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Desafio de Robôs

No dia 5/6, às 16h, ocorre o 4º Desafio de
Robôs. Participam pela primeira vez equi-

pes de fora da PUCRS, representando a UFSC,
a FURG, o Colégio Nossa Senhora do Rosário
e empresas. A competição, reunindo 12 gru-
pos que passaram por eliminatórias, será no
auditório do prédio 15. Aberto ao público. In-
formações: www.em.pucrs.br/desafio.

Congresso de Ortopedia
e Traumatologia

OCentro de Eventos da PUCRS será sede,
de 30/5 a 1º/6, do 3º Congresso Gaúcho

de Ortopedia e Traumatologia. O evento, pro-
movido pela Sociedade de Ortopedia e Trau-
matologia do Rio Grande do Sul, tem como
tema Trauma, Reabilitação e Medicina do Es-
porte. O chefe do Serviço de Traumatologia e
Ortopedia do Hospital São Lucas, Monik Frid-
man, preside o congresso e o integrante do
setor Osvaldo Serafini é o secretário. Infor-
mações: www.vjs.com.br/cgot2002.

Programação
sobre Champagnat

O Centro de Pastoral realiza a Semana
Champagnat. No dia 6/6, às 18h30min, ha-

verá missa na Igreja Universitária Cristo Mestre.
A exposição de pintura sacra Hosana, da artista
Dilva Lima, pode ser visitada de 3 a 14/6 no Es-
paço Cultural. De 3 a 8/6, irmãos maristas e lei-
gos falarão sobre a vida de São Marcelino
Champagnat nas aulas de Cultura Religiosa.

Treinamentos de
recursos humanos

AGerência de Recursos Humanos promove,
em 29 e 31/5, curso sobre bom atendimen-

to. Os participantes são indicados pelas unida-
des. A coordenadora de estágio e professora da
Faculdade de Serviço Social Inês Amaro da Silva
ministra o treinamento. Novas turmas estão
previstas para julho. Dias 3 e 4/6, ocorre o mó-
dulo para encarregados de secretarias.

Inscrições para ingresso
e transferência

Até 31/5, estão abertas as inscrições para
transferência, reopção, complementação e

ingresso mediante diploma de curso superior.
As vagas são oferecidas de acordo com a ma-
nifestação das faculdades. Informações: Divi-
são de Ingresso e Registro, sala 108 do pré-
dio 1, telefone 3320-3573.

Intercâmbio com os EUA

AComissão Fulbright, que promove inter-
câmbio educacional e cultural entre o Brasil

e os Estados Unidos, está com inscrições aber-
tas, até 12/7, para bolsas de mestrado de um
ano ou de curta duração. Pré-requisitos: do-
mínio da língua inglesa (mínimo de 213 pon-
tos no TOEFL) e experiência profissional de
dois anos. Informações na Assessoria para As-
suntos Internacionais e Interinstitucionais:
3320-3660 ou aaii@pucrs.br.

ANOTE

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

Congresso Espacial é transmitido
em teleconferência

Entre 3 e 6/6, o Laboratório de Microgravidade e a PUCRS Virtual transmitem das
8h às 14h, uma teleconferência sobre Medicina e Fisiologia Espacial, realizada
em Estocolmo (Suécia). A apresentação, no 9º andar do prédio 40, faz parte de

um congresso organizado pela Agência Espacial Européia. É a primeira vez que um
congresso espacial será transmitido na íntegra para vários pontos do mundo, com a
possibilidade de o público interagir. A PUCRS será o único ponto de teleparticipação no
Brasil. Informações: www.ipct.pucrs.br/microg.

M A I - J U N / 2 0 0 2

32N º

29 30 31 1 2 3 4

Clonagem é tema
de curso de Bioética

APUCRS e a Sociedade Rio-granden-
se de Bioética promovem no dia 7/6
o 1º Curso Avançado de Bioética que

tratará sobre clonagem. As palestras vão
abordar aspectos técnicos, biológicos, psi-
cológicos, éticos, legais e morais ligados à
produção de um clone. A coordenação ge-
ral é da professora Mariangela Badalotti. A
abertura do evento, às 8h30min, na sala
601 do prédio 40, será realizada pelo pro-
fessor Joaquim Clotet. Informações e ins-
crições na Pró-Reitoria de Extensão Univer-
sitária, sala 201, prédio 40, 3320-3606 e
proex@pucrs.br.

