

Uma paz que não fosse finita
Limitada a um pequeno conceito
Mas que mostrasse um poder
Divino, harmonioso, perfeito

Encontrei então a biografia
De um personagem muito importante
Que andou por este planeta
Em uma época muito distante

No dia de seu nascimento
Houve muita celebração
Foi este o primeiro Natal
Para pessoas de bom coração

A humildade em um homem simples
Mas com muita sabedoria
Palavras de amor, paz e justiça
Semeava em todos a alegria

Sua vida foi marcada
Por desafios e muita dor
Até injustiçado foi
Perdoou tudo com seu amor

Dois mil anos depois,
Voltamos a festejar
A grande lição de Jesus:
Sua nobre forma de amar

Agora fui envolvido
Por um sentimento profundo
De amor, paz e esperança
Que espalharei pelo mundo

Se me perguntarem neste Natal
Ei, homem o que faz?
Responderei: também quero ser,
Mais um mensageiro da paz
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VIVA BEM

AGENDA
Seminário Motivação e
Diálogo, com o pastor
Kuchenbäcker, para pro-
fessores de Cultura Reli-
giosa. Às 10h, no prédio
40. Promoção: Dep. de
Cultura Religiosa. Infor-
mações: 3320-3518.
Curso Biscoitos Natali-
nos e Cookies, promo-
vido pela Fijo. Às 9h,
no prédio 2. Infor-
mações: 3315-8169,
3336-5857 e www.fijo.com.br.
1ª Mostra da PUCRS Virtual, com divulgação de traba-
lhos produzidos pela unidade e dos cursos em Educa-
ção a Distância. Local: saguão intermediário do prédio
41. Informações: 3320-3500, ramal 4551.
Reunião da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Às
9h, no gabinete da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação. Informações: 3320-3500, ramal 4395.
Abertas as inscrições para os cursos de pós-gradua-
ção Engenharia de Trânsito, Direito de Trânsito, Educadores
para o Trânsito e Especialização de Profissionais para o Ter-
ceiro Setor. Promoção: Fijo. Informações: 3315-8169 e
www.fijo.com.br.
Curso de Extensão Manipulação de Embriões: Contribuição ao
Debate. Às 18h, na sala 141 do prédio 12. Promoção: Comitê
de Ética em Pesquisa. Apoio: Unesco e CEAB. Inscrições gratui-
tas encerram-se dia 12/12, na Proex, sala 201 do prédio 40.
Informações: 3320-3506 e 3320-3500, ramal 4063.
Inscrições para o Curso de Especialização em Gerontologia
Social, na sala 330 do prédio 15. Promoção: PPG em Servi-
ço 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, sala
307 do prédio 5. Informações: 3320-3572.
Inscrições para o Curso de Extensão Pluralismo Religioso e
Fé Cristã: Desafios e Tendências. Promoção: Faculdade de
Teologia. Inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40. Informa-
ções: 3320-3506.
Seminário do PPG em Zoologia sobre Animais invasores:
impactos sobre a fauna nativa e possíveis soluções. Às 11h,
na sala 141 do prédio 12C. Entrada franca.
Seminário de pesquisa do PPG em Gerontologia Biomédica
para apresentação das linhas de pesquisa do Programa e
dos novos projetos interdisciplinares. Às 18h, no auditório
202 do prédio 40. Informações: 3320-2590.
Reunião da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação sobre
o Manual de Procedimentos da Agência de Gestão Tecnoló-
gica e Propriedade Intelectual, versando sobre convênios
com empresas e propriedade intelectual. Às 9h, na sala 301
do prédio 1. Informações: 3320-3500, ramal 4395.
Defesa da dissertação Subsidiariedade do Processo Civil no
Processo do Trabalho Ressalvados os Princípios Gerais do Di-
reito do professor Maximiano Carpes dos Santos da Faculdade
de Direito. Às 10h, prédio 11, sala 1035.
Último dia de inscrições para o Curso de Especialização em
Auditoria e Perícia, promovido pelo PPG em Administração,
Contabilidade e Economia. Local: 11º andar do prédio 50.
Informações: 3320-3524 e posface@pucrs.br.
Apresentação do Coral do Hospital São Lucas durante a Missa
de Natal. Às 10h, no anfiteatro do HSL (2º andar do prédio
80). Entrada franca.
Jantar de Natal e Ano-Novo da ASEHUP, às 21h, na Cantina
do Champagnat. Informações: 3320-2142.
1ª Mostra de Arte da FAU-PUCRS, dos alunos do 2º semes-
tre de Arquitetura e Urbanismo. Local: sala 101 do prédio
16. Promoção: Espaço Cultural. Entrada franca.
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FIQUE POR DENTRO
Maria da Glória Bordini, professora do Pós-Graduação
em Letras e coordenadora do Centro de Memória Literá-

ria, recebeu o Prêmio Pesquisador Destaque da Fapergs deste
ano. A entrega ocorreu dia 7/12, no Palácio Piratini.

