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Pesquisa e formação
no Canadá

AEmbaixada do Canadá, por meio do Cen-
tro de Pesquisas para o Desenvolvimento

Internacional, oferece bolsas de trabalho e pes-
quisa com duração máxima de dez meses. As
opções de áreas de pesquisa são As negocia-
ções da Alca e o meio ambiente e Diretrizes
metodológicas e éticas para a execução de
projetos com povos indígenas: o caso da mi-
neração. Requisitos: ter até 35 anos, mestra-
do em andamento ou concluído e conheci-
mento de língua estrangeira. Inscrições até 4
de maio. Informações na Assessoria de As-
suntos Internacionais e Interinstitucionais da
PUCRS: 3320-3660 ou aaii@pucrs.br.

Informática amplia
atendimento

AFaculdade de Informática mudou os horá-
rios de atendimento. A secretaria-geral pas-

sa a ter expediente externo de segunda a sexta-
feira, das 8h às 15h40min e das 17h10min às
22h45min e aos sábados, das 8h às 12h. A se-
cretaria do pós-graduação e o Laboratório de
Programação estão abertos nos dias de semana
das 8h às 22h45min, sem fechar ao meio-dia, e
aos sábados, das 8h às 12h.

Jornada Universitária
em Três Coroas

Ocentro acadêmico da Famecos promove a
V Jornada Universitária dias 20 e 21/4,

no Parque das Laranjeiras, em Três Coroas.
Durante o acampamento, haverá rafting,
boiacross, trilha ecológica, show de bandas,
jogos teatrais, mostra de filmes e oficinas,
entre outras atividades. Alunos de outras uni-
versidades também podem participar. Ins-
crições no CAAP (prédio 7). Informações:
3320-3500, ramal 4035.

Trabalhos para Semana
da Enfermagem

AFaculdade de Enfermagem, Fisioterapia e
Nutrição recebe, até o dia 19/4, inscri-

ções para trabalhos a serem apresentados na
4ª Semana de Enfermagem da Faculdade e
26ª Semana do Hospital São Lucas. Os alunos
devem entregar os resumos no 8º andar do
prédio 12. Os resultados da apreciação serão
divulgados em 30/4, à tarde, no mural do 8º
andar, constando local, dia e horário da expo-
sição do pôster. O evento ocorrerá de 13
a 17/5 e abordará o tema Enfermagem:
competências e solidariedade. Informações:
3320-3646 ou enfermagem@pucrs.br.

ANOTE

PUCRS recepciona
novos professores

OProjeto Solidariedade, vinculado à
Pró-Reitoria de Assuntos Comuni-
tários, recepciona os novos profes-

sores no dia 20/4, das 8h às 11h30min, na
sala 202 do prédio 40. As atividades conta-
rão com as presenças do Reitor Ir. Norberto
Rauch e dos pró-reitores da Universidade. A
diretora da Faculdade de Educação, Maria
Waleska Cruz, fará palestra sobre o perfil
do professor da PUCRS. A diretora do Cam-
pus Zona Norte, Iára Claudio, também dará
as boas-vindas aos professores e falará so-
bre o marco referencial da instituição. O
encontro será finalizado com almoço de
confraternização no Restaurante Panorama,
no prédio 40. Informações: 3320-3500,
ramal 4506.

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

Captação de recursos para o terceiro setor

Sistemas de Filantropia e Fontes de Financiamento são alguns dos temas abordados no curso de
Captação de Recursos para o Terceiro Setor. O evento, promovido pela Fundação Irmão José
Otão, ocorre no dia 19/4, das 13h às 16h30min, no auditório do prédio 50. A palestra será minis-

trada pela coordenadora do Programa do Instituto de Desenvolvimento e Investimento, Célia Meirelles
Cruz. A economista faz treinamentos em captação de recursos para diversas organizações e ministra mó-
dulos de captação de investimento social comunitário. Informações: 3339-1692 e 3336-5857.

A Pastoral vai
até você

Horários, locais e datas de missas, re-
tiros e palestras, além de informa-
ções sobre projetos do Centro de

Pastoral estarão disponíveis à comunidade
acadêmica por meio de um painel ambulan-
te. O painel circulará por todas as unidades e
setores do Campus divulgando o trabalho da
Pastoral. Interessados em recebê-lo podem
entrar em contato com o Centro de Pastoral
pelo telefone 3320-3500, ramal 4027 ou
4356.

Turismo ganha
novo laboratório

AFaculdade de Comuni-
cação Social inaugu-
rou, neste mês de

abril, o Laboratório de Turis-
mo (Labtur). A proposta é
atender alunos de Turismo e
dos demais cursos da uni-
dade. O setor realizará pes-
quisas sobre destinos de via-
gens e informações turísticas
aos visitantes da Universidade.
O Labtur está localizado na sala
217 B do prédio 7 e também
prestará serviços outros cursos da
PUCRS. Funciona de segunda a sexta-
feira, das 14h30min às 17h30min. In-
formações 3320-3569, ramal 4154.

