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Atendimento psicológico

AClínica Psicológica do Ir. Pedro Finkler aten-
de casos de dificuldades pessoais, de

aprendizagem, relacionamento, distúrbios emo-
cionais, insônia e estresse. Faz também exa-
mes de personalidade e testes de orientação
vocacional profissional. O serviço está aberto
à comunidade em geral junto ao Centro de
Pastoral, na sala 103 do prédio 17. Informa-
ções: 3320-3552.

Psicopedagogia

Os alunos de Psicopedagogia têm prazo
até 14/6 para participarem do concurso

que escolherá o slogan e o logotipo do curso.
O material deve ser entregue na secretaria da
Faculdade de Educação.

Talentos em RP

ODepartamento de Relações Públicas pro-
move dia 17/6, das 18h30min às 22h, a

18ª Mostra de Talentos em Relações Públicas
– O Mundo Precisa. Serão apresentados pro-
jetos experimentais de alunos do 8º semestre
realizados em organizações sem fins lucrati-
vos e empresas privadas. O evento ocorre no
auditório do prédio 11.

Exposição de fotos da PUCRS

Adireção da Biblioteca Central Ir. José Otão
organizou a segunda edição de Expofotos

da Universidade. A idéia é mostrar a evolução
arquitetônica-estrutural dos prédios a partir
de 1978, quando começou o reitorado do Ir.
Norberto Rauch, o Empreendedor. De 17 a
21/6, 18 banners estarão no saguão Bibliote-
ca. A Expofotos foi inaugurada no lançamento
do Planejamento Estratégico, em 20/5.

Ciência e Fé

Quinzenalmente, às segun-
das-feiras, das 18h às

19h, um grupo se reúne para
meditar e discutir sobre a
prática do pesquisador
cristão e as relações entre
ciência e fé. A orientação é
dada pelo Pró-Reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação,
monsenhor Urbano Zilles, e
todos estão convidados a
participar. Promoção: Progra-
ma de Pós-Graduação em Ge-
rontologia Biomédica. Infor-
mações: 3320-3000, ramais
2590 e 2431.

ANOTE

Cursos comemoram 60 anos

As faculdades de Educação, Biociências, Matemática, Física e Química
da PUCRS comemoram 60 anos no dia 15/6. Quando foram criadas,
essas graduações formavam professores para os ensinos primário e

secundário e integravam a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a
segunda da Universidade e pioneira no Sul do país. Veja a programação
festiva desenvolvida pelas unidades universitárias:

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

Geografia para o
terceiro milênio

OCurso de Geografia está lançando
a especialização Fazendo Geogra-
fia para o terceiro milênio: prática

e textualização. Dirigido a graduados em
Estudos Sociais, Geografia, História, Ci-
ências Sociais, Pedagogia (séries iniciais)
e Filosofia, tem como objetivo contribuir
para a formação de professores que se-
jam capazes de organizar situações de
aprendizagem na área, como oficinas. As
inscrições estão abertas a partir de 17/6.
A seleção dos candidatos, com apresenta-
ção de currículo, será de 5 a 9/8. Infor-
mações: 3320-3555. Inscrições: prédio
5, 1º andar (secretaria).
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Busca de excelência

AFundação para o Prêmio Nacional da Qua-
lidade realiza dia 13/6, no teatro do pré-

dio 40, das 8h às 19h, o Seminário em Busca
da Excelência 2002. Representantes de orga-
nizações reconhecidas no cenário mundial das
premiações expõem seus projetos de desta-
que. O evento também apresenta os concei-
tos da qualidade da gestão alinhados aos cri-
térios do Prêmio Nacional da Qualidade. In-
formações: 3320-3500, ramal 3660 e
www.fpnq.org.br.

Iniciação científica

OSeminário Anual de Avaliação dos Bolsis-
tas de Iniciação Científica do Programa

Pibic/CNPq 2001/2002 ocorre dias 19 e 20/6
no auditório do prédio 50. Haverá a renova-
ção e a seleção de projetos para o período de
2002/2003. A programação tem início às
8h30min e conta com a presença do Pró-Rei-
tor de Pesquisa e Pós-Graduação, Urbano Zil-
les, e de consultores externos do CNPq.

Filosofia traz palestrantes estrangeiros

OPrograma de Pós-Graduação em Filosofia promove uma série de palestras com professores
convidados vindos do exterior. Dia 13/6, às 19h, o canadense Nicholas Griffin fala sobre How
Russell discovered his paradox, no auditório do Instituto Goethe. Às 20h30min, o alemão Ernst Tu-

gendhat tratará das Novas reflexões sobre a liberdade da vontade e autografa seu livro Diálogo em Letícia,
editado pela Edipucrs. No dia 14 (a partir das 14h), no prédio 50, o norte-americano Stephen Chilton, da
Universidade de Minesota, faz palestra abordando Habermas e a Pós-Modernidade. Os eventos têm entra-
da franca. Informações: 3320-3554 e www.pucrs.br/pgfilosofia.

