
Universidade
cria curso especial
para Carris

APUCRS assinou contrato com a
Companhia Carris Porto-Alegrense
para a criação do curso seqüencial

(nível superior) Gestão em Trânsito e
Transporte Urbano. Voltado para os funcio-
nários da empresa, a formação específica
terá dois anos de duração. A primeira tur-
ma inicia em junho. O curso será desen-
volvido na Faculdade de Administração,
Contabilidade e Economia que, junto com
a Carris, organizou o currículo. Os tópicos
abordados são trânsito, transporte, ferra-
mentas de gestão financeira, estratégica
e comportamental, estatística, qualidade
e informática.
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Semana do
assistente social

Integrando a programação da 8ª Semana
da Solidariedade, a Faculdade de Serviço

Social promove o seminário Os desafios para
o Serviço Social no campo da saúde, dia
14/5, às 19h30min, e nos dias 15 e 16/5, das
8h às 11h30min. A palestrante convidada é a
professora da Universidade Federal do Rio de
Janeiro Ana Maria Vasconcelos. O evento ocor-
re no auditório do prédio 15. Informações:
3320-3546.

Intercâmbios no exterior

AAssessoria para Assuntos Internacionais e
Interinstitucionais realiza palestra sobre as

possibilidades de intercâmbio no exterior, dia
13/5, às 18h, no auditório do prédio 9. Serão
apresentadas as oportunidades de estágio re-
munerado pela International Association for Ex-
change of Students of Technical Experiences,
além da divulgação de intercâmbios para os
EUA e Nova Zelândia. Confirmar presença pelo
telefone 3320-3660 ou aaii@pucrs.br.

Cem anos de JK

Uma exposição sobre a
vida e obra do ex-pre-

sidente da República Jus-
celino Kubitschek pode ser
conferida no saguão do
prédio 50, até o dia 10/5.
O Projeto Memória, pro-
movido pela Fundação
Banco do Brasil, comemo-
ra, em 2002, o centenário
de nascimento do político
mineiro de Diamantina que
nunca perdeu uma eleição e ocupou quase todas
as posições no Legislativo e no Executivo.

Aprenda a falar melhor

APró-Reitoria de Extensão Universitária ofere-
ce o curso Aprimorando Voz e Fala nos dias

11, 18 e 25/5 e 1º/6, no prédio 40. As aulas
ministradas pela especialista em voz, Cristiane
Pretto, proporcionam ao aluno noções de entona-
ção, aquecimento e articulação da voz. Informa-
ções: 3320-3506.

Pré-selecionados
para o Credpuc

Alista dos pré-classificados no Crédito
Educativo da PUCRS (Credpuc) estará

disponível, a partir do dia 10/5, no mural
do prédio 1 e no site www.pucrs.br. Os
alunos escolhidos têm de 13 a 30/5 para
entregar os documentos necessários no
térreo do prédio 11. Outras informações
pelo telefone 3320-3508.

Comemore o Dia das Mães

OCentro de Pastoral promove, no dia
10/5, duas missas, às 11h30min e às

18h30min, na Igreja Universitária Cristo
Mestre. A temporada 2002 dos Concertos
Comunitários Zaffari abre em 12/5 com
uma homenagem ao dia, às 17h, no esta-
cionamento superior do Bourbon Shopping
Ipiranga. A Associação dos Funcionários
prepara para 25/5 o Chá das Mães, realiza-
do no restaurante do prédio 11. Interessa-
das devem inscrever-se na sala 140 do
prédio 7. Informações: 3339-2320.

ANOTE

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

Enfermagem e HSL promovem
semana de eventos

Pós em Economia
inicia com mestrado

OPrograma de Pós-Graduação em Eco-
nomia inicia atividades com o lança-
mento do Mestrado em Economia do

Desenvolvimento. Entre os objetivos está for-
mar profissionais capazes de realizar
diagnósticos econômicos regionais e na-
cionais, a fim de propor estratégias al-
ternativas de desenvolvimento, além de

estimular a pesquisa acadêmica nas áreas de
desenvolvimento econômico e economia re-
gional. Há quatro linhas de pesquisa: mode-
los multissetoriais, crescimento e distribui-
ção, agronegócios e desenvolvimento regio-
nal. São 15 vagas anuais. A coordenação é
do professor Adalmir Marquetti. As inscri-
ções se encerram em 21/5. Informações:
3320-3500 ramal 4502.

AFaculdade de Enfermagem e o Hospital São Lucas da PUCRS realizam de 13 a
17/5 a Semana de Enfermagem. O tema deste ano é Enfermagem: Competên-
cias e Solidariedade. O evento visa a proporcionar aos alunos, professores e

profissionais da saúde um espaço de reflexão sobre as competências da enfermagem
na pesquisa, na assistência e no ensino. Acadêmicos, docentes, profissionais e a
comunidade podem inscrever-se para participar de palestras e mesas-redondas que
serão realizadas na sala de conferências do prédio 41 e no anfiteatro Ir. José Otão do
HSL. Haverá ainda exposição de pôsteres e atividades solidárias articuladas à Semana
da Solidariedade. Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão Universitária,
prédio 40, sala 201 e 3320-3680.

