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Problemas de informática?
Ligue ramal 4545

OCentro de Processamento de Dados
conta com o serviço de Help Desk, des-

tinado a, por telefone, solucionar problemas e ti-
rar dúvidas dos usuários dos microcomputadores
da rede PUCRS. O software de atendimento re-
moto permite que os técnicos realizem ajustes,
instalem programas, verifiquem vírus e cadas-
trem e-mails sem se deslocarem. Apenas não
resolvem defeitos de hardware. O serviço funcio-
na pelo ramal 4545.

Participe do Coral
e da Camerata

OInstituto de Cultura Musical seleciona canto-
res para o Coral e a Camerata (coral reduzi-

do) da Universidade. Há vagas para sopranos,
contraltos, tenores e baixos. Para o Coral, não é
necessário conhecimento de teoria musical ou
experiência, mas quem pretende participar da
Camerata passará por um teste teórico. Os inte-
ressados devem dirigir-se nos dias 16 e 23/3, a
partir das 13h, ao instituto (prédio 4). Informa-
ções: 3320-3582 ou insmusic@pucrs.br.

Bolsas para Tübingen

AUniversidade de Tübingen, na Alemanha,
oferece bolsas de estudos para graduação

e pós-graduação aos alunos da PUCRS. O re-
quisito básico é o domínio da língua alemã. A
Assessoria de Assuntos Internacionais e
Interinstitucionais recebe as inscrições até
o dia 31/3. Informações: 3320-3660 ou
aaii@pucrs.br.

Carteira escolar

Oaluno interessado em fazer sua carteira
escolar deve procurar o DCE, no prédio

8, das 8h às 12h e das 14h às 22h. A docu-
mentação necessária é uma foto 3x4 e cópias
da carteira de identidade, do CPF e do com-
provante de matrícula. O formulário pode ser
adquirido pelo valor de R$ 5,60, na Livraria
Acadêmica, prédio 41 da PUCRS. Informações:
3320-3500, ramal 4035.

Pastoral promove retiro

OCentro de Pastoral promove retiro na Casa
Marista da Juventude nos dias 23 e 24/3. A pro-

posta é que a comunidade universitária se integre
e reflita sobre a vida. Inscrições: sala 101 do pré-
dio 17. Informações: 3320-3500, ramal 4027.

Benefício 2002

Dia 13 é o último prazo de inscrições para o
Benefício 2002. O programa oferece abati-

mento de até 50% da segunda à quinta mensali-
dade do semestre vigente a universitários caren-
tes. Os classificados em 2001/2 continuam rece-
bendo o benefício. Inscrições: www.pucrs.br, no
térreo do prédio 50 ou no Campus Zona Norte. A
lista dos pré-classificados será divulgada no dia 15
no site da PUCRS, no saguão do prédio 1 e no tér-
reo do prédio 50. A ficha cadastral e os documen-
tos dos selecionados devem ser entregues de 18 a
25/3 no térreo do prédio 50.

ANOTE

Boas-vindas
aos alunos

Para dar as boas-vindas
de uma forma informativa
aos calouros, a Pró-Reito-

ria de Assuntos Comunitários
(Prac) realiza até o dia 21/3 o
Projeto Ola. Profissionais do Progra-
ma Vida com Qualidade proferem
palestras sobre auto-estima, toxico-
logia, transtorno hiperativo por
déficit de atenção e mecanismos
neuroquímicos no uso e abuso de
drogas e substâncias psicoativas.
Além dos estudantes, nesta edição os
pais podem participar. Outra iniciativa
de acolhida é o Stand Calouros, pro-
movido pelo Centro de Pastoral com o
apoio da Prac. Até 16/3, das 8h às
22h30min, no térreo do prédio 11 ha-
verá videokê, oficinas de pintura e mú-
sica e um balcão de informações sobre
a PUCRS, a cultura e a ecologia de
Porto Alegre e do Estado. Informa-
ções: 3320-3508 (Projeto Ola) e
3320-3576 (Stand Calouros). O dire-
tório acadêmico da Medicina recebeu
os calouros com o Bixo Tour – visita às
dependências do HSL com entrega de
rosas aos pacientes. No dia 14, haverá
aula de boas-vindas no prédio 12, se-
guida de happy hour na sede do dire-
tório acadêmico.

