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Encontro marista

Os jemaristas da PUCRS estão convidados
para o 28º Jemarão, organizado pela Casa

Provincial e pelo Instituto de Educação Marista
Nossa Senhora das Graças. O evento será dia
25/5, das 8h às 19h, no Centro Social Marista, es-
trada Antônio Severino, 1493, bairro Mario Quin-
tana, Porto Alegre. Informações: 485-5169.

Dia do Desafio

AFaculdade de Educação Física e Ciências
do Desporto participa da programação do

Dia do Desafio, em 29/5. O evento, de âmbito
internacional, coordenado no Brasil pelo
SESC/SP, tem por objetivo alertar
a população sobre os
benefícios da ativi-
dade física para a
saúde do corpo e da
mente. O desafio é es-
timular o maior número pos-
sível de pessoas pelo perío-
do mínimo de 15 minu-
tos. Informações com a
professora Jane Gonzalez:
3320-3500, ramal 3622.

Palestra sobre epilepsia

No dia 27/5, às 20h, o neurologista e neu-
rocientista Imad Najm, responsável pelo

programa de cirurgia da epilepsia e de neuro-
logia experimental da Cleveland Clinic (EUA),
faz palestra no anfiteatro Ir. José Otão, 2º
andar do HSL. Aborda O tratamento das epi-
lepsias com base no que ocorre no cérebro
humano. Entrada franca.

Assessoria a empresas

APró-Reitoria de Extensão Universitária con-
ta com um núcleo que presta assessoria a

micro, pequenas e médias empresas da região
Metropolitana. O trabalho é gratuito às entida-
des que aderirem ao programa, subsidiado pelo
governo do Estado. Informações: 3320-3500,
ramal 4366 ou nucleo@pucrs.br.

Doe agasalhos

ODiretório Acadêmico Manuel Bandeira re-
cebe doações de agasalhos até o dia

29/5. As roupas serão entregues à ONG Vida
Viva. Local de entrega: térreo do prédio 8.

Ciranda cultural de prendas

O32º Concurso Estadual Ciranda Cultural de
Prendas ocorre de 23 a 25/5 no teatro do

prédio 40. Na sexta-feira, às 9h, começa a
competição envolvendo as categorias adulta,
juvenil e mirim e, às 13h30min, há mostra fol-
clórica. A sessão solene de instalação do con-
curso, com homenagens e despedidas, será às
21h. As provas seguem no sábado de manhã e
de tarde. A proclamação dos resultados ocorre-
rá às 22h, no Clube Farrapos. Os ingressos es-
tarão à venda no teatro do prédio 40.

Ambulatório de Psiquiatria

OServiço de Psiquiatria do Hospital São Lu-
cas oferece serviço ambulatorial ao pú-

blico em geral para casos de depressão, ansie-
dade, transtorno de pânico, fobias e depen-
dência química, entre outros. Há horário es-
pecial para funcionários da Universidade, das
8h às 20h, de segunda a sexta-feira, em aten-
dimento semiprivativo e por convênios. O am-
bulatório fica no 3º andar do Hospital, sala
309. Informações: 3320-3000, ramal 2138.

ANOTE

Veterinária
comemora 30 anos

Ocurso de Medicina
Veterinária da
Faculdade de

Zootecnia, Veterinária e
Agronomia do Campus II,
de Uruguaiana, completa 30
anos no dia 24/5. A data
será comemorada com um
memorial do curso, homena-
gem aos professores e alunos da
primeira turma, placa come-
morativa, jantar e palestra
Medicina Veterinária: pas-
sado, presente e futuro, proferida pelo diretor
da revista A Hora Veterinária, Alcy Cheuiche.

