
Nutrição humana é tema
de eventos

OCentro de Eventos
e o prédio 11 se-
rão sede, de 9 a

12/6, do 17º Congresso
Brasileiro de Nutrição, do 2º
Congresso Latino-Americano e do 1º Congresso Brasileiro
de Nutrição Humana. Os eventos terão como tema Nutri-
ção: que caminhos frente à globalização? Por intermédio do
Hospital São Lucas, das faculdades de Enfermagem, Fisiote-
rapia e Nutrição, Educação Física e Ciências do Desporto, do
Projeto Geron e do Instituto de Geriatria e Gerontologia, a
Universidade também participa da Feira Comunitária de Saú-
de. No dia 8/6, das 10h às 17h, no prédio 11, profissionais
e alunos orientam a comunidade sobre hábitos de alimenta-
ção saudável, obesidade, exercícios físicos, estresse, entre
outros temas. Haverá ainda oficinas abertas à comunidade,
nos prédios 40 e 41. Informações no site dos eventos:
www.xviiconbran.com.br.
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Alcoa lança prêmio
para universitários

AAlcoa lança o Prêmio de Inovação em Alu-
mínio dirigido a universitários que estejam

cursando, a partir do terceiro ano, Engenharia,
Desenho Industrial, Arquitetura e Administra-
ção de Empresas. As inscrições estão abertas
até 1º/7 pelo site www.alcoa.com.br. O pra-
zo da entrega dos trabalhos é 26/8. Serão es-
colhidos três projetos para as categorias De-
senvolvimento de produto e Planejamento e
gestão. Os dois melhores receberão R$ 4 mil.
A universidade do aluno será beneficiada com
equipamentos didáticos de R$ 2,5 mil.

Campeonato Metropolitano
de Basquete

APUCRS participa do Campeonato Metropoli-
tano 50 anos da Federação Gaúcha de Bas-

quetebol e 4ª Copa Integração. A primeira etapa
ocorre de 5/6 a 13/7. A equipe da Universidade
joga contra a do IPA em 29/6, às 15h30min, no
Petrópole Tênis Clube. A partida contra a equipe
da UFRGS será dia 6/7, às 15h30min, no prédio
80 da PUCRS. Em 13/7, às 15h30min, o adversá-
rio será a Unisinos, também no prédio 80.

Escolinha de Dança

AFaculdade de
Educação Fí-

sica e Ciências
do Desporto
oferece a Esco-
linha de Dança
segundas e
quartas-fei-
ras. Para
o público
de 8 a 10
anos, o
horário é das 14h
às 15h. Das
15h às 16h,
com idade de
11 a 13. A co-
munidade em
geral pode
fazer dança
livre segundas e quartas-feiras, das
12h30min às 13h30min, e terças e quin-
tas-feiras, das 19h às 20h. Inscrições
no prédio 80. Informações: 3320-3622
e educacao-fisica@pucrs.br.

Inscrições para pós
em Psicologia

Aprova de proficiência em língua estrangeira
(inglês) do Programa de Pós-Graduação em Psi-

cologia será realizada em 6/7. As inscrições para
o Mestrado em Psicologia Social e da Personalida-
de, o Mestrado em Psicologia Clínica e o Doutorado
em Psicologia ocorrerão de 23/9 a 18/10. Infor-
mações: prédio 11, 9º andar, 3320-3633 ou
www.pucrs.br/psipos.

Participe de ações
comunitárias

No dia 10/6, encerram-se as inscrições para o Pro-
jeto Litoral e o Programa Ação Rosário do Sul. In-

formações: sala 109 do prédio 1 e 3320-3508.

Lançado boletim do CPAD

OCentro de Processamento de Alto Desempe-
nho (CPAD), parceria entre a Faculdade de In-

formática e a HP do Brasil, está lançando um infor-
mativo neste mês de junho. O CPAD News tem por
objetivo apresentar notícias sobre o centro e even-
tos na área de informática. O primeiro exemplar
está disponível pelo site www.cpad.pucrs.br.
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Entre em contato com a Redação pelos ramais 4338 e 4446, fax 3320-3603 ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br

Festa do Pinhão recebe
caminhão do MCT

Universidade aprova
criação de Biobanco

ACâmara de Pesquisa e Pós-Graduação
aprovou proposta do Comitê de Ética
em Pesquisa da PUCRS para criar um

Banco de Armazenamento de Dados e de Ma-
terial Biológico, também chamado de Bioban-
co. A base de dados que armazenará infor-
mações, soro e material genético fundamen-
ta-se na necessidade de normatizar o uso
adequado de material biológico, visando a
proteger tanto o pesquisador como os volun-
tários estudados. A iniciativa propõe, dentro
da legislação vigente, regras adequadas para
assegurar os princípios éticos ao uso e ao
armazenamento de material biológico.

