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Lançamentos da Edipucrs

AEdipucrs lança no dia 3/4, às 18h30min,
os livros Ser Professor, de Délcia Enrico-

ne, História e Histórias de Vida e Avaliação e
Erro, de Maria Helena Abrahão. A sessão de
autógrafos ocorre no foyer do teatro do pré-
dio 40. Na mesma data, às 20h, a obra Neu-
rose: Leituras Psicanalíticas, organizada por
Mônica Macedo, tem lançamento no Núcleo de
Estudos Sigmund Freud, que fica na rua Luís
Manoel Gonzaga, 69. Os anais do XVIII Semi-
nário Brasileiro de Crítica Literária, XVII Se-
minário de Crítica Literária do Rio Grande do
Sul e I Jornada Internacional de Narratologia,
organizados por Dileta Silveira Martins, serão
apresentados no dia 4/4, às 18h, na Livraria
Acadêmica. Em 9/4, também na livraria, Lúcia
Stenzel autografa o livro Obesidade, a partir
das 18h.

Credpuc abre inscrições

Estão abertas, de 8 a 30/4, as inscrições
para o Credpuc na sala 109 do prédio 1.

No ato da inscrição deve-se preencher uma
ficha cadastral.

Prevenção é a solução

N o dia 6/4, das 9h às 17h, ocorre o I
Simpósio Rotário-Distrital da Saúde no au-

ditório do prédio 9. Com o enfoque Prevenção é
a solução, haverá palestras sobre dependência
química e justiça terapêutica, enfarte, como
parar de fumar, coluna, câncer de mama, cân-
cer de próstata e queimaduras. Promoção: Ro-
tary Internacional Distrito 4680 e Instituto de
Prevenção e Pesquisa em Álcool e outras De-
pendências, com o apoio da Proex. Inscrições
no dia a R$ 10. Informações: 3328-9936.

Campus Zona Norte
realiza aula magna

APró-Reitora de Ensino de Graduação, So-
lange Medina Ketzer, profere a aula mag-

na do Campus Zona Norte, no dia 9/4, às
19h30min. Aborda O papel da Pró-Reitoria de
Ensino de Graduação no contexto da PUCRS.

A palestra será no ginásio do Instituto São
Francisco. Violinistas da Escola de Música Ze-
quinha abrem o evento.

Camilo José Cela

OInstituto de Cultura Hispânica do Rio Gran-
de do Sul e a Associação de Ex-Alunos da

PUCRS promovem no dia 4/4, às 20h, pales-
tra sobre Camilo José Cela. A ministrante é a
professora Sissa Jacoby. Local: auditório do
prédio 3. Entrada franca. Cela, prêmio Nobel
de Literatura, em 1989, falecido recentemen-
te, recebeu o título de Doutor Honoris Causa
da PUCRS em 1995.

Retiro para reflexão

OCentro de Pastoral promove retiro espiritu-
al de um só dia para os funcionários da

Universidade. Será no dia 6/4, das 12h às 20h.
Inscrições até dia 4/3 no Centro de Pastoral.

ANOTE

Entre em contato com a Redação pelos ramais 4338 e 4446, fax 3320-3603 ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br

Alunos participam do Bicho do Mato

Nova chamada do
Programa de Benefícios

Inscritos para o Programa de Benefícios
2002 têm uma segunda chance. Está
disponível uma lista complementar cha-

mando mais 100 candidatos já inscritos pre-
viamente para concorrer às últimas vagas.
Os nomes dos escolhidos estão no site
www.pucrs.br e nos murais dos prédios 1 e
50. Os interessados em participar têm até o
dia 4/4 para retirar a ficha cadastral no tér-
reo do prédio 50 e devolvê-la preenchida
junto com os documentos solicitados. Infor-
mações: 3320-3508.

OCurso de Ciências Biológicas promove, nos dias 6 e 7/4, o Projeto Bicho no
Mato, no Centro de Pesquisa e Conservação da Natureza Pró-Mata, em São
Francisco de Paula. O projeto é executado por 30 acadêmicos do primeiro

semestre. As atividades são orientadas por professores. O Bicho no Mato proporciona
aos estudantes conhecer as pesquisas desenvolvidas no local e ter as primeiras instru-
ções sobre as saídas de campo. A coordenação geral é da docente Fernanda Bordignon
Nunes, com o apoio de seis monitores.

