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Inscrições para
o vestibular

Ovestibular de inverno está com inscri-
ções abertas até 4/7. São 3.776 vagas

distribuídas em 51 opções de cursos. As
provas serão realizadas às 15h, nos dias
15, 16 e 17/7. As inscrições podem ser fei-
tas pela internet (www.pucrs.br), no Cam-
pus Central (prédio11), no Campus Zona
Norte (Laboratório de Informática) e no Cam-
pus II, em Uruguaiana (secretaria). A taxa
é de R$ 50. Dia 5/7 é o último prazo para o
pagamento nos bancos Banrisul, HSBC ou
Santander. Informações no site e pelo tele-
fone 3320-3557.

Empreendedorismo

Em 19/6, às 18h, será apresentada a 1ª
Olimpíada Regional de Empreendimentos

no auditório do prédio 40. O evento, promo-
vido pelo Centro de Empreendedorismo de
Canoas, recebe inscrições até 30/6. Podem
participar alunos que apresentarem projetos
de empreendedorismo. Informações: Asses-
soria para Assuntos Internacionais e Interins-
titucionais, 3320-3500, ramal 3660.

Pós em Filosofia

Estão abertas as inscrições, até 8/7, para a
seleção de mestrado e doutorado em Filoso-

fia. As áreas de concentração são em Ética e
Filosofia Política, em Filosofia do Conhecimento
e da Linguagem e em Filosofia Medieval. Infor-
mações: 3320-3554 e filosofia-pg@pucrs.br.

Aprenda informática
nas férias

APró-Reitoria de Extensão Universitária pro-
move cursos de informática no período de

férias. Os alunos terão a oportunidade de apren-
der a trabalhar com a linguagem Delphi de
programação, a desenvolver conhecimentos bá-
sicos do software MS – Acess e a utilizar o
software Linux. As inscrições estão abertas e
podem ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão,
prédio 40. Informações: 3320-3680.

Prêmio em
Educação Infantil

OPrêmio Qualidade na Educação Infantil está
com inscrições abertas até 28/6. Promovi-

do pela Fundação Orsa, em parceria com o Mi-

nistério da Educação e União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação, a
distinção será entregue ao melhor trabalho
de cada estado. Informações nas secreta-
rias estaduais e municipais de Educação ou
pelos sites www.fundacaoorsa.org.br,
www.mec.gov.br e www.undime.org.br.

Adppucrs
oferece benefícios

Estão disponíveis aos associados da
Adppucrs ingressos para o Cinemark

pelo preço único de R$ 6. A Associação
também realizou convênio com a Telefônica
Celular, oferecendo tarifas mais acessíveis.
Informações técnicas sobre os serviços
da Telefônica: 3362-5911. Acesse:
www.adppucrs.com.br.

Biblioteca

Até o dia 30/6, a Biblioteca Central estará
com o serviço de comutação bibliográfica

(busca de material bibliográfico em outras uni-
versidades) suspenso. Com isso, os pedidos
serão feitos apenas entre as universidades con-
veniadas à PUCRS.

ANOTE

Matemática
promove encontro

APUCRS sedia nos dias 20 e 21/6
o Encontro Regional de Matemá-
tica Aplicada e Computacional. O

evento é promovido pela Faculdade de
Matemática em parceria com a Socieda-
de Brasileira de Matemática Aplicada e
Computacional e o Instituto de Matemá-
tica da UFGRS. No dia 20/6, às 10h, no
teatro do prédio 40, haverá abertura e
apresentação de três conferências. A
entrada é franca. Interessados em par-
ticipar de minicursos e palestras podem
inscrever-se até o dia 20/6. Informa-
ções e inscrições: www.mat.ufrgs.br/
sbmacr14 ou 3320-3531.

Lista de espécies ameaçadas é oficializada

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

Ensino de línguas é
tema de Seminário

AFaculdade de Letras, em parceria
com a Faculdade de Educação,
realiza no dia 21/6 o II Seminá-

rio Ressignificando a Prática do Ensino
de Línguas. O evento ocorre na sala 305,
do prédio 8. Das 8h30min às 12h, ha-
verá palestras e um painel sobre o
aprendizado da língua e a transposição
didática. À tarde, a partir das 14h, se-
rão realizadas oficinas de espanhol e
apresentação de trabalhos referentes ao
ensino da língua portuguesa. Informa-
ções e inscrições na Pró-Reitoria de Ex-
tensão, prédio 40, ou 3320-3506.