Solidariedade
mobiliza
comunidade
acadêmica

OProjeto So-
lidariedade
promove de 13 a

18/5 a 8ª Semana da So-
lidariedade. A abertura
será dia 14, às 10h, no
prédio 41. Paralelamente, de
14 a 16/5, ocorre a Feira de Promoção
da Saúde, das 11h às 19h, no Centro de
Eventos. A Feira terá estandes nas áreas
de saúde cardiovascular, bucal, da mu-
lher, do homem, saúde e movimento,
drogas de abuso e aconselhamento e
orientação psicológica. A Semana da So-
lidariedade conta com a participação de
cerca de 25 unidades da PUCRS mobili-
zadas na realização de palestras, ofici-
nas, exposições, torneio esportivo e
campanhas de arrecadação de alimentos
não-perecíveis e de agasalhos. O evento
conta com o apoio do Centro de Pastoral
Universitária, Hospital São Lucas e
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitá-
rios. Informações: ramal 4506 e
projetosolidariedade@pucrs.br.
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As faculdades de Biociências, Enfermagem, Fisioterapia e
Nutrição, Farmácia e Química inauguraram a Sala de Infor-
mática, no prédio 12, com 60 computadores ligados à rede
da Universidade.

O título de Amigo da Epidemiologia, concedido pela Secre-
taria Municipal de Saúde, foi para o professor Carlos Graeff
Teixeira, da Faculdade de Biociências e do Instituto de Pes-
quisas Biomédicas, pelo seu trabalho realizado na pesquisa
em esquistossomose.

Alexandre Wunderlich, professor do Departamento de Prá-
tica Jurídica da Faculdade de Direito ocupará uma das va-
gas da Comissão Nacional de Análise e Revisão da Legisla-
ção Processual dos Juizados Especiais Criminais, represen-
tando o Estado. O convite veio do ministro da Justiça,
Miguel Reale Júnior.

O professor Luiz Alberto de Boni, da Faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas, foi eleito presidente da Associação
Brasileira de Estudos Medievais. De Boni é coordenador das
coleções Pensamento Franciscano e Pensadores Gaúchos,
publicadas pela Edipucrs.

O Reitor Norberto Rauch nomeou a professora Maria Aracy
Menezes da Costa para o cargo de vice-diretora da Faculda-
de de Direito até dezembro deste ano.

Suzana Martins, professora da Faculdade de Administração,
Contabilidade e Economia, representou a PUCRS no Semi-
nário Internacional de Administração Ecológica e Ambiental
na União Européia, em Nienburg (Alemanha). Suzana inte-
grou a delegação do Conselho Regional de Administração.
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3330-9962 • Impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/ascom.

VIVA BEM

Éa inflamação das amíg-
dalas que aumentam de
tamanho e muitas vezes

formam placas de pus. Elas são
estimuladas por agentes invasores, como vírus e bactérias
e desencadeiam os primeiros processos para a formação de
anticorpos contra esses mesmos invasores.