Educação Física comemora aniversário

AFaculdade de Educação Física e Ciências do Desporto
convida a comunidade acadêmica para a abertura das
comemorações de seu segundo aniversário, dia 31/5,

às 20h, no prédio 80 (ao lado do Hospital São Lucas). A festa,
organizada pelos alunos do quarto semestre do curso, sob a co-
ordenação do professor Nelson Todt, chama-se Grécia Anti-
ga: Onde tudo começou. Durante todo o evento, além da in-
tegração dos alunos de Educação Física e Fisioterapia, será
apresentada a história dos Jogos Olímpicos da Grécia
Antiga e a divulgação do curso nos meios profissio-
nal, acadêmico, político e de comunicação. Também
integra as atividades comemorativas, o 2º Torneio de
Integração dos cursos de Educação Física e Fisioterapia, nas modalidades futsal e
voleibol masculino e feminino. Será no dia 1º, às 8h30min, no ginásio da unidade.

Engenharia promove
semana de eventos

Com a proposta de complementar a forma-
ção curricular e profissional de seus alu-
nos, a Faculdade de Engenharia faz, de 4

a 6/6, a 11ª Semana da Engenharia e a 8ª Feira
de Engenharia. Na programação constam ativida-
des culturais, palestras, visitas técnicas e ao Mu-
seu de Ciências e Tecnologia, minicursos e espor-
tes. Haverá ainda concurso de fotografia livre para
estudantes, professores e funcionários da unida-
de. O trabalho vencedor terá como prêmio uma
câmara fotográfica Samsung, patrocinada pela
Kasaphoto. Inscrições até 31/5 na secretaria,
prédio 30, sala 130. As inscrições para a Sema-
na e a Feira devem ser feitas pela internet
www.feng.pucrs.br. Informações: 3320-3525.

Começa Semana Acadêmica da Informática

De 3 a 8/6 a Faculdade de Informática realiza sua Semana Acadêmica. O evento é
dirigido aos alunos de Ciências da Computação, Sistemas de Informação, Engenha-
ria da Computação e demais interessados. Os inscritos poderão participar de um

concurso de programação (inscrições abertas na secretaria da unidade) e da Copa de
Futebol de Salão do Diretório Acadêmico da Informática. Estão programados também
minicursos, palestras e visitas ao Museu de Ciências e Tecnologia. Informações:
3320-3558 e informatica@inf.pucrs.br.



O especialista francês Francis Espinasse esteve no Campus II, em Uru-
guaiana, fazendo uma análise das condições necessárias à implantação de
um Pólo Queijeiro, junto ao Centro Tecnológico do Leite para a fabricação
de queijos de alta qualidade. A iniciativa envolverá cooperativas, pequenos
e médios produtores de toda a região da Fronteira Oeste.

Os professores da Faculdade de Física Roberto Hübler e Ana Maria Mar-
ques da Silva apresentaram trabalhos no 25º Encontro Nacional de Física
da Matéria Condensada realizado em Caxambu (MG). O evento é conside-
rado o mais importante no país pela comunidade da Física na área do
estado sólido.

O embaixador da Romênia no Brasil, Ion Floroiu, visitou a Universidade.
Na ocasião, recebido pelo assessor da Reitoria, Ir. Elvo Clemente, e pelo
assessor de assuntos internacionais e interinstitucionais, Francisco Massa,
discutiram possibilidades de cooperação e intercâmbios entre a PUCRS e
instituições romenas.

Luiz Glock, tutor do PET Biologia, participou como convidado do Encontro
Nordestino de Grupos PET, em Fortaleza. Na pauta, a discussão de uma
proposta alternativa ao documento básico que regula o funcionamento
desses grupos no país.

O dentista Luiz Felipe Grazziotin, do gabinete odontológico da Associação
dos Funcionários, será agraciado no dia 4/6 com o Prêmio Competência,
concedido pela Lester Comunicação & Marketing aos que se destacam pela
sua atuação profissional.

Friedhelm Schwamborn, diretor do escritório do Serviço Alemão de Inter-
câmbio Acadêmico, no Rio de Janeiro, participou de reunião, realizada no
Campus, com o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Urbano Zilles, e
professores da Universidade que têm projetos com a Alemanha.

VIVA BEM

Esta doença de origem genética tem, no país, a maior incidência de
casos no Estado. É causada pela disfunção de um gene que inibe a
produção de enzimas no pâncreas, prejudicando o crescimento da

criança. Atinge principalmente os pulmões e o aparelho digestivo. A ocor-
rência é de um caso para cada 1.587 nascimentos.

Fibrose Cística

FIQUE POR DENTRO

AGENDA

Fonte: Proad/GRH/Sesmt

Inscrições abertas para o curso de especialização
e extensão Marketing Político e Persuasão
Eleitoral. Promoção: PUCRS Virtual. Início: 3/6.
Matrículas e informações: 3320-3651 e
www.ead.pucrs.br.

Seminário do PPG em Zoologia sobre A fotogra-
fia no estudo do comportamento animal, com
o prof. José Sabino, do Parque Ecológico Baía
Bonita (MS) e da Universidade para o Desenvolvi-
mento do Estado e da Região do Pantanal. Às
17h40min, sala 504 do prédio 11. Entrada
franca.