Ocaminhão de experimentos do Museu de Ciên-
cias e Tecnologia estará presente na Festa do
Pinhão, que se realiza de 6 a 9/6 em São Francis-

co de Paula. Participam do evento também os alunos que
desenvolvem pesquisas no Centro de Pesquisa e Conser-
vação da Natureza Pró-Mata. Além de apresentar seus es-
tudos sobre meio ambiente em forma de painéis, os aca-
dêmicos estarão distribuindo folhetos explicativos e moni-
tores esclarecerão as dúvidas do público. A festa ocorre
na Avenida Central da cidade.

Começam as
inscrições para
o vestibular

Ovestibular de inverno
está com inscrições
abertas de 10/6 a

4/7. São 3.776 vagas distri-
buídas em 51 opções de cur-
sos. As provas serão realiza-
das às 15h, nos dias 15 (Lín-
gua Portuguesa), 16 (Litera-
tura Brasileira, Matemática,
História e Biologia) e 17/7
(Química, Geografia, Física e
Língua Estrangeira – Inglês
ou Espanhol). As inscrições
para o concurso podem
ser feitas pela internet
(www.pucrs.br), no Cam-
pus Central (prédio11), no
Campus Zona Norte (Labora-
tório de Informática) e no
Campus II, em Uruguaiana
(secretaria). A taxa é de R$
50. Dia 5/7 é o último prazo
para o pagamento nos ban-
cos Banrisul, HSBC ou San-
tander. Informações no site
e pelo telefone 3320-3557.
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Mensagem marista
para a PUCRS

Professores e funcionários estão convi-
dados a participar da mesa-redonda
Educar para a vida como compromisso

da Universidade, marcada para 6/6, dia de
São Marcelino Champagnat. O evento integra
o Projeto Reflexões e será em dois horários,
às 8h30min e às 19h30min, no auditório do
prédio 9. Os palestrantes são o Vice-Reitor,
Joaquim Clotet, e os professores Maria Emília
Engers e Emílio Jeckel. Na ocasião será trans-
mitida a mensagem da Assembléia Mundial
Marista, realizada no ano passado em Roma.
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O Hospital São Lucas da PUCRS recebeu o Prêmio Qualidade Hospitalar 2001,
na categoria nacional, que premiou dez hospitais credenciados pelo SUS. A
entrega do troféu pelo ministro da Saúde, Barjas Negri, ao diretor técnico e
clínico do Hospital, Marco Antônio Goldani, ocorreu em Brasília, durante o 1º
Seminário Nacional – Qualidade da Gestão e da Assistência Hospitalar, promo-
vido pelo Ministério da Saúde. A instituição também recebeu o diploma de
Centro Colaborador do ministério.

O arquiteto Marco Schmidt, formado na primeira turma da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo, conquistou o primeiro lugar na Premiação Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN) na Construção Civil com o trabalho de conclusão
Terminal Intermodal de Transportes Salgado Filho. O professor José Carlos
Campos orientou o projeto. Schmidt foi o único gaúcho entre os 15 finalistas
da terceira edição do prêmio.

Os professores da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia Cláu-
dio Sampaio, Marcelo Perin e Paulo Burlamaqui, integrantes do Mestrado em
Administração e Negócios, apresentaram trabalhos no Congresso Internacional
da The Business Association of Latin American Studies, realizado nos EUA.

O Pró-Reitor Adjunto de Ensino de Graduação, Antônio Carlos Jardim, e a
coordenadora pedagógica do Setor de Vestibulares, Susana Huerga, participa-
ram do encontro Tendências do Vestibular, realizado no Colégio Rosário, para
professores das escolas da Província Marista de Porto Alegre. O evento refletiu
sobre a revitalização do Ensino Médio.

Os docentes da Faculdade de Matemática Carlos Eduardo Pinent, Rubén Pazos
e Helena Cury participaram, respectivamente, do 8º Congresso Internacional
de Informática em Educação (Cuba), da 10ª Conferência Internacional de
Energia Nuclear (EUA) e da 12ª Jornada Regional de Educação Matemática
(Passo Fundo), onde apresentaram trabalhos.

VIVA BEM
Previna-se com
vacinas e exames

FIQUE POR DENTRO

AGENDA
Palestra sobre Assessorias de Comunicação, com
a relações públicas Karen Freitas. Organização: alu-
nas de Relações Públicas. Às 21h, auditório do prédio
7. Entrada franca.

Lançamento do Planejamento Estratégico na Fac.
de Engenharia. Público: professores da unidade. Às
20h, no auditório do prédio 40.

Início do terceiro módulo das Oficinas Experimentais
de Cinema. Promoção: Famecos. Inscrições até 5/6.

Inscrições abertas para o curso de especialização Fa-
zendo Geografia para o terceiro milênio: prática
e textualização. Promoção: curso de Geografia. Ma-
trículas até 5/7 no 1º andar do prédio 5. Informa-
ções: 3320-3555.

11ª Semana da Engenharia e 8ª Feira de
Engenharia. Local: prédio 30. Informações:
3320-3525 e www.feng.pucrs.br.

Jornada Lia Pires de Tribunal do Júri, iniciada em
4/6. Promoção: Centro Acadêmico Maurício Cardoso.
Às 8h, no prédio 41. Inscrições no Camc, térreo do
prédio 11.