MCT expõe a evolução
do transporte público

Aevolução do transporte coletivo na Ca-
pital é o tema da exposição itinerante
Carris 130 Anos de História. A mostra

ocorre no terceiro pavimento do Museu de
Ciências e Tecnologia. O acervo está aberto à
visitação de terça-feira a domingo, das 9h às
17h, até 28/7. No local, registros fotográficos
e objetos museológicos dos bondes da Com-
panhia Carris Porto-Alegrense, que começou a
transportar os porto-alegrenses em bondes de
tração animal em 1873. Atualmente, a Carris
é a empresa de transporte coletivo mais anti-
ga do Brasil em atividade. O MCT tem des-
conto de 50% no valor do ingresso para gru-
pos de estudantes, idosos com mais de 65
anos, crianças até 12 anos, alunos e funcio-
nários da Universidade. Para o público em ge-
ral o ingresso custa R$ 10.

BIOCIÊNCIAS

13/6 às 17h30min – Chá com Ciência e a palestra Considerações sobre os campos gaúchos, com a
professora Lilian Eggers. Local: Prédio 12, bloco C, sala 141.

EDUCAÇÃO

14/6 às 18h30min – Missa comemorativa. Local: Igreja Cristo Mestre.
15/6 às 20h30min – Jantar de confraternização. Local: Galeteria Vêneto (Av. José de Alencar, 501).
13/6, a partir das 14h – Mostra de Artes (trabalhos manuais).
De 17 a 21/6, nos intervalos das aulas – Mostra de Talentos (dança, coral e capoeira).

FÍSICA E  MATEMÁTICA

13/6 às 17h30min – Palestra A Física e a Matemática na PUCRS com o Reitor Norberto Rauch. Local:
prédio 15, sala 240.
A partir das 15h – Mostra de trabalhos dos grupos de pesquisa. Local: prédio 15, sala 241.

ATIVIDADES COMEMORATIVAS CONJUNTAS

14/6 às 14h – Palestra O Conceito de Evolução nas Ciências, com o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação, Urbano Zilles. Local: anfiteatro do prédio 11.
15/6 às 11h – Missa solene. Local: Igreja Cristo Mestre.
Às 12h30min – Almoço de confraternização. Local: Restaurante Panorama, prédio 41, 4º andar. Ingres-
sos devem ser adquiridos nas secretarias das faculdades.
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A professora da Faculdade de Educação Maria Conceição Christofoli, coordena-
dora do Programa de Alfabetização Solidária, foi admitida na Ordem de Rio
Branco no grau de oficial. Criada pela Presidência da República, a Ordem
distingue por serviços meritórios e virtudes cívicas, estimulando a prática de
ações e feitos dignos de honrosa menção. A insígnia é uma cruz de quatro
braços e oito pontas. A distinção será entregue neste dia 12/6, em Brasília.

A Faculdade de Odontologia inaugura dia 14/6, às 11h, um Laboratório de
Prótese. O novo espaço de ensino é resultado de um convênio com a Universi-
dade de Frankfurt e a Degussa Dental. Funcionará na sala 310 do prédio 6.

Ricardo Bertolini, reitor da Universidade de Estudos de Turim (Itália), visitou a
Faculdade de Direito. Foi recebido pelo professor Alexandre Gruszynski. Ambos
são docentes da disciplina de Direito Eclesiástico. Na ocasião, Bertolini atuali-
zou-se sobre a organização e atuação dos tribunais eclesiásticos no país.

A diretora da Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição, Beatriz Ojeda,
e a coordenadora do Departamento de Enfermagem, professora Valéria Corbe-
llini, participaram no 6º Seminário Nacional de Diretrizes e Ensino de Enferma-
gem, realizado em Terezina. Apresentaram trabalhos sobre a implantação do
Projeto Pedagógico e atividades da Enfermagem.

O diretor de operações de vôo da Varig, Carlos Pereira e Souza, visitou a
PUCRS e ministrou palestra para os alunos da Faculdade de Ciências Aeronáuti-
cas. Souza foi um dos criadores do curso de graduação.

VIVA BEM

As vacinas mantêm alerta o sistema imunológico
contra determinadas doenças. Cada etapa da
vida exige cuidados específicos. Na infância, as

vacinas e a adoção de outras medidas de prevenção
repercutem de forma positiva por toda a vida.

