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Projetos para empresas

OI Prêmio Editorial Sebrae/RS selecionará
20 trabalhos inéditos que resultem em

ações inovadoras para as micro e pequenas
empresas. Podem participar professores, uni-
versitários, pesquisadores, escritores e consul-
tores. A premiação será em dinheiro nas cate-
gorias Gestão de Pequenos Negócios e Cara
Brasileira — A Brasilidade como Estratégia
de Promoção de Negócios. Os interessados
têm prazo até o dia 31/7 para se inscreverem
pelo telefone 3216-5006 ou pelo site
www.sebrae-rs.com.br. A Câmara Rio-Gran-
dense do Livro apoiará, juntamente com o Se-
brae/RS, os três melhores trabalhos com edi-
ção impressa e digital das obras durante a rea-
lização da 48ª Feira do Livro de Porto Alegre.

Mestrado em Teologia

Estão abertas as inscrições para o Mestra-
do em Teologia Sistemática. O exame de

seleção será realizado no dia 16/7. Informa-
ções: www.pucrs.br/uni/poa/teo/pos/
index.htm ou 3320-3572.

Voluntárias promovem
chá beneficente

AAssociação das Voluntárias de Câncer de
Mama do Hospital São Lucas da PUCRS

promove chá beneficente em comemoração
aos oito anos de atividades, nesta quarta-
feira, dia 26/7, às 16h, no Restaurante Pano-
rama. Informações: 3320-3000 ramal 2726.

Lançamentos da Edipucrs

AEdipucrs lança no dia 28/6 as obras A
Cepal e a Industrialização Brasileira (1950-

1961), de Jacqueline Haffner, e O Curso de
Comunicação Social no Brasil, de Cláudia Pei-
xoto de Moura. A sessão de autógrafos será
realizada às 18h, na Livraria e Editora Acadê-
mica, 3º andar do prédio 41. Informações:
3320-3523.

Participe da reunião da SBPC

AFaculdade de Física está reunindo alunos
para participar da reunião da Sociedade

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)

em Goiânia, de 7 a 12/7. Ainda há vagas no
ônibus. O preço é R$ 230 por pessoa, incluin-
do a viagem e diárias no hotel com café da
manhã. Reservas: 3320-3535.

Restauração de igreja

OInstituto de Cultura Musical realiza há qua-
tro anos as gravações dos CDs com o Coral

e Orquestra da PUCRS na Igreja Nossa Senhora
das Dores. Com isso, o Instituto colabora com a
restauração do marco histórico de Porto Alegre.
Quem quiser solidarizar-se com esse movimen-
to, pode ligar para o telefone 3228-7376.

Cadastro de ex-alunos

AAssociação de Ex-Alunos da PUCRS está
chamando os ex-alunos para atualizar o

cadastro. O objetivo é informá-los sobre
cursos e atividades da Universidade. O cadas-
tro está sendo feito no Programa Geron da
Prac, sala 109 do prédio 1. Informações:
3320-3500, ramal 4701.

ANOTE

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

Fapergs escolhe
diretor-presidente

AFapergs prorrogou, até o dia
28/6, o período de inscrição para
o preenchimento do cargo de di-

retor-presidente. Os candidatos devem
ser professores e pesquisadores com o
título de doutor. A experiência adminis-
trativa na área de ciência e tecnologia
e a possibilidade de exercer o cargo em
dedicação exclusiva fazem parte do per-
fil desejado. As inscrições devem ser
feitas na rua Carlos Chagas, 55, sala
310. Informações: 3221-4922.
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Assinado convênio
com o Sebrae

APUCRS assinou convênio com o
Serviço de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas do Rio Gran-

de do Sul (Sebrae-RS) no dia 25/6. O
acordo prevê a realização de cursos,
seminários, consultorias e encontros
técnicos. O Sebrae-RS é parceiro da
Universidade há cerca de dez anos. Esse
acordo pode envolver qualquer unida-
de acadêmica. Outros projetos conjun-
tos serão desenvolvidos no TecnoPUC,
Parque Tecnológico da PUCRS. Com o
Laboratório Especializado em Eletroele-
trônica, está em funcionamento o Bô-
nus Metrologia do Sebrae-RS.