Lançamento do livro Mateus: o evangelis-
ta da felicidade, de Dom Dadeus Grings.
Editora: Edipucrs. Às 15h30min, na Rádio
Aliança (Av. Protásio Alves, 3446).

Inscrições abertas para o módulo Serviços
de Telecomunicações, o segundo do cur-
so de extensão Gestão de Negócios em Te-
lecomunicações. Promoção: Faculdade de En-
genharia e Treinar. Inscrições: sala 201 do
prédio 40. Informações: 3320-3506 e
proex@pucrs.br.

Recebimento de reservas para o curso A
Idade Média no cinema. Promoção: PPG
em Filosofia e Associação Brasileira de Estu-
dos Medievais. Informações e reservas:
nordin@uol.com.br. Inscrições em 8/6, na
sala 102 do prédio 5.

Entrega de documentos dos pré-classifica-
dos no Credpuc, térreo do prédio 11. Infor-
mações: 3320-3508.

Último dia de inscrição para o curso de es-
pecialização em Gerontologia Social, na
sala 330 do prédio 15. Promoção: PPG em
Serviço Social. Informações: 3320-3539 e
pgsocial@pucrs.br.

Seminário Mudanças climáticas e sustentabi-
lidade nas cidades – Alternativas para
o uso da energia e transporte em Porto
Alegre. Apoio: Instituto do Meio Ambiente.
Local: auditório térreo do prédio 50. Inscri-
ções gratuitas. Informações: 3320-3640 e
www.nat.agirazul.com.

Encontro dos Focolares, às 9h, no auditório do
prédio 40. Promoção: Centro de Pastoral.

Seminário Economia às 5 ½ sobre Desenvolvi-
mento futuro do Brasil: o passado condena,
com o professor Duílio Bêrni. Às 17h30min, audi-
tório do 9º andar, prédio 50. Entrada franca.

Início do curso Política e Gestão Ambiental –
Noções da ISO 14.001. Promoção: Fijo. Inscri-
ções no prédio 2. Informações: 3336-5857.

Reunião Científica do IPB sobre Diferenças his-
tológicas na fáscia pubocervical de mulheres
pós-menopáusicas e sua relação com o des-
censo genital, com a mestranda Thaís Santos.
Às 11h45min, no IPB, 2º andar do HSL. Entrada
franca.

Projeto Prata da Casa sobre Histórias de vida,
para pessoas acima de 50 anos. Promoção: Pro-
grama Geron. Às 14h, no auditório do prédio 7.
Entrada franca.

Último dia de inscrição para o curso de especiali-
zação Diagnóstico Psicológico. Promoção: PPG
em Psicologia. Informações: 3320-3500, ramal
4207 e psicologia-pg@pucrs.br.

Palestra Sexualidade I, promovida pelo Progra-
ma Vida com Qualidade. Às 11h30min, sala 301
do prédio 1. Entrada franca.

1ª Jornada de Estudos Psicopedagógicos. Pro-
moção: Faculdade de Educação. Inscrições na sala
201 do prédio 40. Informações: 3320-3506 e
proex@pucrs.br.

Palestra sobre Assessorias de Comunicação,
com a relações públicas Karen Freitas. Organiza-
ção: alunas de Relações Públicas. Às 21h, auditó-
rio do prédio 7. Entrada franca.
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As glândulas exócrinas, responsá-
veis pelas secreções externas (suor,
lágrima, saliva etc.), produzem uma
secreção muito mais espessa do que
nas crianças normais. Nos pulmões,
essas secreções obstruem a passa-
gem do ar e retêm bactérias, facili-
tando as infecções respiratórias. A
falta de secreção adequada tam-
bém compromete o processo diges-
tivo.

COMO SE MANIFESTA
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• Tosse crônica, geralmente com catarro
• Pneumonias freqüentes
• Suor excessivamente salgado
• Obstrução intestinal nos primeiros
• dias após o nascimento
• Perda de peso
• Dor abdominal e cólicas

PRINCIPAIS SINTOMAS

O paciente deve tomar enzimas para faci-
litar a digestão e seguir uma dieta rica em
calorias, vitaminas e sais minerais. Preci-
sa também realizar fisioterapia respirató-
ria, e fazer tratamentos com antibióticos
para prevenir complicações pulmonares.
Mesmo sem proporcionar a cura, o trata-
mento melhora o prognóstico da doença.
A terapia gênica para fibrose cística está
sendo testada e representa uma grande
esperança para os pacientes afetados.

TRATAMENTO

O Ambulatório de Pediatria Hospital
do São Lucas da PUCRS tem uma
equipe multidisciplinar que atende
crianças com fibrose cística por meio
de convênios e atendimento semipri-
vativo. Marcação de consultas pelo
fone 3320-3407.

SERVIÇO

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o
Viva Bem, entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br
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