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Aonde você quer chegar?

Quinta-feira, dia 4/7, é o último prazo para
inscrição no vestibular da PUCRS de in-

verno. Acesse o site www.pucrs.br ou dirija-
se ao prédio 11 do Campus Central, ao Cam-
pus Zona Norte ou ao Campus II, em Uru-
guaiana. São 3.776 vagas distribuídas em 51
opções de cursos. As provas ocorrerão de 15
a 17/7, às 15h. Informações na internet ou
pelo telefone 3320-3557.

Engenharia lança
concurso sobre 5S

AFaculdade de Engenharia lançou o Troféu
para Melhor Posto 5S do semestre e car-

tazes para os três primeiros sensos. Os traba-
lhos poderão ser entregues até o dia 23/8 na
sala 279, bloco 7, prédio 30. Os primeiros
classificados ganharão calculadoras e relógio
eletrônico de mesa. Essa é uma das iniciati-
vas da coordenação do programa e da direção
da Faculdade para contribuir com a busca de
excelência no ensino.

Promoção Laptop Universia

OPortal Universia Brasil (www.universia
brasil.net) premiará quem responder de

forma mais criativa à pergunta: “Como o Uni-
versia vai colaborar na minha formação aca-
dêmica?”. O texto pode ter no máximo 200
caracteres e deve ser enviado até 15/7. O
vencedor receberá um laptop.

Plano Estratégico

Oprocesso de implantação do Plano estra-
tégico 2001-2010 vem se desenvolvendo

plenamente na PUCRS. Ocorreu reunião geral
entre o GTPE (Grupo Técnico de Planejamento
Estratégico), o Reitor, Pró-Reitores e Direções
de Unidades, quando foram apresentados e
discutidos os critérios de implantação. O GTPE
também segue em suas atividades de asses-
soria e orientação às Unidades de Implanta-
ção do Plano Estatégico da PUCRS. Além das
reuniões já realizadas, várias outras estão pro-
gramadas para esta semana. Os encontros po-
dem ser agendados pelo ramal 3670 ou pelo
e-mail gtpe@pucrs.br.

Queijos e vinhos

Os jemaristas do Colégio Champagnat pro-
movem no dia 6/7, às 21h, o 8º jantar de

Queijos, Vinhos, Danças e Brindes. Ingressos
a R$ 20 no local, Cantina da PUCRS, ou na se-
cretaria do Colégio. O evento será em benefí-
cio da Creche do Campo da Tuca. Informações:
3339-1436 ou 3320-3500, ramal 4030.

Curso na Alemanha

AAssessoria para Assuntos Internacionais e
Interinstitucionais informa que a Univer-

sidade de Stuttgart, Alemanha, está com ins-
crições abertas para o Curso Master of Infras-
tructure Planning. As aulas são destinadas a
graduados em Engenharia Civil ou Arquitetura
e Urbanismo com experiência de três anos na
área. O curso, ministrado na língua inglesa,
terá início em outubro e durará dois anos.
Informações: 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

A Famecos
abriu ins-
c r i ç õ e s

para o seminário de
extensão Aspectos
Chaves da Mídia Nor-
te-americana, que ocorre
de 8 a 10/7. No progra-
ma do curso serão de-
batidos temas como a
imagem do homem e da
mulher; tendências e cren-
ças no julgamento das notícias; e vio-
lência e sexo na televisão, nos filmes e
nos videogames. As aulas serão minis-
tradas pelo professor Joe Misiewics, da
Ball State University, de Muncie, Esta-
dos Unidos. Inscrições: prédio 40, sala
201. Informações: 3320-3506.
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Universidade
faz convênio
com Ministério
Público

APUCRS e o Ministério Pú-
blico do Rio Grande do Sul
assinaram termo de coo-

peração, dia 28/6, na Semana
do Ministério Público Estadual. O
acordo tem por finalidade quali-
ficar os membros do Ministério
Público no Programa de Pós-Gra-
duação em Ciências Criminais, da
Faculdade de Direito. Os alunos
passaram por processo de sele-
ção para ingressar em 2003.

Dell se instala no TECNOPUC

OCentro de Desenvolvimento de Software da Dell no
TECNOPUC, Parque Tecnológico da Universidade, será
inaugurado dia 9/7, às 10h30min. As instalações

na área de 5,4 hectares, onde funcionava o 18º Batalhão
de Infantaria Motorizada, incluirão iniciativas da PUCRS em
pesquisa e inovação tecnológica e projetos resultantes de
convênios com empresas. Estarão presentes à cerimônia o
Reitor, Ir. Norberto Rauch, e o vice-presidente Sênior e CIO
da Dell, Randy Mott.