A PUCRS, por intermédio da Faculdade de Informática,
e a Associação das Empresas Brasileiras de Software e

Serviços de Informática (Assespro-RS), firmaram convênio. O
objetivo da parceria é criar um centro gerador de pesquisas e
soluções em tecnologia da informação.

A Faculdade de Física foi representada no 17th European
Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition,

em Munique (Alemanha), pelos professores Adriano Moehle-
cke e Izete Zanesco. Os docentes apresentaram e publicaram
três artigos referentes às pesquisas desenvolvidas na Univer-
sidade.

Alunos do Curso de Especialização em Leitura e Anima-
ção Cultural da Universidade de Passo Fundo visitam dia

14/12 o Centro de Literatura Interativa da Comunidade, que
funciona em parceria com o Campus Aproximado da Vila Fáti-
ma. Serão recepcionados pela professora Vera Aguiar, coorde-
nadora do projeto, e 12 oficineiros que mostrarão como o
Centro funciona.

Durante o XVI Seminário Nacional da Produção e Trans-
missão de Energia Elétrica, o professor Guilherme Dias,

da Faculdade de Engenharia, apresentou trabalho e foi convi-
dado a integrar o Grupo de Estudos Brasileiros em Cargas Es-
peciais, representando a PUCRS junto à Agência Nacional de
Energia Elétrica.

Eduardo Todt, professor da Faculdade de Informática,
apresentou trabalho durante o Eurobot 01 – Fourth Eu-

ropean Workshop on Advanced Mobile Robots 2001, na Sué-
cia. O estudo faz parte da tese de doutoramento desenvolvida
pelo docente junto à Universidad Politécnica de Cataluña (Es-
panha).

Sandra Brancato, professora do Programa de Pós-Gra-
duação em História, foi uma das palestrantes do coló-

quio internacional Portugal-Brasil no Século XX: Sociedade,
Cultura e Ideologia, em Curitiba (Paraná). Ela também apre-
sentou trabalho no VI Jornadas de Historia de las Relaciones
Internacionales, em Santiago do Chile, e no III Congreso In-
ternacional de Historiadores Latinoamericanistas, em Ponteve-
dra (Espanha).

13

Osedentarismo é considerado a doença deste mi-
lênio. Trata-se de um comportamento induzido por hábitos decorrentes dos

confortos da vida moderna. Com a evolução da tecnologia e a tendência de subs-
tituição das atividades que demandam gasto energético por facilidades automa-
tizadas, o ser humano adota cada vez mais a
lei do menor esforço.
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Sedentarismo
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• Deixe o carro na garagem. Peque-
nas distâncias podem ser percorridas
a pé.
• Evite o elevador. Se você mora ou
trabalha nos três primeiros andares,
use as escadas.
• Procure fazer uma pequena cami-
nhada depois das refeições.
• Carregue você mesmo a bagagem.
Nada de procurar carregadores du-
rante as viagens.
• Caso trabalhe sentado, levante-se
a cada hora e faça alongamento.
• Pratique atividades esportivas
como andar, correr, pedalar, nadar e
fazer ginástica.

COMO MUDAR

A vida sedentária provoca o desuso dos sistemas funcionais.
O aparelho locomotor e os demais órgãos do corpo entram num
processo de regressão funcional, caracterizando, no caso dos
músculos esqueléticos, um fenômeno associado à atrofia das
fibras musculares e a perda da flexibilidade articular.

CONSEQÜÊNCIAS

DOENÇAS ASSOCIADAS

FONTE: Proad/GRH/Sesmt

Hipertensão arterial, diabetes, obesidade, ansiedade, au-
mento do colesterol e enfarte são alguns dos problemas aos
quais o indivíduo sedentário se expõe. O sedentarismo é
considerado o principal fator de risco para a morte súbita,
estando na maioria das vezes associado às causas ou ao
agravamento das enfermidades.
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