Curso debate
dependência

química

Evolução da dependência quí-
mica na sociedade atual e
Doenças associadas à depen-

dência química e o manejo psicofar-
macológico são alguns dos temas
desenvolvidos no curso Capacitação
em Dependência Química, de 19 a
22/6, no auditório do prédio 50. A
promoção é do Programa Vida com
Qualidade, da Pró-Reitoria de Assun-
tos Comunitários. As vagas são li-
mitadas e as inscrições podem ser
feitas na Pró-Reitoria de Extensão,
no prédio 40 ou 3320-3543.

ALista das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no Rio
Grande do Sul foi oficializada dia 14/6, na Fundação Zoo-
botânica do Estado (FZBRS). O documento resulta da par-

ceria entre o Museu de Ciências e Tecnologia (MCT) e a FZBRS.
É a segunda fase do projeto Livro Vermelho da Fauna Ameaça-
da de Extinção no RS, coordenado pelos pesquisadores Carla
Fontana e Roberto Reis, do MCT, e Glayson Bencke, da Funda-
ção. A relação apresenta base de dados completa sobre cada es-
pécie em risco de desaparecimento. São 216 mamíferos, aves, rép-
teis, anfíbios e peixes ameaçados e 45 invertebrados, totalizando
261 espécies. A lista está publicada em forma de livreto e será enviada a prefeituras
do interior, instituições de ensino e entidades ligadas à área de conservação ambiental.
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Cantando na
Engenharia

AFaculdade de Enge-
nharia agora tem
seu próprio coral. A

iniciativa foi absorvida pelo
projeto Campus Sonoro e
visa a criação de pequenos
corais na Universidade. A maes-
trina e coordenadora do Se-
tor de Desenvolvimento Ar-
tístico Cultural da Pró-Reitoria
de Extensão, Gilia Gerling, diz que a proposta
é difundir a cultura artística na unidade, além
de estimular a convivência interpessoal. O últi-
mo prazo para inscrições é 24/6, com número
de inscrições limitadas para alunos, funcioná-
rios e professores da Engenharia. Informações
pelo e-mail sdac@pucrs.br ou 3320-3525.



O Diretório Central de Estudantes da PUCRS empossou nova diretoria. O
presidente é Filipi Tisbierek e o vice-presidente, Raul Siqueira. Fabrício
Dutra (secretário-geral), Paulo Rizzardi (primeiro secretário), Giangrei Cha-
ves e Joni Wagner (comissão de finanças) também integram a equipe
vencedora da chapa Ação Consciente.

O site relativo ao Banco de Textos Raros de Literatura Brasileira, realizado
pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, recebeu do portal BOL dois
diamantes na categoria O melhor da Internet. A distinção representa o
reconhecimento da comunidade digital ao grupo coordenado pela profes-
sora Regina Zilberman.

A Assessoria de Assuntos Internacionais e Interinstitucionais informa a
chegada do estudante dinamarquês Jacob Hansen, que fará estágio no
IPCT até o final de agosto. A aluna Taís Bonato, da Faculdade de Psicolo-
gia, retornou da Pontifícia Universidade de Salamanca (Espanha), onde
desenvolveu trabalhos na área de Psicometria Aplicada.

A PUCRS foi sede de um dos mais importantes eventos da área farmacêu-
tica no Estado, o 6º Congresso de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos.
Os professores da Faculdade de Farmácia, Sérgio Lamb, Denise Milão,
Flávia Thiesen e Temis Furlanetto Corte foram convidados a participar
como palestrantes e debatedores para expor suas experiências profissio-
nais e acadêmicas.

Alunos da primeira turma do curso de Administração de Empresas, ênfase
em Empreendedorismo e Sucessão, convidaram para conferência, entre
outros, o colunista de Zero Hora José Barrionuevo, a gerente de loja do
McDonnald´s, Ana Cláudia Hahn, e o desembargador José Luiz da Silva.
Eles falaram sobre liderança política, administração de franquias e tomada
de decisões.

VIVA BEM

Reumatismo não é uma doença exclusiva dos idosos.
Pode manifestar-se na infância e na juventude. Do-
enças reumáticas comprometem articulações e são di-

vididas em inflamatórias, degenerativas e metabólicas. Nas
crianças, as mais comuns são as inflamatórias, agudas ou
crônicas, e as infecciosas. Em idosos são as degenerativas.

Reumatismo

FIQUE POR DENTRO

AGENDA

Fonte: Proad/GRH/Sesmt

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 Canoas.
Inscrições para a olimpíada até 30/6. Informações:
3320-3660.

3º Seminário Internacional de Secretariado
Executivo do Mercosul. Organização: alunos do 7º
semestre de Secretariado Executivo. Às 19h30min,
no auditório do prédio 9. Inscrições gratuitas no 4º
andar do prédio 8. Informações: 9963-0837.