PUCRS perde Ir. Faustino

Ir. Faustino João, educador marista e um dos principais consolida-
dores da PUCRS, faleceu no dia 28/6, aos 93 anos, após breve
enfermidade. Todo o desenvolvimento da instituição nesses 50

anos passou pelas mãos e pela orientação do Ir. Faustino. Força efici-
ente e silenciosa das iniciativas da Universidade e das faculdades de
1940 a 1990, foi um dos criadores dos cursos de Serviço Social,
Direito e Jornalismo. Atuou também como diretor da Faculdade de
Educação e Pró-Reitor de Extensão. Na última década supervisionou e
observou os atuais progressos da instituição e empreendeu com o Ir.
Elvo Clemente a tarefa de redigir a História da PUCRS. A cerimônia
fúnebre e o enterro foram realizados dia 29/6 no Instituto Nossa
Senhora das Graças, em Viamão.

Engenharia
promove
jornada

AFaculdade de Engenharia
realiza de 5 a 26/7, a VIII
Jornada de Estudos de Viabi-

lidade Econômica e Empreendimen-
tos Imobiliários. O evento é direcio-
nado para professores e alunos das
áreas de Engenharia, Arquitetura,
Economia e Administração. Serão
abordados temas como engenharia
econômica, matemática financeira,
risco e rentabilidade econômica. As
inscrições podem ser feitas na sala
201, do prédio 40 ou 3320-3506.

Famecos debate
mídia norte-
americana



O diagnóstico é sempre clínico. Há 18 pontos doloridos ligados à fibromialgia
— como ombros, juntas dos braços e pernas, próximo ao pescoço e glúteos.
Dores em 11 pontos são indicativos da doença. O exame de sangue detecta
outras enfermidades que causam dores generalizadas como o diabetes, o
câncer e a tireóide.

DIAGNÓSTICO

VIVA BEM

Dores generalizadas que dificultam caminhar ou subir escadas, fadiga inca-
pacitante, alterações no intestino e noites maldormidas são alguns dos
sintomas desta doença quase sempre mal diagnosticada. Fibromialgia é

considerada um tipo de reumatismo que não apresenta infecções. De acordo com
a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença atinge principalmente as mu-
lheres, na faixa etária dos 40 aos 60 anos. Para alguns pacientes, a dor é intensa
e provoca rigidez, fadiga e distúrbios do sono.