PUCRS e CEEE lançarão livro

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

Administração de Empresas
traz Filhos Pródigos

ODepartamento de Administração da
Faculdade de Administração, Con-
tabilidade e Economia (Face) pro-

move dia 24/5 programação voltada aos
acadêmicos dos cursos de Administração de
Empresas e Análises de Sistemas de Infor-
mação. Filhos Pródigos – Experiências bem
sucedidas de prática profissional é o evento
que mostrará vivências de alunos egressos
durante o último ano do curso, relatando
suas experiências com a monografia e as
diferentes situações enfrentadas nas em-
presas durante o estágio. Será no prédio
50, a partir das 19h30min. Informações e
inscrições (gratuitas) na secretaria da Face,
fone 3320-3547. A coordenação é do pro-
fessor José Henrique Paniagua.

Presidente da
Capes faz palestra

Opresidente da Fundação de Co-
ordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior

(Capes), Abílio Baeta Neves, estará na
PUCRS no dia 29/5. Ele fará palestra so-
bre A situação da pós-graduação no con-
texto internacional aos dirigentes da
Universidade, coordenadores de progra-
mas de pós-graduação, professores-pes-
quisadores e alunos de pós-graduação.
O encontro ocorrerá às 15h, no auditório
do prédio 40 (sala 202).

OCentro de Memória Literária do Programa de Pós-Graduação em Letras e a
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) firmaram acordo para o lança-
mento do livro Centro Cultural CEEE Erico Verissimo – Uma Idéia Luminosa.

Será uma edição de luxo, com tiragem de 3 mil exemplares, entregue na inauguração
do novo espaço, prevista para o final deste ano. A obra contará com 150 imagens,
entre reproduções de documentos do acervo e fotos dos escritores. O livro terá textos
de Regina Zilberman, Maria da Glória Bordini, Maria Luíza Remédios e Luiz Antonio de
Assis Brasil, ressaltando a literatura no Rio Grande do Sul, a importância de Erico
Verissimo, o surgimento dos acervos e a preservação e difusão da memória literária
do Centro Cultural.
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Fórum por mundo
mais solidário

Nos dias 24 e 25/5 o Centro de Even-
tos do Campus Uruguaiana pro-
move o 1º Fórum Regional da Soli-

dariedade – Por um mundo mais solidário,
que abordará o tema Economia solidária na
globalização. O evento dá continuidade aos
trabalhos iniciados em 2001 no 1º Fórum
Nacional da Solidariedade. Entre os objeti-
vos está apresentar o cooperativismo e a
globalização da solidariedade como cami-
nhos promissores de valorização da vida,
da ética, do desenvolvimento com inclusão
social, da democracia, da paz e do compro-
misso com as gerações futuras. As inscri-
ções serão no local mediante a colaboração
de 1kg de alimentos não-perecíveis ou um
agasalho. Informações: (55) 413-1515 e
dirgeral@pucrs.campus2.br.



Yukio Moriguchi, diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia, recebeu
do cônsul-geral do Japão, Kanji Tsushima, a condecoração imperial Ordem
do Tesouro Sagrado. A homenagem é uma das mais altas distinções
concedidas pelo imperador japonês para pessoas acima de 70 anos. O
reconhecimento a Moriguchi é pelo intercâmbio técnico-cultural promovido
por ele entre Brasil e Japão.

Professor Douglas de Mendonça Thompson, da Faculdade de Zootecnia,
Veterinária e Agronomia do Campus II, de Uruguaiana, foi eleito governa-
dor do distrito LD4 do Lions Internacional. O distrito é composto das
regiões noroeste, centro, campanha e fronteira oeste do Estado. Thomp-
son toma posse em 12/7, em Osaka (Japão).

Ernildo Stein, professor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, foi
eleito presidente da Sociedade Brasileira de Fenomenologia, órgão que
congrega renomados pesquisadores da área. A Fenomenologia é um movi-
mento filosófico que surgiu no começo do século 20.

A professora do curso de Pós-Graduação em Letras Maria Luíza Remédios
assume como membro do Conselho Estadual de Cultura por dois anos. O
conselheiro acompanha, analisa e fiscaliza as iniciativas culturais desen-
volvidas pela Secretaria Municipal da Cultura, bem como promove even-
tos, atividades, estudos e pesquisas na área cultural, entre outras ações.

