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Biblioteca oferece serviço
de banco de dados

Apágina da Biblioteca Central na internet
(www.pucrs.br/biblioteca) passa a ofe-

recer link para o banco de dados Proquest.
São oferecidas referências e textos na íntegra
de periódicos internacionais em todas as áre-
as do conhecimento. O acesso se restringe às
conexões de computadores da rede da Uni-
versidade. Informações no Setor de Multimei-
os da Biblioteca Central: 3320-3696 ou
mtm@pucrs.br.

Inscrições para
Projeto Rondon

APró-Reitoria de Assuntos Comunitários está
com inscrições abertas até 30/4 para alu-

nos que querem fazer estágio de seis meses
no Canadá. O Projeto Rondon é realizado em
parceria pela PUCRS e pela Jeunesse Canada
Monde. Pré-requisitos: ter até 22 anos, co-
nhecimentos de inglês ou francês e estar cur-
sando do 1º ao 5º semestre. Inscrições na
sala 109 do prédio 1. Informações: 3320-
3508 e edgaree@pucrs.br.

Oficinas de cinema

AFamecos promove Oficinas Experimentais
de Cinema a partir de 6/5. No primeiro

módulo, Linguagem, serão abordados conteú-
dos sobre estética e gêneros do cinema, com
Glênio Póvoas, e gramática fílmica, com Aníbal
Damasceno Ferreira. As aulas vão até 21/5.
Inscrições até à data de início na Proex, sala
201 do prédio 40. Informações: 3320-33658.

Copa de Futsal

No sábado, dia 27/4, será realizada a eta-
pa final da II Copa DCE-PUCRS de Futsal,

no Centro Desportivo da PUCRS (prédio 80).
Alunos, professores e funcionários podem as-
sistir aos jogos entre 8h e 18h.

Ação voluntária

Anova edição do Curso de Dinamizadores
da Ação Voluntária ocorre de 26/4 a 4/5.

Promovida pela Pró-Reitoria de Assuntos Comu-
nitários, a iniciativa é coordenada por José Antô-
nio Meister. Alunos, professores e funcionários

têm isenção de pagamento. Informações: Proex,
sala 201 do prédio 40, e 3320-3506.

Análise de drogas de abuso

OInstituto de Toxicologia presta serviços
de análises de drogas de abuso voltadas a

indústrias, institutos psiquiátricos e candidatos
de concursos, entre outros. É garantida confia-
bilidade e qualidade nos resultados. Se neces-
sário, o Instituto realiza cadeia de custódia,
quando há observação da coleta. Informações:
3320-3677 ou toxicologia-pg@pucrs.br.

Programação no
Campus Zona Norte

OCampus Zona Norte (CZN) em Família
ocorre em 27/4, durante todo o dia. Os alu-

nos apresentam as instalações para parentes e
amigos. A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitári-
os promove, também no CZN, em 29/4, das
18h30min às 22h, a Noite dos Estágios. Na
oportunidade, os alunos poderão inscrever-se
em órgãos intermediários para fazer estágios.

ANOTE

Banco do Brasil
inaugura posto

Será inaugurado posto do Banco
do Brasil nesta quarta-feira, 24/4,
às 19h30min, no prédio 2, da

Fijo. O horário de funcionamento vai
das 10h às 15h. Há também três ter-
minais de auto-atendimento no local,
além dos existentes nos prédios 30 e
40, que estão disponíveis das 7h às
22h. O telefone do posto é 3339-6779.

Reflexões sobre
a Instituição

Oencontro do Projeto Reflexões
será realizado de 26 a 28/4,
no Hotel Dall’Onder, em Bento

Gonçalves. Parte do planejamento ins-
titucional, as reuniões têm por objeti-
vo a integração entre dirigentes, pro-
fessores e funcionários e a discussão
sobre a finalidade e a identidade da
Universidade.

Encontro discute
processo civil

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

Alunos farão
pesquisas no Pró-Mata

De 25 a 28/4, alunos do curso de
Ciências Biológicas e do pós-gra-
duação em Zoologia desenvolvem

projetos no Centro de Pesquisas e Conser-
vação da Natureza Pró-Mata, em São Fran-
cisco de Paula. A responsabilidade é da
coordenadora do Centro de Estudos Aca-
dêmicos em Biologia, Fernanda Bordignon
Nunes.

Instituto de Geriatria selecionado
pelo Ministério da Saúde

OInstituto de Geriatria e de Gerontologia foi um dos 14 centros de referência
em assistência à saúde do idoso nomeados pelo Ministério da Saúde. Com a
portaria, assinada no dia 12/4, as instituições passarão a receber recurso

especial, até 2005, a fim de realizarem atendimento diferenciado a esses pacientes.
Os centros terão 180 dias para providenciar internação e ambulatórios específicos e
atendimento domiciliar aos idosos. O Instituto da PUCRS é um dos poucos que estão
mais próximos de cumprir a exigência.