Feira do Livro
oferece descontos

AEditora Uni-
versitária
da PUCRS

realiza, de 8 a
12/4, a VI Feira do
Livro Edipucrs, no
saguão do prédio 5.
Mais de 600 títulos de
seu acervo estarão à venda com descontos
de até 50%. No período do evento, a editora
também promove o lançamento de novas
obras (ver na seção Anote). O horário de
funcionamento da Feira será das 9h às 12h e
das 14h às 21h30min.

Engenharia aproxima calouros da profissão

AFaculdade de Engenharia realiza nesta quarta-feira,
3/4, a 8ª Visitec. Direcionada a mais de 400 calou-
ros, a visita técnica os leva a conhecer empresas e

indústrias, permitindo que tenham uma visão do mercado
de trabalho desde o início do curso. A abertura ocorre às
8h30min, no auditório do prédio 9, com a apresentação
da Faculdade pelo diretor Eduardo Giugliani. Os alunos
serão divididos em grupos, por área, para visitar as se-
guintes instituições: Museu de Ciências e Tecnologia (MCT)
da PUCRS e Copesul (Engenharia Química); Albarus, Muri,
Forjas Taurus e Jost Brasil Sistemas Automotivos (Mecânica e Mecatrôni-
ca); Sinarodo e obras civis em Gravataí (Civil); Aços Finos Piratini, Elevado-
res Sur e MCT (Elétrica) e Telefônica Celular (Engenharia da Computação).

Central de Informações
abre as portas

Começou a funcionar nessa segunda-feira,
1º/4, a Central de Informações da PUCRS.
Localizado na entrada da Universidade pela

Av. Ipiranga, o espaço oferece dados sobre a Ins-
tituição, faculdades, cursos e eventos, além de
orientar os visitantes. As recepcionistas atendem
no local e pelo telefone 3320-3500, ramal 4704,
das 7h30min às 23h.

Ensino médico
está em debate

OIII Fórum de Ensino Médico
será realizado dia 9/4, às
19h30min, no anfiteatro Ir.

José Otão, no Hospital São Lucas. Na
pauta, a Avaliação das Disciplinas. O
evento é aberto à participação de pro-
fessores e alunos da Faculdade de
Medicina.



O Laboratório de Aracnologia, da Faculdade de Biociências, desenvolve
duas pesquisas sobre aranhas no Centro de Pesquisas e Coordenação da
Natureza Pró-Mata, em São Francisco de Paula. Trata-se da dissertação de
Luís Alberto Bertoncello e da tese de Ricardo Ott. Os trabalhos, orientados
pelo professor Arno Lise, são inéditos para a região Sul do país e para a
ciência.

A Gerência de Recursos Humanos em conjunto com a Gerência da Web
estão realizando curso para capacitação de infomasters que irão colaborar
no desenvolvimento e atualização da home page da Universidade. O curso
tem o objetivo de treinar funcionários e professores na linguagem HTML.

A PUCRS foi representada pelo professor Mario Hamilton Vilela na reunião
do Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação da Região Sul, realizado em
Blumenau (SC).

Professores da PUCRS Virtual foram convidados para participar da Confe-
rência Ibero-americana em Sistemas, Cibernética e Informática, em julho,
em Orlando (EUA). Proposta de uma arquitetura pedagógica na formação
de docentes diferenciados: uma experiência brasileira em EAD será uma
das temáticas discutidas pelos professores da Universidade.

Profissionalização do Terceiro Setor, é o livro lançado pela professora
Maria Cecília Kother, presidente da Fijo. A obra aborda temas como pri-
mórdios da profissionalização, trajetória do terceiro setor e competências
e habilidades do profissional do terceiro setor.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-RS, Eudes Missio, visitou
a Faculdade de Engenharia e a Educação a Distância (EAD). Está em
tratativa a elaboração de convênio no campo da capacitação, utilização
dos laboratórios das duas unidades e outros projetos conjuntos de colabo-
ração no âmbito universitário.
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- Fone 3330-9962 • Impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/ascom.

VIVA BEM

Éuma doença infecto-contagio-
sa transmitida pelo bacilo de
Koch. Atinge partes do corpo

como os olhos e intestinos. A Organi-
zação Mundial da Saúde estima que um
terço da população mundial esteja in-
fectada com o bacilo e que 7% de
todas as mortes no mundo sejam cau-
sadas pela enfermidade. A tuberculose
pode ser prevenida por meio da vaci-
nação e tratada com medicamentos.