Inscrições
abertas para
extensão em
Telecomunicações

Oprimeiro módulo do cur-
        so de extensão Gestão

de Negócios em Teleco-
municações, Visão Geral de
Telecomunicações, está com
inscrições abertas e começa
no dia 26/4. Promovido pela

Faculdade de Engenharia e pela
Treinar Treinamento Empresarial,
o curso visa a aperfeiçoar os pro-
fissionais desta área, que obteve

expressivo crescimento no país com a
entrada de grandes empresas no seg-
mento. Interessados devem dirigir-se à
sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3506.

Acesso ao portal
Ebsco Online

APUCRS tem acesso a 531 títulos de
periódicos eletrônicos através do por-
tal da Ebsco Online, no endereço

www-br.ebsco.com/online. As consultas
aos textos na íntegra somente podem ser
feitas nas dependências da Universidade.
No portal, pode-se realizar pesquisas por
assuntos ou autores. Mais informações no
Setor Hemeroteca da Biblioteca Central, pré-
dio 16, ou pelo telefone 3320-3586 ou
bceper@pucrs.br.

Festa da Integração

ODiretório Acadêmico Manuel Bandeira
(Damb), da Faculdade de Letras, promo-

ve a Festa da Integração no dia 19/4. Local:
Manara (Avenida Goethe, 200). Os ingressos
estão à venda no Damb (térreo do prédio 8) a
R$ 3.
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O representante da Financiadora Nacional de Estudos e Projetos (Finep)
no Estado, Victor Hugo Odorcyk, visitou a Faculdade de Engenharia. O
encontro  com a direção da unidade visou a aproximar o órgão de fomen-
to à pesquisa aplicada e apresentar o potencial da Faculdade frente ao
novo cenário de ciência, tecnologia e inovação no Brasil.

Christian Kuhn, formado em Economia pela PUCRS, em 2001, conquistou
o primeiro lugar na categoria Estudante do Prêmio Brasil de Economia,
promovido pelo Conselho Federal de Economia. O estudo, intitulado In-
vestimento e Financiamento do Setor Elétrico  Brasileiro nos anos 70 e
90, foi orientado pelo professor Renato Dalmazo.

O professor Jean Pierre Bernard, da Universidade de Genebra (Suíça),
ministrou curso de Implantodontia para os alunos do Programa de Pós-
Graduação em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial.

O coordenador do Labelo, engenheiro Álvaro Theisen, participou do Con-
gresso Internacional de Metrologia e Qualidade, no Rio. Apresentou os
trabalhos Ensaios de medidores eletrônicos de energia e Sistema automa-
tizado para calibração de multímetros de mão.

O assessor para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais, Francisco
Massa, representou a PUCRS no Primeiro Encontro Franco-Brasileiro para
tratar da Cooperação e Intercâmbios entre Universidades e Instituições
Brasileiras e Francesas. O evento foi realizado na Universidade Federal
Fluminense, no Rio.

O curso de Geografia realizou aula inaugural, proferida pela professora
Ivanira Falcade, da Universidade de Caxias do Sul, tendo como tema Vale
dos Vinhedos: uma caracterização geográfica. A palestra contou com a
presença de alunos da Geografia e do Turismo.

VIVA BEM

Agripe é uma doença contagiosa causada pelo
vírus Influenza que apresenta mutações pe-
riódicas, alterando suas características de

tempos em tempos. As pessoas confundem os sin-
tomas de gripe com resfriado. A gripe geralmente
provoca febre alta, tosse, dor de garganta, dor de
cabeça e sensação de fraqueza. O resfriado causa
coriza, dor de garganta e às vezes febre. A vacina com-
bate apenas o vírus Influenza e não os demais agentes infec-
ciosos que causam a gripe. De acordo com o Ministério da Saú-
de, a vacina possui 70% de eficácia, portanto, mesmo as pesso-
as vacinadas podem contrair a doença, porém com sintomas mais leves.

Vacina contra a gripe

FIQUE POR DENTRO

AGENDA
4ª Reunião do Grupo de Pesquisa de Hermenêuti-
ca Jurídica Norte-Americana sobre Princípios de inter-
pretação constitucional, com o prof. Juarez Freitas. Às
19h30min, sala 1035, prédio 11. Entrada franca.

Inscrições com desconto para o Encontro Brasileiro de
Processo Civil – 1º Colóquio Processual Civil, no
Centro Acadêmico Maurício Cardoso, térreo do prédio 11.
Informações: 3384-8582 e www.clicadvogados.com.br/
coloquio.
Inscrições para Curso de Capacitação Docente pro-
movido pela PUCRS Virtual. Início: 22/4. Matrículas no 9º
andar, prédio 40, ou 3320-3529. Informações:
www.ead.pucrs.br.

Aditamento dos contratos do Crédito Educativo Fede-
ral, na Caixa Econômica Federal, agência Otávio Rocha.
Informações: 3320-3508.