OCentro Acadêmico Maurício Car-
doso (CAMC), da Faculdade de
Direito, realiza o Encontro Bra-

sileiro de Processo Civil e o I Colóquio
Processual Civil entre os dias 25 e
27/4. O evento tem como patrono o
ex-presidente do Superior Tribunal de
Justiça Paulo Costa Leite e contará
com a presença de profissionais desta-
cados na área. Inscrições no CAMC
(prédio 11), das 9h às 22h. Informa-
ções: 9653-0657, 9653-1536 e
www.clicadvogados.com.br/colo-
quio.

Software livre é tema
de fórum

A3ª
edi-
ção do

Fórum Interna-
cional Software
Livre ocorre de
2 a 4/5 no
Centro de
Eventos da PUCRS.
Está prevista a partici-
pação de 200 palestran-
tes. Entre eles, o fun-
dador da Free Software Foundation, Robert Chas-
sell, e o presidente da Linux International, Jon
Hall. Paralelamente, a PUCRS e a Sociedade
Brasileira de Computação promovem o 3º
Workshop sobre Software Livre. Utilização,
adaptação e expansão de códigos em fonte
aberta para fins educacionais e mercadológicos,
além de recursos em inteligência artificial,
serão enfocados. Não é necessário ins-
crever-se para o workshop. Informações:
www.softwarelivre.rs.gov.br/forum.
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De 25/4 a 5/5, a Edipucrs participa da 17ª Bienal do Livro de São Paulo,
considerada uma das maiores feiras do livro do mundo e responsável por
um expressivo volume de negócios do setor. Suas obras estarão expostas
no estande da Associação Brasileira de Editoras Universitárias.

A Associação dos Docentes e Pesquisadores da PUCRS convoca para
Assembléia Geral Ordinária, nos dias 25 e 26/4, quando ocorre a eleição
da diretoria executiva, do conselho fiscal e do conselho de representan-
tes, gestão 2002/2004. A assembléia será na sala 140 do prédio 7, das
8h às 12h e das 13h30min às 20h. As inscrições de chapa para concorrer
à eleição encerraram-se em 18/4.

A professora da Faculdade de Educação e coordenadora da Política de
Educação Especial da Secretaria Estadual da Educação, Marlene Rozek,
participou como convidada de reunião internacional realizada em Bari
(Itália) para avaliar a participação do Rio Grande do Sul no Projeto
Comenius 2.1, que reflete, pesquisa e avalia a formação de trabalhado-
res em educação especial. Também da Educação, a docente Odilia Silva
representou a Universidade no Encontro de Gestão de Educação/Aprendi-
zagem Organizacional, em São Paulo.

O professor Draiton de Souza, do pós-graduação em Filosofia, proferiu
palestras na Universidade de Tübingen e de Kaiserslautern (Alemanha).
Manteve contatos, com vistas a projetos de pesquisa em comum, com as
Universidades de Münster e de Kassel.

O chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Osvaldo Henrique
Hack, visitou a PUCRS. Acompanhado do coordenador do Mestrado em
Ciências da Religião daquela instituição, Antonio Maspoli, veio conhecer o
Programa de Pós-Graduação em Teologia da Universidade.

O 3º Seminário dos Cursos de Jornalismo, promovido pelo Instituto
Nacional de Estudos de Pesquisas Educacionais, será realizado na PUCRS
dias 26 e 27/4, no 8º andar do prédio 40. O tema do evento é Avaliação,
Informação e Qualidade. Participam coordenadores de cursos que reali-
zam o Provão.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comunicação Social da Universidade. Coordenador da Assessoria e
Diretor-Editor: Carlos Alberto Carvalho • Editora Executiva: Magda Achutti • Redação e Edição: Ana Paula Acauan, Magda Achutti e
Paula Oliveira de Sá • Estagiárias: Angela Vencato e Aline Trevisan • Revisão: José Renato Schmaedecke • Projeto gráfico: Pense Design
- Fone 3330-9962 • Impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/ascom.

VIVA BEM

No Brasil, estima-se que o câncer de colo do útero seja o terceiro
mais comum na população feminina, superando o câncer de pele
e de mama. Único que pode facilmente ser prevenido ou desco-

berto na fase inicial, representa 10% de todos os tumores malignos em
mulheres segundo o Ministério da Saúde.

Câncer de colo do útero

FIQUE POR DENTRO

• Início precoce da atividade sexual
• Variação de parceiros sexuais
• História de doenças sexualmente
• transmissíveis, principalmente
• herpes e papiloma vírus
• Hábito de fumar
• Falta de higiene pessoal
• Uso prolongado de contraceptivos orais

FATORES DE RISCO

AGENDA

Fonte: Proad/GRH/Sesmt

Pensando em Contabilidade, com a palestra Aspectos
Contábeis e Jurídicos no Processo de Concordata, mi-
nistrada pelo professor Sílvio Camilo. Às 18h15min, auditó-
rio do prédio 50. Promoção: Dep. de Contabilidade da FACE.
Entrada franca.

Inscrições abertas para o curso de extensão Comunicação
e Paradigmas Metodológicos, promovido pela Faculda-
de de Comunicação Social. Matrículas na sala 201 do prédio
40. Informações: 3320-3506 e proex@pucrs.br.