Previna-se contra a rubéola

APró-Reitoria de Assuntos Comunitários promove vacinação
contra a rubéola, com apoio da Secretaria Municipal de
Saúde e dos cursos de Medicina e Enfermagem, de 1º a

5/7, das 10h às 20h, no térreo do prédio 11. O público-alvo é
formado por mulheres de 12 a 39 anos. Contagiosa, a rubéola é
causada pelo vírus do gênero Rubivirus que se caracteriza por
manchas avermelhadas na pele. A incidência é maior no final do inver-
no e início da primavera. É uma doença benigna e de baixa mortalidade
que atinge crianças, adolescentes e adultos. A maior preocupação está no
fato de causar diversas complicações para os fetos de gestantes infectadas (síndrome
da rubéola congênita). Informações: 3320-3508.

Universidade
é sede de curso
para dirigentes

APUCRS será sede do 19º Curso de
Especialização em Administração
Universitária, que ocorre de 1º a

27/7. O Conselho de Reitores das Universi-
dades Brasileiras e a Organização Universi-
tária Interamericana, por meio do Instituto
de Gestão e Liderança Universitária, pro-
movem a capacitação. O curso é voltado
para funcionários universitários em cargos
de direção superior do Brasil e da América
Latina. O Pró-Reitor de Extensão Universi-
tária da PUCRS, Paulo Roberto Franco, e o
diretor da Faculdade de Química, Assis
Piccini, participam da edição deste ano. O
programa inclui a realização de estágios em
universidades nacionais e estrangeiras.

Jornada aborda
Oriente Antigo

8ª Jornada de Estudos
do Oriente Antigo ocorre
dia 29/6, promovida pela

Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da PUCRS. Serão realiza-
das atividades abordando a história
do Egito, a atualidade de problemá-
ticas surgidas na antigüidade e pes-
quisas sobre o Egito antigo, entre
outros temas. O evento é voltado
para profissionais e estudantes de
História e áreas afins. Inscrições
na Proex, sala 201 do prédio 40.
Informações: 3320-3680 ou
8jornada@pucrs.br.
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Pressão no baixo-ventre, dor e ardor ao urinar, aumento da freqüência de
micção. A urina apresenta aspecto turvo, sangue, alterações de cor e odor
forte. Associado a esses sintomas, pode haver dores no corpo, falta de apeti-
te, febre, fadiga e fraqueza.

SINTOMAS

VIVA BEM

Éuma infecção da bexiga ou da uretra. Ocorre quando as bactérias que são eli-
minadas durante a micção por algum motivo permanecem na bexiga, crescem
e se multiplicam com muita facilidade, dando origem à infecção. A incidência

de cistite é maior nas mulheres. Em relação aos homens, afeta principalmente os
mais idosos que apresentam algum tipo de aumento no tamanho da próstata.

Cistite

FIQUE POR DENTRO

AGENDA
Último dia da exposição de fotos de
alunos da Famecos, no saguão do pré-
dio 50.

Inscrições abertas para o curso de es-
pecialização Fazendo Geografia para
o terceiro milênio: prática e tex-
tualização. Promoção: Curso de
Geografia. Matrículas e informações:
1º andar (secretaria) do prédio 5 e
3320-3555.

Inscrições para os cursos de mestra-
do e doutorado em Filosofia na
sala 502 do prédio 5. Informações:
3320-3554, filosofia-pg@pucrs.br e
www.pucrs.br.

Palestra A hermenêutica de Gada-
mer, às 19h30min, no auditório do Ins-
tituto Goethe (Rua 24 de Outubro,
112). Promoção: PPG em Filosofia. En-
trada franca.

Palestra sobre dislexia, às 19h, sala
614 do prédio 40. Promoção: Associa-
ção de Dislexia do Rio Grande do Sul.
Inscrições na FIJO (prédio 2). Infor-
mações: 3336-5857.

5ª Jornada Internacional de Car-
diologia. Promoção: Serviço de Car-
diologia do HSL e Instituto Cardio-
vascular de Rosario. Inscrições e in-
formações: Bagaggem Eventos, Rua
Garibaldi, 659/504, 3221-2028 e
bagaggem@terra.com.br.

4ª Mostra de Estudos da Faculda-
de de Enfermagem, Fisioterapia e
Nutrição – Exposição de pôsteres de
alunos de Enfermagem. Local: saguão
do prédio 12.

Último dia para pedidos de reingres-
so na Universidade para o segundo se-
mestre. As solicitações devem ser fei-
tas na sala 108 do prédio 1. Informa-
ções: 3320-3573 e dir@pucrs.br.

Encerramento da exposição de pin-
turas em tecidos das artistas plásti-
cas Thamires Meister e Rochele de Sou-
za. Local: Espaço Cultural, saguão do
prédio 16.

Início do curso Atendente de con-
sultório dentário. Promoção: Fijo.
Inscrições no prédio 2. Informações:
3336-5857.