O historiador e responsável por Assuntos da América Latina da Universida-
de de Erfurt (Alemanha), professor Peer Schmidt, visitou a PUCRS com
objetivo de criar um intercâmbio entre as duas universidades, especial-
mente de docentes pesquisadores da pós-graduação.

A Pró-Reitora de Graduação, Solange Ketzer, participou do 15º Fórum Nacio-
nal de Pró-Reitores de Graduação, realizado na Universidade Federal de Per-
nambuco. Os grupos de trabalho apontaram estratégias para viabilizar a
articulação do ensino, com a pesquisa e extensão no âmbito da graduação.

VIVA BEM

Éa presença de endométrio (camada interna do útero que é eliminada du-
rante a menstruação) em outros locais, como ovários, trompas de falópio
e ligamentos de sustentação do útero, podendo atingir intestino, bexiga

ou vagina. Cerca de 5% a 10% das mulheres em idade reprodutiva sofrem com
a doença que provoca dores pélvicas crônicas, dificuldade para engravidar, além
de alterações urinárias e intestinais no período de menstruação.

Endometriose

FIQUE POR DENTRO

As evidências mostram ser uma do-
ença genética ou causada pelo sis-
tema de defesa do organismo.

CAUSAS

AGENDA

Fonte: Proad/GRH/Sesmt

Pensando em Contabilidade sobre Sistema financeiro
nacional, com o prof. Leonel Cerutti. Prom.: Dep. de Con-
tabilidade. Às 18h15min, aud. prédio 50. Entrada franca.
Palestra Universidade: um somatório de atitudes e
valores, com o prof. Antônio Carlos da Matta. Prom.:
Diretório Acadêmico Manuel Bandeira. Às 19h30min,
aud. prédio 9. Entrada franca.
Último dia de inscrição para o curso Identificação de
necessidades e elaboração de programas de trei-
namento, na sala 210 do prédio 11. Prom.: Centro Psi-
cotécnico. Início: 23/5. Inf.: 3320-3563.
Inscrições abertas para a Semana Acadêmica dos 25
anos da Faculdade de Informática. Inscrições e inf.:
3320-3506 e proex@pucrs.br.
9º Seminário de Inspeção Sanitária de Produtos
de Origem Animal. Prom.: Fac. de Zootecnia, Veteri-
nária e Agronomia. Inscrições: Salão de Atos do Campus
II, em Uruguaiana. Inf.: (55) 413-1515.
Exposição de telas das artistas plásticas Laura Castilhos
e Wanita Menezes no Espaço Cultural, saguão do prédio 16.
Entrega de documentos dos pré-classificados no
Credpuc, térreo do prédio 11. Inf.: 3320-3508.
Sessão de treinamento da editora ISI Thomson Scientific
para a Base de Dados Journal Citation Reports. Pú-
blico-alvo: professores de pós-graduação. Às 8h30min,
sala 614 do prédio 40.
Fórum de discussão sobre Reality Show. Prom.: Pro-
grama Geron para pessoas acima de 50 anos. Às 15h,
na sala 401 do prédio 40. Entrada franca.
Último dia de inscrição para o curso de extensão em
Saúde Mental. Início: 25/5. Prom.: PUCRS Virtual. Ma-
trículas e inf.: 3320-3651, saudemental@pucrs.br e
http://cursos.ead.pucrs.br/saudemental.
Palestra Ética da economia e dos negócios, com o
prof. alemão Mathias Schmidt. Prom.: PPG em Filosofia
e FACE. Às 14h, no aud. do 9º andar, prédio 50. Entrada
franca e com tradução.
Simpósio Abordagem Multiprofissional do Câncer
de Mama. Prom.: Instituto de Geriatria e Gerontologia.
Inscrições: sala 201, prédio 40. Inf.: 3320-3506 e
proex@pucrs.br.
Chá das Mães. Promoção: AFPUCRS. Inscrições: sala
140, prédio 7. Inf.: 3339-2320.
Inscrições para a Ação Comunitária Rosário do Sul.
Prom.: PRAC. Somente para alunos de Odontologia. Lo-