Entrega de documentos dos pré-classificados no
Credpuc, térreo do prédio 11. Informações: 3320-3508.

Missa da Festa de São Marcelino Champagnat,
às 18h30min, na Igreja Universitária Cristo Mestre,
com Dom Zeno Hastenteufel.

Seminário da Associação de Escolas Superiores
de Formação de Profissionais do Ensino, às 8h,
na sala 602 do prédio 40. Inscrições no local.

Palestra sobre Programa de gerenciamento de re-
síduos da PUCRS, com o professor Gilson Spanem-
berg. Promoção: Faculdade de Direito. Às 17h30min,
sala 1035 do prédio 11. Entrada franca.

Início do módulo Serviços de Telecomunicações, o
segundo do curso de extensão Gestão de Negócios
em Telecomunicações. Promoção: Fac. de Engenharia
e Treinar. Inscrições até 7/6.

Início do curso de extensão Modelagem Multicrité-
rio Aplicada à Gestão na Engenharia. Promoção:
Fac. de Engenharia. Inscrições até 7/6.

1º Curso Avançado de Bioética sobre clonagem.
Promoção: Fac. de Medicina e Sociedade Rio-gran-
dense de Bioética. Inscrições até 7/6.

Curso de extensão O novo sistema de pagamen-
tos brasileiro – SPB. Promoção: FACE. Inscrições
até 7/6.

Início do curso A Idade Média no cinema,
às 9h, na sala 102 do prédio 5. Promoção: PPG
em Filosofia e Associação Brasileira de Estudos
Medievais. Inscrições no local. Informações:
nordin@uol.com.br.

Curso de extensão Técnicas de estúdio fotográfi-
co, às 13h30min, sala 415 do prédio 40. Promoção:
Famecos. Inscrições até 8/6.

Seminário Economia às 5 ½ sobre A atualidade do
conceito de trabalho para a análise crítica da
economia política, com a técnica da Secretaria da
Coordenação e Planejamento (RS) Gláucia Angélica
Campegher. Às 17h30min, auditório do 9º andar, pré-
dio 50. Entrada franca.

Projeto Matinê das Duas – Cine Comentado para
pessoas acima de 50 anos. Promoção: Programa Ge-
ron. Às 14h, no auditório do prédio 7. Entrada franca.

Curso de extensão Webdesign com Macromedia
Flash Avançado. Promoção: Famecos.

Palestra Sexualidade II, promovida pelo Programa
Vida com Qualidade. Às 11h30min, sala 301 do pré-
dio 1. Entrada franca.

Seminário do Laboratório de Malacologia sobre A ana-
tomia funcional em Donax hanleyanus, o mo-
çambique marinho (Bivalvia), segundo estudos
do Prof. Dr. Walter Narchi, USP, com a bolsista
Daiana Morales. Às 12h45min, gabinete 31 das salas
340 do prédio 12D. Entrada franca.

Apresentação e lançamento do livro Major Cantalí-
cio: vidinhas da província, de Reynaldo Moura, pu-
blicado pela Edipucrs. Às 19h, no Instituto Estadual
do Livro (rua André Puente, 318).
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    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

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

DOS 18 AOS 20 ANOS

Controle da pressão arterial e do peso, cuidados com a dentição, a visão
e a pele. Precisa ser feito exame físico geral. As mulheres devem fazer o
auto-exame mensal das mamas, além do exame de colo do útero. Vaci-
nas contra tétano e hepatite B.

DOS 20 AOS 30 ANOS

Acrescentar aos exames da faixa etária anterior, os de colesterol, creati-
nina, urina, glicose, hemograma, triglicerídeos, uréia e ácido úrico. Ape-
sar de não serem obrigatórios, demonstram fatores de risco para distúr-
bios circulatórios e metabólicos.

DOS 30 AOS 40 ANOS

Seguir os exames indicados para pessoas entre 18 e 20 anos somados
aos de colesterol (total/HDL/LDL), creatinina, urina, glicose, hemograma,
uréia e ácido úrico. Devem ser feitos a cada cinco anos. A mamografia é
indicada para mulheres acima dos 35 anos.

DOS 40 AOS 50 ANOS

Seguir os exames indicados para pessoas entre 18 e 20 anos. Aos 45
anos, quando necessário, deve ser feito eletrocardiograma e teste ergo-
métrico (de esforço).

DE 50 AOS 60 ANOS

Seguir os exames indicados para pessoas entre 18 e 20 anos. Exame de
colo do útero: anual para mulheres até os 65 anos. Ácido úrico: a cada
cinco anos. Colesterol (total/HDL/LDL), creatinina, exame comum de uri-
na, glicose, hemograma, triglicerídeos e uréia: a cada dois anos.

DEPOIS DOS 60 ANOS

Seguir as recomendações indicadas para pessoas de 50 anos e fazer
exame físico geral anualmente. Eletrocardiograma: a cada dois anos.
Vacina contra gripe: anual. Vacina contra pneumonia: a cada cinco anos
(antes dessa faixa etária, se houver doença crônica pulmonar).
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