Inscrições com desconto para o curso Capacitação em
Dependência Química, na sala 201, prédio 40. Promo-
ção: Programa Vida com Qualidade. Informações: 3320-
3508, ramais 4359 e 4546.

Exposição da artista plástica Dalva Teixeira. Espaço Cul-
tural, prédio 16.

Inscrições para o Crédito Educativo da PUCRS na sala
109, prédio 1, e aditamento dos contratos nos guichês do
prédio 5. Informações: 3320-3508.

Assembléia Geral dos alunos da Teologia, às 10h, sala
506, prédio 40.
Palestra Viver é melhor quando se tem um amigo,
promovida pelo Programa Geron para pessoas acima de
50 anos. Às 15h, sala 401, prédio 40. Entrada franca.

Programa Entrevistas e Debates sobre As diretrizes
curriculares estabelecidas pelo Ministério da Edu-
cação para os cursos de graduação, com os Pró-Rei-
tores de Graduação Solange Ketzer, da PUCRS, e Norber-
to Hoppen, da UFRGS, e o coordenador do Setor Didático-
Pedagógico da PUCRS, Maurivan Ramos. Às 22h, na UNI-
TV (canal 15). Reprise 19/4, às 19h, e 20 e 21/4, às 22h.

Mesa-redonda sobre Desafios da Nutrição, com a coor-
denadora do curso, Martine Hagen. Às 14h, sala 602 do
prédio 40. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Fisiote-
rapia e Nutrição. Informações: 3320-3646. Entrada franca.

Chá com Ciência sobre O papel do Ferro em proces-
sos neurodegenerativos com a professora Nadja
Schroder. Às 17h35min, sala 141, prédio 12C. Promoção:
Ceab. Entrada franca.

Drogas: o que eu tenho a ver com isso? é o curso de
formação para professores promovido pelo Programa
Vida com Qualidade. Inscrições até 20/4, sala 109, prédio
1, ou 3320-3508, ramal 4359.
Seminário Contábil sobre Custo logístico, com o
professor Iris Andrade. Às 9h, auditório térreo, prédio 50.
Entrada franca.

Início do curso de extensão Direito Matrimonial da
Igreja. Promoção: Dep. de Propedêutica Jurídica da Fa-
culdade de Direito. Inscrições: sala 201, prédio 40. Infor-
mações: 3320-3506.

Reunião Científica do Instituto de Pesquisas Biomédicas
(IPB) sobre Efeitos de antioxidantes na longevidade
de C. elegans, com a mestranda Jacqueline Piccoli. Às
11h45min, no IPB, 2º andar do  HSL. Entrada franca.

Seminário Economia às 5 ½ sobre O sistema nacional
de cobrança pelo uso das águas: a importância da
economia do meio ambiente, com Eugênio Canepa,
da Cientec. Às 17h30min, auditório do 9º andar do prédio
50. Entrada franca.

Palestra Adolescência, promovida pelo Programa Vida
com Qualidade. Às 11h30min, sala 301, prédio 1. Entrada
franca.

Seminário do PET Biologia sobre as pesquisas no Pró-
Mata junto com a Universidade de Tübingen, com a coor-
denadora dos trabalhos Birgit Marques. Às 13h30min,
sala 141, prédio 12C. Informações: 3320-3545. Entrada
franca.
Seminário do Laboratório de Malacologia sobre Sis-
temática, morfologia e distribuição da família Veronicel-
lidae nas regiões biogeográficas australiana e oriental,
com a bióloga Suzete Gomes. Às 12h45min, salas 340,
gabinete 31, do prédio 12D. Entrada franca.

5º Seminário de Atualização em Zoonoses e Veto-
res, promovido pelo Dep. de Medicina Veterinária no
Campus Uruguaiana (BR 472, Km 7). Inscrições no Labo-
ratório de Bioquímica ou no dia 23/4, no Salão de Atos.
Informações: (55) 413-1515.
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Fonte: Proad/GRH/Sesmt

A vacina pode provocar gripe?
Não. Ela é produzida com vírus mortos. Não existe risco de contrair gripe pela
vacinação.

Tem efeito imediato?
A vacina demora cerca de duas semanas para fazer efeito.

Causa alguma reação?
Em algumas pessoas a vacina pode provocar dor fraca e uma pequena verme-
lhidão no local da aplicação. Mais raramente ocorre febre baixa, mal-estar e
dor no corpo. As reações desaparecem em 24 a 48 horas.

Qual a melhor época para tomar a vacina?
Deve ser aplicada durante o outono de cada ano. Assim a pessoa estará me-
lhor protegida no inverno, uma vez que o nível mais alto de proteção ocorre
cerca de quatro a seis semanas depois de sua aplicação.

Quando ela deve ser aplicada?
Como o vírus é mutante, a pessoa deve receber a vacina anualmente, com a
composição atualizada. A consulta ao médico é importante antes da vacinação.
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