Amigdalite

FIQUE POR DENTRO

AGENDA
Inscrições para o curso de extensão em Saúde Mental. Pro-
moção: PUCRS Virtual. Matrículas e informações: 3320-3651,
saudemental@pucrs.br e http://cursos.ead.pucrs.br/saudemental.
Palestra sobre a atividade de Relações Públicas com o relações
públicas da RGE, Michael Menta. Às 19h30min, no auditório do prédio
7. Organização: alunas do 7º semestre de RP. Entrada franca.
Inscrições para o curso de especialização em Gerontologia Social na
sala 330 do prédio 15. Promoção: PPG em Serviço Social. Informa-
ções: 3320-3539 e pgsocial@pucrs.br.
Inscrições para o curso de especialização em Educação Especial.
Promoção: PUCRS Virtual. Início: 17/5. Matrículas e informações:
3320-3651 e www.ead.pucrs.br.
Chá com Ciência sobre A frutose 1,6 bifosfato como protetor ce-
lular, com o professor Jarbas de Oliveira. Às 17h35min, sala 141,
prédio 12C. Promoção: Ceab. Entrada franca.
Palestra Acesso à Justiça e Defensoria Pública, com o defensor
público do Estado, Carlos Frederico Guazzelli. Promoção: Dep. de Prá-
tica Jurídica. Às 18h, no auditório do prédio 11. Válido como atividade
complementar. Entrada franca.
Seminário do PPG em Zoologia sobre Importância do estudo biogeo-
gráfico para a sistemática, com o professor Gervásio Carvalho. Às
11h, na sala 141 do prédio 12C. Entrada franca.
Último dia de inscrição para o curso Gestão e Liderança de Equi-
pes, promovido pela Fijo. Início: 13/5. Matrículas no prédio 2. Infor-
mações: 3336-5857 e www.fijo.com.br.
Oficina de Criatividade promovida pelo Programa Geron para pessoas
acima de 50 anos. Às 15h, na sala 401 do prédio 40. Entrada franca.
6º Encontro Gaúcho de Imunologia, no prédio 50. Promoção: Fa-
culdade de Biociências. Inscrições até 8/5.
Lançamento oficial do Plano Estratégico da PUCRS para toda a
comunidade acadêmica. Às 18h30min, no teatro do prédio 40.
Início do curso de Bonsai, promovido pelo Instituto de Cultura Japo-
nesa. Inscrições até 10/5.     Informações: 3320-3583.
Torneio Esportivo da Solidariedade, com jogos de futsal (11 e
18/5), vôlei misto (18/5) e tênis de mesa (18/5). Às 8h30min, no
ginásio do prédio 80. Entrada franca.
Reunião Científica do Instituto de Pesquisas Biomédicas (IPB) sobre
Indução de tolerância imunológica em transplante de ilhotas
de Langerhans, com a doutoranda Andrea Bauer. Às 11h45min, no
IPB, 2º andar do HSL. Entrada franca.
Encerram-se inscrições para o curso A Técnica do Rorschach e do
Zulliger na avaliação de personalidade. Promoção: Centro Psico-
técnico da Faculdade de Psicologia. Início: 15/5. Matrículas na sala
210 do prédio 11. Informações: 3320-3563 e psicotecnico@pucrs.br.
Início do curso de extensão História e Mitologia. Promoção: Facul-
dade de Filosofia e Ciências Humanas. Inscrições até 13/5.
Seminário Economia às 5 ½ sobre Proximidade territorial, formas
de governança e estratégias de capacitação inovativa em ar-
ranjos produtivos locais no Brasil, com Marco Vargas, da Unisc. Às
17h30min, auditório do 9º andar do prédio 50. Entrada franca.
Início do curso de extensão Gestão de Negócios em Telecomuni-
cações. Promoção: Faculdade de Engenharia. Matrículas até 13/5.
Seminário O Novo Código Civil Brasileiro. Promoção: Faculdade de
Direito.
Curso de extensão Webdesign com Macromedia Dreamweaver e
Fireworks. Promoção: Famecos.
Seminário do Laboratório de Malacologia sobre Estudos experimen-
tais (na praia e em laboratório) sobre o comportamento do
bivalve marinho moçambique Donax hanleyanus Philippi, 1847
(Mollusca, Bivalvia), com o bolsista Paulo Eduardo Bergonci. Às
12h45min, gabinete 31 da sala 340 do prédio 12D. Entrada franca.
Audiovisual sobre a Ásia Central, com Beto Conte, da empresa STB.
Às 20h, no anfiteatro do 9º andar do prédio 50. Entrada franca.
Palestra Direito de Família, com o advogado Fausto Domingues.
Promoção: Programa Vida com Qualidade. Às 11h30min, sala 301 do
prédio 1. Entrada franca.
Seminário do PET Biologia sobre Programa de Intercâmbio PUCRS
e Universidade de Tübingen – Estudos e pesquisas na Alema-
nha, com a aluna Flávia Ribeiro. Às 13h30min, sala 141, prédio 12C.
Entrada franca.
Início do I Curso Integrado de Fisiologia Humana e Semiologia
Pediátrica. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Nu-
trição. Inscrições até 15/5.
Palestra O Sindicato de Relações Públicas falando abertamente
– caminhos e perspectivas profissionais, com o presidente do
sindicato Armando Macedônia. Promoção: alunos de RP. Às 19h30min,
no auditório do prédio 7. Confirmar presença pelos telefones
3333-6075 ou 9835-6838. Entrada franca.
XV Jornada Odontológica dos Formandos, no Centro de Eventos do
prédio 41. Inscrições na Secretaria da Faculdade de Odontologia, 2º andar
do prédio 6. Informações: 3320-3562 e www.xvjofpucrs.cjb.net.

    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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Fonte: Proad/GRH/Sesmt

Os vírus e as bactérias são os principais responsáveis.

CAUSAS

8
a

16

13

Coceira e dor de garganta, dificuldade para engolir, tosse,
febre e mal-estar. Além disso, os gânglios linfáticos podem
aumentar e ficar volumosos.

SINTOMAS

Amígdalas inflamadas ou presença de placas brancas e gân-
glios linfáticos do pescoço inchados. Corrimento nasal, espir-
ros, tosse, inflamação das conjuntivas (olhos) e rouquidão
são típicos das infecções virais. Dor abdominal e vômitos
caracterizam a contaminação causada por bactérias.

DIAGNÓSTICO

Geralmente são indicados antibióticos quando a doença é de ori-
gem bacteriana. Recomenda-se repouso e consumo de líquidos e
vitamina C. Os sintomas podem ser aliviados com analgésicos,
antiinflamatórios, gargarejos com água e bicarbonato. Alguns ti-
pos de pastilhas e xaropes estimulam a produção de saliva.
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