Acesse o portal
Universia

APUCRS aderiu ao Universia Brasil, portal
que inclui teses acadêmicas, testes intera-
tivos e orientações sobre bolsas de estu-

do, intercâmbio e cursos, entre outras informa-
ções. O programa, que se dirige à comunidade
acadêmica ibero-americana, reúne 70 universida-
des brasileiras. O lançamento ocorreu em Brasília,
com a presença do presidente Fernando Henrique
Cardoso, do Reitor Ir. Norberto Rauch e de outras
autoridades educacionais de vários países. A ini-
ciativa é do Grupo Santander Central Hispano.
Acesse pelo site www.universia.net.

Inscreva a sua
monografia

OProjeto Solidariedade promove
o VI Concurso de Monografias
sobre Fraternidade e Povos In-

dígenas, tema da Campanha da Frater-
nidade deste ano. Podem participar alu-
nos de graduação e pós-graduação, pro-
fessores e funcionários da Universidade.
Os três primeiros lugares receberão,
respectivamente, R$ 2 mil, R$ 1 mil e
R$ 500,00. As inscrições ocorrem até
2/4 na sala 103 do prédio 17, das 8h às
12h e das 13h30min às 18h. A entrega
dos trabalhos será de 10 a 21/6.

Solidariedade envolve calouros e veteranos

Arecepção aos novos estudantes da PUCRS trará benefícios para comunidades e entidades caren-
tes. Centros acadêmicos realizam campanhas de arrecadação. Os cursos de Odontologia, Me-
dicina e Fisioterapia recolheram alimentos não-perecíveis, cremes dentais e escovas. O curso de

Enfermagem está recebendo fraldas geriátricas, fita crepe e copos plásticos no 8º andar do prédio 12.
A Famecos arrecada kits de material escolar no centro acadêmico (térreo do prédio 7). A Educação pede
livros usados, que devem ser entregues na sala 227 do prédio 15. A Letras coleta alimentos não-pere-
cíveis, livros usados e roupas na sala 420 do prédio 8. A Química solicita alimentos não-perecíveis.

A volta do PUCRS Plus

Estão sendo reeditados o PUCRS Plus Seqüen-
cial e o PUCRS Plus Extensão, que oferecem à
comunidade a chance de cursar disciplinas de

graduação. Podem matricular-se graduados ou gra-
duandos. O estudante assiste às aulas como os de-
mais universitários, nas mesmas condições de horá-
rios, calendários e créditos. Nos cursos seqüenciais,
as disciplinas poderão ser aproveitadas em futuros
cursos superiores de graduação. No caso da exten-
são, ao término do semestre acadêmico será entre-
gue certificado para os estudantes com freqüência
mínima de 75%. Estudantes com mais de 60 anos fa-
zem parte do programa PUCRS Plus Sênior, com 20%
de desconto no pagamento da mensalidade. Informa-
ções: sala 201 do prédio 40 ou 3320-3905.

Transporte universitário
cria novas rotas

ODCE e a AFPUCRS colocam à disposição de
alunos e funcionários ônibus com rotas al-
ternativas para chegar à Universidade. Ini-

cialmente, foram disponibilizados três caminhos
para o Campus Central (Juca Batista, Nonoai e Sa-
randi) e dois para o Campus Zona Norte, partindo
do centro da Capital e de Gravataí. Outras rotas
serão determinadas conforme a demanda. Os in-
teressados devem cadastrar-se e comprar os ti-
ckets no DCE (prédio 8) ou na AFPUCRS (prédio
7). Vagas limitadas. Tarifas a R$ 1,90 (Porto Ale-
gre) e R$ 2,90 (região Metropolitana). Infor-
mações: 3320-3500, ramais 4035 e 4021 e
www.pucrs.br.



Onze alunos da Faculdade de Teologia foram ordenados padres nos últimos meses.
Eles atuarão nas congregações arquidiocesana, vicentina, pobres servos e carmelita.
Para o dia 19/5, está marcada a ordenação do Vicentino Francisco Rodrigues.