Inscrições abertas para a disciplina Análise de Da-
dos Ecológicos, do PPG em Zoologia. Matrículas e
informações: sala 254 do prédio 12C, 3320-3568 e
zoologia@pucrs.br.

Inscrições abertas para a 8ª Jornada de Estudos
do Oriente Antigo. Promoção: Faculdade de Filo-
sofia e Ciências Humanas. Matrículas na sala
201 do prédio 40. Informações: 3320-3506 e
proex@pucrs.br.

Colóquio Filosofia e Literatura. Promoção: PPG
em Filosofia, com convidados de outras universida-
des brasileiras. Início às 9h, no auditório do prédio
40. Inscrições no local.

Curso de extensão Evolução do Sistema Endócri-
no. Promoção: Faculdade de Biociências. Inscrições
na sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3506
e proex@pucrs.br.

2º Curso de Capacitação em Dependência Quí-
mica. Promoção: Programa Vida com Qualidade.
Inscrições na sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3506, pvq@pucrs.br e proex@pucrs.br.

Exposição de pinturas em tecidos das artistas plás-
ticas Thamires Meister e Rochele de Souza. Local:
Espaço Cultural, saguão do prédio 16.

Apresentação do livro Bioética fundamental, de
Marco Antônio de Azevedo. Promoção: Sociedade
Rio-grandense de Bioética. Às 20h30min, no auditó-
rio C (2º andar) do HSL. Entrada franca.

Palestra Borregard: um caso ambiental, com o
consultor jurídico da Klabin Riocell, Armando José
Farah. Às 17h45min, sala 603 do prédio 12. Entrada
franca.

Workshop Viajando e conhecendo o Brasil, feito
por alunos do curso de Turismo. Das 16h às 22h, no
saguão do prédio 7.

Curso de extensão Desenvolvimento de Executi-
vos. Promoção: FACE. Inscrições sala 201 do prédio
40. Informações: 3320-3506 e proex@pucrs.br.

Happy Hour Ambiental sobre Refap: uma empresa
em transformação, com o diretor-presidente da
Refap, Hildo Henz. Promoção: Instituto do Meio
Ambiente. Às 18h30min, no auditório do prédio 40.
Entrada franca.

Projeto Matinê das Duas – Cine Comentado
para pessoas acima de 50 anos. Promoção: Progra-
ma Geron. Às 14h, no auditório do prédio 7 (2º an-
dar). Entrada franca.

Exposição de fotos de alunos da Famecos, no sa-
guão do prédio 50.

Curso Recrutamento, seleção e acompanha-
mento de pessoal. Promoção: Fijo. Inscrições e in-
formações: prédio 2 e 3336-5857.

Curso de Manicure. Promoção: Fijo. Inscrições e
informações: prédio 2 e 3336-5857.

Seminário do Laboratório de Malacologia sobre A bio-
diversidade comparada de micromoluscos de
serapilheira, em florestas montanhosas, como
indicadores de conservação (análise de um
exemplo em Madagascar por Emberton et al.),
com a aluna Letícia da Silva. Às 12h45min, gabinete
31 das salas 340 do prédio 12D. Entrada franca.

Encerramento das atividades do semestre do Con-
versando sobre a Vida, com festa junina e canto.
Promoção: Programa Vida com Qualidade. Às
11h30min, sala 301 do prédio 1. Entrada franca.
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• Inflamatório: causado por bactérias, vírus ou fungos. As inflama-
ções podem ser agudas, como a febre reumática e a artrite infeccio-
sa. As doenças do tecido conjuntivo, que afetam a pele, as articula-
ções e os músculos também se enquadram entre os reumatismos
inflamatórios.
• Reumatismo de partes moles (músculos, ligamentos e tendões):
enfermidades como bursites, tendinites, capsulites e ligamentites.
• Degenerativo: são responsáveis pelas artroses, hérnia de disco e
discopatias vertebrais. O desgaste da cartilagem articular é lento e
demorado. Geralmente aparece nas articulações da coluna, membros
inferiores e algumas vezes membros superiores.
• Metabólico: podem ser inflamatórios e mais tarde degenerativos.
A artrite, conhecida como gota, é originada por um distúrbio em que
o ácido úrico, em excesso no sangue, deposita-se nas articulações em
forma de cristais. Às vezes, surge com outras doenças, como diabe-
tes, hipertensão e elevadas taxas de colesterol.

TIPOS
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Todas as formas de reumatismo podem ser solucionadas com trata-
mento. O primeiro passo é realizar o diagnóstico com exame clínico e,
quando necessário, procedimentos complementares como exames la-
boratoriais, raios-X, tomografia computadorizada.

TRATAMENTO
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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
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