Inscrições abertas para o curso de Capacitação em De-
pendência Química, na sala 201 do prédio 40. Promoção:
Programa Vida com Qualidade. Informações: 3320-3500,
ramais 4359 e 4546.

Últimos dias de inscrição para o Crédito Educativo da
PUCRS, na sala 109 do prédio 1, e aditamento dos contra-
tos nos guichês do prédio 5. Informações: 3320-3508.

Exposição da artista plástica Dalva Teixeira, no Espaço
Cultural, saguão do prédio 16.

Apresentação de trabalhos de Direito Aeroespacial, das
14h às 18h30min. Local: sala 514 do prédio 40. Promoção:
Faculdade de Ciências Aeronáuticas.

Palestra Aprendendo a viajar, com a professora Dinei
Adriana Oliveira. Promoção: Programa Geron. Para pessoas
acima de 50 anos. Às 15h, sala 401, prédio 40. Entrada
franca.

Curso Pré-Jornada Odontológica, promovido pelos for-
mandos da Faculdade de Odontologia, às 19h30min, no
anfiteatro do prédio 50. Inscrições: sala 207 do prédio 6 ou
dia 25 no local do evento. Informações: 3320-3562.

Palestra Normas de redação de textos científicos, com
o professor Nelson Spector. Às 8h15min, 3º andar do HSL.
Público-alvo: alunos do Programa de Pós-Graduação em
Clínica Médica.

Último dia de inscrição para o curso Criminalística e Me-
dicina Legal, promovido pela Fijo. Início 29/4. Informa-
ções: 3336-5857 e www.fijo.com.br.

Início do módulo Visão geral de telecomunicações, o
primeiro do curso de extensão Gestão de Negócios em Te-
lecomunicações, promovido pela Faculdade de Engenharia.
Inscrições: sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3506
e proex@pucrs.br.

Último dia para aditamento dos contratos do Crédito Edu-
cativo Federal, na Caixa Econômica Federal, agência Otá-
vio Rocha. Informações: 3320-3508.

Palestra Encontros, desencontros e novos encontros,
com o Ir. Carlos Humberto Gothchalk. Promoção: Programa
Vida com Qualidade. Às 11h30min, sala 301, prédio 1. En-
trada franca.

Lançamento do livro Entidades Assistenciais, Rede de
Serviços para a Constituição de uma Política de Assis-
tência Social, organizado por Gleny Terezinha Guimarães
e publicado pela Edipucrs. Às 10h, no teatro do prédio 40.

Início das aulas de preparação para testes de profici-
ência em espanhol para mestrado e doutorado. Promo-
ção: Instituto de Cultura Hispânica. Inscrições na sala 207
do prédio 3. Informações: 3336-5377.

Início do curso de extensão Perícias em Avaliações de
Imóveis - Novas Tendências, promovido pela Faculdade
de Engenharia. Inscrições até 26/4 na sala 201 do prédio
40. Informações: 3320-3506 e proex@pucrs.br.

Curso de Formação para Professores do Campus
Uruguaiana, promovido pelo Programa Vida com Qualida-
de. Inscrições no Campus II. Informações: 3320-3500, ra-
mal 4546, e (55) 413-1515.

Debate sobre Crime ambiental e responsabilidade pe-
nal de pessoa jurídica, promovido pelo Grupo de Estudos
em Direito Ambiental e pelo PPG em Ciências Criminais. Às
9h30min, sala 1035 do prédio 11. Entrada franca.

Seminário do PET Biologia sobre Projeto de Ecologia Flo-
restal no Planalto das Araucárias desenvolvido no
Pró-Mata, com o biólogo Glauco Schüssler. Às 13h30min,
sala 141 do prédio 12C. Informações: 3320-3545, ramal
4335. Entrada franca.

Inauguração do Ambulatório de Endometriose do Ser-
viço de Ginecologia e Obstetrícia do HSL, sala 317. Infor-
mações: 3320-3354.

Último dia para inscrição de trabalhos na 11ª Reunião de
Pavimentação Urbana, promovida pela Prefeitura de
Porto Alegre e Associação Brasileira de Pavimentação Urba-
na. Interessados da área de Engenharia devem enviar o
resumo do trabalho para ceratti@adufrgs.ufrgs.br. Informa-
ções: 3215-8850 e 11rpu@smov.prefpoa.com.br.
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Toda mulher com atividade sexual deve submeter-se ao exame
preventivo periódico, especialmente dos 25 aos 59 anos de idade.
Durante a consulta ginecológica, o médico coleta uma pequena
quantidade de células do colo do útero para análise em laboratório.
A investigação deve ser feita cada ano e, se houver alguma altera-
ção, de seis em seis meses ou conforme orientação médica.

COMO É FEITO O EXAME PREVENTIVO

• Corrimento vaginal
• Sangramento vaginal
• Dor após relações
• sexuais
• Irregularidade
• menstrual

SINAIS E
SINTOMAS24
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