Matrículas para o curso de especializa-
ção em Psicopedagogia na sala 318
do prédio 15. Promoção: PPG em
Educação. Informações: 3320-3620,
3320-3635 e educacao-pg@pucrs.br.

1º Encontro Científico dos Forman-
dos de Enfermagem – Apresentação
pública dos trabalhos de conclusão de
curso. Dia 3/7 a partir das 14h e 4 e
5/7 a partir das 9h. Local: auditório
do prédio 12, sala 141. Informações:
3320-3646. Aberto ao público em geral.

Prova de proficiência em inglês para
os cursos de mestrado e doutorado
do PPG em Psicologia, às 15h. Infor-
mações: 9º andar do prédio 11,
3320-3633 e www.pucrs.br/psipos.

26

28

1º/7

6/7

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comunicação Social da Universidade. Coordenador da Assessoria
e Diretor-Editor: Carlos Alberto Carvalho • Editora Executiva: Magda Achutti • Redação e Edição: Ana Paula Acauan, Magda Achutti
e Paula Oliveira de Sá • Estagiária: Angela Vencato • Revisão: José Renato Schmaedecke • Projeto gráfico: Pense Design - Fone
3330-9962 • Impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por dentro das notícias diárias da Universidade, acesse www.pucrs.br/ascom.

A cistite ocorre quando certas bactérias penetram na uretra ou na bexiga
causando infecção ou inflamação. Geralmente é causada pela bactéria Esche-
richia coli, habitualmente encontrada no intestino. Alguns exames, nos quais
se colocam aparelhos dentro das vias urinárias, gravidez e diabetes aumen-
tam o risco de cistite. As relações sexuais também são responsáveis por
maior incidência das infecções nas mulheres.

CAUSAS

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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O Instituto Latino-Americano de Qualidade do México entregou ao Comitê Brasileiro
de Qualidade da ABNT um reconhecimento pelo seu 10º aniversário e por promover
a cultura de normalização e qualidade no Brasil e na América Latina. O Comitê es-
tendeu a honraria aos seus colaboradores, entre eles o engenheiro Álvaro Theisen,
coordenador do Laboratório Especializado em Eletroeletrônica da PUCRS.

Renata Limberguer, professora da Faculdade de Farmácia, participou com apre-
sentação de trabalhos no 1º Congresso Latino-americano de Fitoquímica e na 4ª
Reunião da Sociedade Latino-americana de Fitoquímica. O pôster Essential oil
from nine Myrcia species recebeu distinção especial.

Os professores do Pós-Graduação da Faculdade de Educação Juan Mosquera, Claus
Stobäus, Maria Emília Engers e Marta Sisson de Castro participaram de eventos repre-
sentando a Universidade apresentando trabalhos e integrando grupos de discussão.
Mosquera e Stobäus estiveram no 2º Encontro Latino-Americano para Estudos da
Criança: Desenvolvimento Infantil. Maria Emília compareceu ao 22º Seminário Anual
da Sociedade Internacional para Educação de Professores, realizado na Dinamarca.
Marta foi ao Encontro Anual da Comparative and International Education Society, nos
EUA, e ao 5º Congresso Latino-Americano de Administração da Educação, no Chile.

Os Anais do 4º Encontro Internacional de Fundações – Terceiro Setor, com a íntegra
dos trabalhos realizados durante o evento sediado na PUCRS, foram lançados agora.
O encontro tratou da relação das fundações com o governo e o mercado. Os Anais po-
dem ser adquiridos na Fundação Ir. José Otão, prédio 2. Informações: 3339-1692.

A 3ª Conferência Municipal de Ciência e Tecnologia, promovida pela Prefeitura de
Porto Alegre, com o apoio da PUCRS e de outras instituições, contou com palestras
do Reitor da Universidade, Norberto Rauch, do Pró-Reitor de Extensão, Paulo Franco,
e do diretor da Agência de Gestão Tecnológica e Propriedade Intelectual, Jorge Audy.

O professor Salo de Carvalho, da Faculdade de Direito, participou como painelista
da 1ª Jornada da Associação Brasileira de Professores de Ciências Penais, realiza-
da em Brasília. Falou sobre penas e garantias.

Fonte: Proad/GRH/Sesmt

Os casos de cistite aguda podem desaparecer de maneira espontânea, princi-
palmente quando a pessoa ingere muito líquido, estimulando a micção fre-
qüente, que ajuda a eliminar as bactérias da bexiga. Entretanto, como sempre
existe o risco de a infecção atingir os rins, recomenda-se tratamento com
antibiótico durante o período indicado pelo médico.

TRATAMENTO
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