Calendário de
vacinas na infância

FIQUE POR DENTRO

AGENDA
Apresentação e lançamento do livro Major Can-
talício: vidinhas da província, de Reynaldo Mou-
ra, publicado pela Edipucrs. Às 19h, no Instituto
Estadual do Livro (rua André Puente, 318).
Inscrições abertas para o curso de especialização
em Engenharia de Segurança do Trabalho. Pro-
moção: Faculdade de Engenharia. Matrículas e in-
formações: 3320-3500, ramal 4094, e sala 152
do prédio 30.
Seminário do PPG em Zoologia sobre Impacto
do estresse no sistema imune: uma aborda-
gem adaptativa, com o professor Moisés Bau-
er. Às 11h, na sala 141 do prédio 12C. Entrada
franca.
Último dia para entrega de documentos dos
pré-classificados no Credpuc, térreo do prédio
11. Informações: 3320-3508.
Início do curso História do Rio Grande do
Sul. Promoção: Programa Geron, para pessoas
acima de 50 anos. Público-alvo: ex-alunos e
integrantes da Universidade da Totalidade. Ins-
crições e informações: 3320-3508, ramal 4701,
e sala 109 do prédio 1.
Encontro de Universidades: Caminhos de
Prevenção. Promoção: Programa Vida com
Qualidade. Inscrições na sala 201 do prédio
40. Informações: 3320-3506, pvq@pucrs.br e
proex@pucrs.br.
Palestra A proteção da propriedade intelec-
tual desenvolvida pela empresa, com o pro-
fessor Milton Barcellos. Promoção: Faculdade de
Direito. Às 19h30min, sala 401, prédio 40. Vale
como atividade complementar. Entrada franca.
Início do curso de extensão Criando sua ho-
mepage. Promoção: Faculdade de Informáti-
ca. Inscrições até 17/6 na sala 201 do prédio
40. Informações: 3320-3506 e proex@pucrs.br.
Seminário Economia às 5 ½ sobre Falência
soberana e as finanças internacionais, com
André Cunha, técnico do Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo Sul. Às 17h30min,
sala 1.115, prédio 50. Entrada franca.
Reunião Científica do IPB sobre Bioinformáti-
ca estrutural, com o professor Osmar de Sou-
za. Às 11h45min, no IPB, 2º andar do HSL.
Entrada franca.
Projeto Prata da Casa Muita prosa e muito ver-
so. Promoção: Programa Geron, para pessoas aci-
ma de 50 anos. Às 14h, no 2º andar do prédio 8.
Entrada franca.
Curso de extensão Webdesign com Macrome-
dia Dreamweaver e Fireworks Avançado. Pro-
moção: Faculdade de Comunicação Social. Inscri-
ções até 17/6 na sala 201 do prédio 40. Informa-
ções: 3320-3506 e proex@pucrs.br.
Exposição de pinturas em tecidos das artistas
plásticas Thamires Meister e Rochele de Souza.
Local: Espaço Cultural, saguão do prédio 16.
Palestra sobre Prosperidade. Promoção: Progra-
ma Vida com Qualidade. Às 11h30min, sala 301
do prédio 1. Entrada franca.
Início do curso de extensão Organização de Se-
cretaria de Escola. Promoção: PUCRS Virtual.
Inscrições e informações: 3320-3651 e
www.ead.pucrs.br.
Apresentação da 1ª Olimpíada Regional de Em-
preendimentos, às 18h, auditório do prédio 40.
Promoção: Centro de Empreendedorismo de Ca-
noas. Inscrições para a olimpíada até 30/6. Infor-
mações: 3320-3660.
Colóquio Filosofia e Literatura. Promoção: PPG
em Filosofia, com convidados de outras universi-
dades brasileiras. Início às 9h, no auditório do
prédio 40. Inscrições no local.
2º Curso de Capacitação em Dependência
Química. Promoção: Programa Vida com Quali-
dade. Inscrições na sala 201 do prédio 40.
Informações: 3320-3506, pvq@pucrs.br 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

AO NASCER

Vacinas contra a tuberculose (BCG), hepatite B (HepB)
e teste do pezinho (detecta doenças que podem ser tratadas

se diagnosticadas entre o quinto e o décimo dia de vida).

DE UM A SETE MESES

A segunda dose da vacina contra a hepatite B (HepB).

AOS DOIS MESES

É a vez das vacinas DPT (tétano, difteria e coqueluche)
pólio (paralisia infantil) e Hib (contra a Haemophilus influenzae,
que provoca várias doenças, entre elas um tipo de meningite).

AOS QUATRO MESES

Repetir a dose contra tétano, paralisia infantil e Hib.

AOS SEIS MESES

Terceira dose das vacinas contra tétano, paralisia infantil e tuberculose.

AOS NOVE MESES

Contra o sarampo e a febre amarela (incluída no calendário de alguns estados).

DOS 12 AOS 15 MESES

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, catapora e contra hepatite A.

AOS 15 MESES

Contra tétano, pólio e Hib.

DOS QUATRO AOS SEIS ANOS

Repetir a dose de tétano e pólio.

DOS QUATRO AOS 10 ANOS

Fazer o reforço da vacina tríplice viral.

DOS SEIS AOS 10 ANOS

Repetir a segunda dose da BCG.
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