Tuberculose

FIQUE POR DENTRO

AGENDA

Fonte: Proad/GRH/Sesmt

Inscrições abertas para os cursos de extensão e
especialização da PUCRS Virtual. Matrículas pelo
site www.ead.pucrs.br. As aulas começam em
15/4. Informações: 3320-3529 e ead@pucrs.br.

Inscrições abertas para as Oficinas Experimen-
tais de Cinema da Famecos. Vagas limitadas.
Matrículas e informações: sala 201 do prédio 40,
3320-3506 e proex@pucrs.br.

Inscrições abertas para o curso Entrevistas, lau-
dos psicológicos e parecer técnico em sele-
ção de pessoal, na sala 210 do prédio 11. Iní-
cio: 11/4. Promoção: Centro Psicotécnico da Fa-
culdade de Psicologia. Informações: 3320-3563 e
psicotecnico@pucrs.br.

Exposição Janela Mágica – 50
anos de TV. Local: saguão do
prédio 7. Promoção: Curso de
Jornalismo. Informações: Labo-
ratório de Eventos, 3320-3500,
ramal 4116

2ª Mostra Lúcio Costa com tra-
balhos dos alunos da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo. Lo-
cal: Praça de Exposições e Even-
tos do prédio 9, das 8h às 22h.

Chá com Ciência sobre Apoptose (morte celular
programada) em plantas e animais com a
professora Eliane Heuser. Às 17h35min, sala 141
do prédio 12C. Promoção: Centro de Estudos Aca-
dêmicos de Biologia. Entrada franca.

Último dia de inscrição para os cursos de especia-
lização em Psicomotricidade e Técnico Des-
portivo em Futebol e Futsal, promovidos pela
Faculdade de Educação Física e Ciências do Des-
porto. Matrículas no térreo do prédio 80. Infor-
mações: 3320-3622 e educacaofisica@pucrs.br.

Palestra A dignidade da pessoa humana e os
direitos das minorias com a professora Maren
Taborda. Promoção: Faculdade de Direito. Às 9h,
no ginásio de esportes do Campus Zona Norte.
Inscrições até 5/4 no Campus (Av. Baltazar de
Oliveira Garcia, 4879). Informações: 3366-8242.

Último dia de inscrição para o VI Concurso de
Monografias promovido pelo Projeto Solidarie-
dade. O tema é Fraternidade e povos indígenas.
Informações: sala 103 do prédio 17 e 3320-3500,
ramal 4506.

Início dos cursos Manicure e Secretária de Con-
sultório Odontológico, promovidos pela Fijo.
Inscrições até 4/4 no prédio 2. Informações:
3336-857.

Reunião Científica do Instituto de Pesquisas Bio-
médicas (IPB) sobre Desenvolvimento de um mé-
todo molecular semiquantitativo para detecção de
CMV, com a doutoranda Mariane Lobato. Às
11h45min, no IPB (2º andar do HSL). Entrada
franca.

Teste psicotécnico para o curso Instrutor de
CFC, promovido pela Fijo. Inscrições até 8/4 no
prédio 2. Informações: 3336-5857.

Aula inaugural do curso de Secretariado Exe-
cutivo sobre A importância da educação superior
na formação profissional do secretário executivo,
com o Pró-Reitor de Extensão Universitária, Paulo
Franco. Às 19h30min, sala 305 do prédio 8.
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É feito com uma combinação de antibióticos. Dura cerca de seis
meses, nos quais  o doente não pode deixar de tomar os remédios,
sob pena de desenvolver resistência à medicação. A tuberculose
deixa de ser transmissível a partir dos primeiros dias de tratamento,
permitindo ao paciente ter uma vida normal.

TRATAMENTO

O bacilo de Koch entra pelo nariz ou pela boca e se instala den-
tro do pulmão. Se o corpo não tem proteção contra a doença,
as bactérias se multiplicam formando pequenas lesões que cres-
cem e provocam necrose dos tecidos do pulmão. Caso o doente
não receba tratamento adequado, as lesões aumentam, tornan-
do o órgão debilitado e inflamado. Com a capacidade respirató-
ria reduzida, o paciente pode morrer por falta de oxigenação.

COMO OCORRE O CONTÁGIO
• Tosse com expectoração

por três semanas ou
mais

• Perda de peso
• Dor no tórax
• Febre no final do dia e

suores noturnos
• Falta de apetite
• Cansaço e indisposição
• Perda de peso

SINTOMAS
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