cal: sala 109 do prédio 1. Inf.: 3320-3508.
Projeto de Ação Comunitária Ronda da Cidadania, na
Restinga. Prom.: PUCRS e Tribunal de Justiça. Inf.:
3320-3500, ramal 4701.
Palestra Estatuto da Cidade – Direito Ambiental.
Prom.: Fac. de Direito. Às 8h, na Av. Bento Gonçalves,
3850 (auditório). Entrada franca.
Seminário Economia às 5 ½ sobre Participação e dis-
tribuição: o orçamento participativo em Porto Ale-
gre, com o prof. Adalmir Marchetti. Às 17h30min, aud.
do 9º andar, prédio 50. Entrada franca.
Seminário A qualidade de vida e saúde dos idosos:
Prevenção e controle de acidentes e violência –
Enfoque em quedas e fraturas do colo de fêmur.
Prom.: Programa Geron e pela Prefeitura de Porto Ale-
gre. Às 8h30min, no teatro do prédio 40. Inscrições:
Av. João Pessoa, 325, 4º andar, fax 3289-2841 e
assepla@sms.prefpoa.com.br. Inf.: 3289-2833.
Seminário Responsabilidade Social: sim ou não?, às
19h30min, aud. térreo do prédio 50. Prom.: Dep. Admi-
nistração. Inscrições gratuitas no 9º andar do prédio 50.
Início do curso de extensão Comportamento dos Sis-
temas e Componentes em Curto Circuito. Prom.:
Fac. de Engenharia. Inscrições até 27/5, sala 201, pré-
dio 40. Inf.: 3320-3506 e proex@pucrs.br.
Curso de extensão Macromedia Flash 5 – Básico e In-
termediário. Prom.: Famecos. Inscrições até 27/5 na sala
201 do prédio 40. Inf.: 3320-3506 e proex@pucrs.br.
Seminário do Laboratório de Malacologia sobre A biolo-
gia molecular e o seqüenciamento na Malacologia:
interpretação de Investigation of Molluscan phylo-
geny on basis of 18S rRNA sequences, com a bolsis-
ta Rina Ramírez (Peru). Às 12h45min, gabinete 31 das
salas 340 do prédio 12D. Entrada franca.
Palestra Adolescência: problema de relacionamento
entre pais e filhos, com a profª Irani Argimon. Prom.:
Programa Vida com Qualidade. Às 11h30min, na sala
301 do prédio 1. Entrada franca.
Último dia para inscrição de projetos e bolsistas do pro-
grama CNPq/PIBIC – 2002/2003. Local: 3º andar, pré-
dio 1. Informações: 3320-3513, ramal 4431.
Seminário do PPG em Zoologia sobre A fotografia no
estudo do comportamento animal, com o prof. José
Sabino, do Parque Ecológico Baía Bonita (MS) e da Uni-
versidade para o Desenvolvimento do Estado e da Re-
gião do Pantanal. Às 17h40min, sala 504 do prédio 11.
Entrada franca.
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O exame ginecológico é o primeiro passo para detectar a doença. A ecogra-
fia é um meio de diagnóstico complementar. Geralmente o médico solicita a
laparoscopia (exame feito através de milimétrica incisão abdominal para
facilitar a introdução de uma câmara de vídeo). O procedimento permite
detectar a presença de formações endométricas. Caso sejam encontradas,
são extraídas durante a mesma intervenção com o instrumental apropriado.

DIAGNÓSTICO
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Ainda não foi encontrada a cura
para a doença, mas a dor e os sin-
tomas podem ser amenizados.

TRATAMENTO

O Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Lucas conta com
laboratório para o tratamento da endometriose. O ambulatório agenda con-
sultas de convênios, do Sistema Único de Saúde e de particulares. O
atendimento ocorre somente às quintas-feiras, das 14h às 18h, na sala
317. Informações: 3320-3354.

ONDE PROCURAR AJUDA
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