A pesquisa Tratamento Endovascular de Malformações Arteriovenosas Cerebrais
com NBCA: Evolução Clínica e Angiográfica, do professor Eduardo Raupp, foi o se-
gundo melhor trabalho científico no III Congresso Brasileiro de Doenças Cérebro-
Vasculares. O estudo integra a tese de doutorado de Raupp, orientada por Jefferson
Fernandes, na área de neurociências do Curso de Pós-Graduação em Clínica Médica
e Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina.

Os professores Adriano Moehlecke e Izete Zanesco, do Grupo de Energia Solar da
Faculdade de Física, estiveram na Universidade do País Basco (Espanha), participan-
do de banca de defesa de tese de doutorado. Os docentes também visitaram o La-
boratório de Células Solares, com o objetivo de estabelecer projetos conjuntos.

No dia 7/3, houve coquetel de confraternização do Mestrado em Administração e Ne-
gócios (MAN), reunindo professores e novos alunos. Neste ano, o grupo é formado por
28 mestrandos de várias áreas. Ao todo, passaram pelo programa 85 profissionais.

A aula inaugural realizada no dia 5/3 marcou o início dos trabalhos da primeira tur-
ma do curso de Nutrição. A coordenadora do curso, professora Martine Hagen, apre-
sentou a faculdade e as atividades previstas para calouros e docentes. No dia 6/3,
ocorreu também a aula magna da Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Nutri-
ção. Os pró-reitores de Assuntos Comunitários, Helena de Oliveira, e de Extensão
Universitária, Paulo Franco, abordaram a questão da extensão e da ação comunitá-
ria na Universidade.

O Curso de Aperfeiçoamento em Processo Canônico de Dissolução e Nulidade de
Matrimônio reuniu, em janeiro, 25 alunos graduados em Direito e Teologia de diver-
sos estados do país. Promovido pela Faculdade de Direito, sob a coordenação do
professor Alexandre Gruszynski, o curso de 180 horas-aula terá a próxima edição
em janeiro de 2003. Inscrições abertas a partir de agosto.

II Semana Acadêmica Maurício Cardoso da Facul-
dade de Direito. Palestras, debates, atividades
culturais e trote social com arrecadação de alimen-
tos. Informações no centro acadêmico, térreo do
prédio 11.

A PUCRS Virtual está com inscrições abertas para
os cursos que se iniciam em abril. Neste ano há no-
vas modalidades. Informações: 3320-3529 e
www.ead.pucrs.br.
Inscrições abertas para cursos de extensão em In-
glês, Italiano, Português para Estrangeiros e Teo-
logia para Leigos – Liturgia I.

Inscrições abertas para os cursos de especializa-
ção em Psicomotricidade e em Técnico Desportivo
em Futebol e Futsal da Faculdade de Educação Fí-
sica e Ciências do Desporto. Matrículas no térreo
do prédio 80. Informações: 3320-3622 e
educacaofisica@pucrs.br.

Inscrições para os cursos de Língua Japonesa, Ike-
bana, Bonsai, Origami e Kendô na sala 201 do pré-
dio 40. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa.
Informações: 3320-3583.
Mostra on-line da Produção de Escritoras Gaúchas
da PUCRS no site da Biblioteca Central Irmão José
Otão. A exposição inclui obras de professoras ou
ex-docentes da Universidade e fica até 8 de abril.
Supervisão de Ir. Elvo Clemente. Acesse
www.pucrs.br/biblioteca.

Abertas as inscrições para o curso Licitação
e sua Aplicação, promovido pela Fijo. Informa-
ções: prédio 2, 3336-5857 e www.fijo.com.br.
Inscrições para o curso de extensão Por uma Clínica
do Social: Relações entre a Esfera Pública e a Esfera
Privada na Psicologia, com o professor da Universi-
dade Federal Fluminense Eduardo Passos.

Palestra Como planejar o orçamento familiar, promo-
vida pelo Grupo TotalIdade para pessoas acima de 50
anos. Às 15h, sala 401 do prédio 40. Entrada franca.

Último dia de inscrição para os Cursos Integrados
de Artes.

Último dia da exposição da Cooperação de Artes e
Encanto no Espaço Cultural, saguão do prédio 16.