Fibromialgia

FIQUE POR DENTRO

AGENDA
Inscrições abertas para o curso de especiali-
zação Engenharia de Segurança do Tra-
balho. Promoção: Faculdade de Engenharia.
Matrículas e informações: 3320-3500, ramal
4094, e sala 152 do prédio 30.
Inscrições abertas para o curso de especializa-
ção em Engenharia de Trânsito. Promoção:
Fijo. Público-alvo: graduados em Engenharia
e Arquitetura. Informações: 3336-5857.
Inscrições abertas para os cursos de pós-gra-
duação em Administração Hospitalar
e Negócios em Saúde, Administração
dos Serviços de Enfermagem e Farmácia
Hospitalar. Matrículas e informações:
Rua Corte Real, nº 75, 3331-9555,
0800-5412460 e ensino@iahcs.com.br.
1º Encontro Científico dos Formandos 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.
Vacinação contra rubéola para mulheres de
12 a 39 anos. Das 10h às 20h, no térreo do
prédio 11. Promoção: Prac.
Exposição de quadros do artista plástico
Paulo Roberto Prola no Espaço Cultural, sa-
guão do prédio 16.
Inscrições para mestrado em Engenharia
Elétrica pelo site www.feng.pucrs.br/ppge.
Informações: 3320-3540.
Início do curso de extensão Política Nacio-
nal e Internacional de Telecomunica-
ções. Promoção: Faculdade de Engenharia.
Inscrições na sala 201 do prédio 40. Informa-
ções: 3320-3506 e proex@pucrs.br.
Início do curso de extensão Planejamento
Estratégico. Promoção: Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia. Inscri-
ções na sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3506 e proex@pucrs.br.
Início do curso de extensão Implicações
teóricas do fazer técnico no sistema pri-
sional do RS. Promoção: Faculdade de Servi-
ço Social. Inscrições na sala 201 do prédio 40.
Informações: 3320-3506 e proex@pucrs.br.
Prova de Proficiência em língua estrangei-
ra para cursos de mestrado e doutorado. Às
15h, no prédio 8. Informações: 3320-3528.
Movimento dos Focolares, às 9h, no auditó-
rio do prédio 40. Promoção: Centro de Pastoral.
Início do curso de extensão Programação
Orientada a Objetos em Delphi. Promo-
ção: Faculdade de Informática. Inscrições
na sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3506 e proex@pucrs.br.
Último dia de inscrição para o exame de sele-
ção ao Mestrado em Teologia Sistemáti-
ca. Promoção: PPG em Teologia. Matrículas
na sala 307 do prédio 5. Informações:
3320-3572 ou www.pucrs.br/uni/poa/teo.
Encerramento das inscrições para os cursos de
mestrado e doutorado em Filosofia. Pro-
moção: PPG em Filosofia. Matrículas na sala
502 do prédio 5. Informações: 3320-3554,
filosofia-pg@pucrs.br e www.pucrs.br.
Projeto Matinê das Duas e Meia – Cine
Comentado para pessoas acima de 50 anos.
Às 14h30min, no auditório do prédio 7 (2º
andar). Entrada franca.
Curso de extensão Iniciando em Access.
Promoção: Faculdade de Informática. Inscri-
ções na sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3506 e proex@pucrs.br.
Curso Introdução à Fotografia. Promoção:
Fijo. Inscrições no prédio 2. Informações:
3336-5857.
Curso de extensão Gestão da Segurança
Empresarial. Promoção: Proex e Fundação
Walter Peracchi Barcellos. Inscrições na sala
201 do prédio 40. Informações: 3320-3506 e
proex@pucrs.br.
Teste Psicotécnico para Instrutor de
CFC. Horário: manhã. Promoção: Fijo. Inscri-
ções no prédio 2. Informações: 3336-5857.
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Doenças graves, traumas emocionais ou físicos e mudanças hormonais desen-
cadeiam manifestações da fibromialgia.

MANIFESTAÇÕES

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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A pesquisadora norte-americana Heather Zwickey, diretora de pesquisas do Natio-
nal College for Naturopathic Medicine, em Portland (EUA), implantará neste mês
de julho, no Laboratório de Imunologia Celular e Molecular do Instituto de Pesqui-
sas Biomédicas da PUCRS, técnicas de isolamento, caracterização e manipulação
de células dendríticas (ferramentas fisiológicas para combater tumores e infec-
ções).

A Gráfica Epecê recebe o Certificado de Qualidade no ramo gráfico pela avaliação
realizada em 2001 pelo Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. A soleni-
dade ocorre dia 4/7, no Centro de Eventos da PUCRS.

A diretoria da Associação Brasileira de Ensino de Engenharia (Abenge), reunida
em Brasília, aprovou o nome do professor Eduardo Giugliani, diretor da Faculdade
de Engenharia, para compor o conselho editorial da Revista de Ensino de Enge-
nharia.

Os professores da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia Cláudio
Sampaio e Marcelo Perin, integrantes do corpo docente do Mestrado em Adminis-
tração e Negócios, tiveram o trabalho A orientação para mercado como ferramen-
ta de competição: o caso do varejo de confecções do Brasil aprovado no 15º
Congresso Latino-americano de Estratégia, realizado em Montevidéu.

O diretor da Faculdade de Medicina, Luiz Carlos Bodanese, participou do 11º
Biannual Congress of the International Association of the Catholic Medical Scho-
ols, no México. Presidiu mesa-redonda que discutiu a formação do médico na
última década e as perspectivas futuras dos graduandos das escolas médicas
católicas.

A coordenadora do Grupo de Assistência e Pesquisa em Toxoplasmose Congênita
da PUCRS, Eleonor Lago, participou como convidada de workshop do Institute of
Child Health da University College of London, em Londres. O encontro reuniu
pesquisadores de um estudo multicêntrico para determinar o efeito do tratamento
materno nas manifestações da toxoplamose congênita.

Fonte: Proad/GRH/Sesmt

Em alguns casos são prescritas pequenas doses de antidepressivos. Esse tipo
de medicamento aumenta o nível de serotonina no cérebro — neurotransmis-
sor responsável pela inibição da dor. Para prevenir as manifestações de dor e
depressão, os pacientes com fibromialgia devem buscar hábitos saudáveis e
regulares em relação à alimentação, lazer e sono.

TRATAMENTO
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