Encerram-se as inscrições para o curso de especi-
alização em Projetos de Tratamento de Resíduos
Industriais Sólidos, Líquidos e Gasosos, promovi-
do pela Faculdade de Engenharia. Matrículas na
sala 152 do prédio 30. Informações: 3320-3500,
ramal 4094, e www.feng.pucrs.br.
Abertas as inscrições para os cursos de Manicure e
Secretária de Consultório Odontológico, promovi-
dos pela Fijo. Informações: prédio 2, 3336-5857
e www.fijo.com.br.

III Jornada sobre Condutas no Tratamento da
Obesidade Mórbida no Hospital São Lucas. Inscri-
ções até o dia. Informações: 3336-2211.

Festa Bixos da Famecos, às 23h, na Mansão das
Artes (R. da Mansão, 205). Ingressos antecipados
no centro acadêmico, térreo do prédio 7.
Aula inaugural da pós-graduação em Psicologia
sobre Pesquisa em Seres Humanos, com o profes-
sor da Faculdade de Medicina e membro do Comitê
de Ética em Pesquisa da PUCRS José Roberto Gol-
dim. Às 17h30min, no auditório do 9º andar do
prédio 11. Entrada franca.
III Reunião Científica do Grupo de Pesquisa do
Mestrado em Direito sobre A Interpretação Jurídi-
ca Norte-Americana. Às 18h30min, na sala 1035
do prédio 11. Entrada franca.

Aula magna da Faculdade de Educação sobre As
Dificuldades de Aprendizagem: Um Olhar Psicope-
dagógico, ministrada pela psicopedagoga Nádia
Bossa, da USP. Às 19h, no teatro do prédio 40.
Entrada franca.

Último dia de inscrições para cursos de Língua Es-
panhola do Instituto de Cultura Hispânica,
na sala 200 do prédio 3. Alunos e funcioná- rios
têm desconto de 20% e 30%, respectivamente,
nas mensalidades. Informações: 3336-5377 e
culthisp@pucrs.br.
Teste psicotécnico para interessados em fazer o
curso de extensão para instrutor de cen-  tros de
formação de condutores. Às 9h, na Fijo, prédio 2.
Informações: 3336-5857 e www.fijo.com.br.

Palestra sobre Saúde Bucal promovida pela Asso-
ciação dos Funcionários. Às 11h30min, na sala 301
do prédio 1. Entrada franca.

Seminário sobre A Lei de Incentivo ao Esporte,
promovido pela Faculdade de Educação Física e
Ciências do Desporto. Às 17h, no auditório do pré-
dio 40. Inscrições e informações: 3338-8164.
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VIVA BEM

Ovírus da dengue é transmitido por um mosquito de hábitos
diurnos, o Aedes aegypti. O inseto passa a doença depois de picar
uma pessoa infectada. Uma semana antes de os sintomas surgirem, o pa-

ciente é um transmissor – o vírus está em sua corrente sangüínea. A prevenção é a única
arma disponível contra a dengue. O tratamento busca aliviar os sintomas. Ainda não existe
vacina contra a moléstia, embora as pesquisas estejam avançadas. Recomenda-se a adoção de
repelentes, uso de calças e camisas de manga comprida, telas nas janelas, mosquiteiros sobre as
camas, espirais de combustão lenta ou vaporizadores elétricos.

Vírus da Dengue

FIQUE POR DENTRO

• Elimine recipientes que acumulem
água.
• Lembre que o Aedes aegypti prefere
depositar seus ovos na água limpa.
• Feche tonéis, latões, barris e caixas
d’água.
• Troque a água dos pratos colocados
sob as plantas. Limpe-os e os esfregue
para remover possíveis ovos.
• Evite acumular pneus velhos.

PREVENÇÃO

A dengue clássica é benigna. O doente co-
meça apresentando febre alta e pode sentir
dor de cabeça, dor abdominal, dor muscu-
lar e ao redor dos olhos, prostração, náu-
sea, vômito e manchas na pele. Além des-
ses sintomas, a dengue hemorrágica – que
pode levar à morte – causa sangramentos
no nariz, na urina e nas fezes. Geralmente,
atinge as pessoas afetadas pela dengue
clássica.

SINTOMAS DA DOENÇA

AGENDA

Manter-se em repouso, beber muito líquido e, quando indicado por médicos, usar medica-
mentos para alívio das dores e interrupção da febre.

O QUE FAZER EM CASO DE CONTAMINAÇÃO

Fonte: Proad/GRH/Sesmt

     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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