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Porto Alegre em Dança

No dia 15/7 começa a venda
de ingressos

para o Porto Ale-
gre em Dança. Uma
das atrações do evento será o
musical Fantasma da Ópera, com
Jeff Keller, vindo da Broadway. O es-
petáculo fará a abertura da programa-
ção, em 1º/9, no Centro de Eventos.
Até 8/9, também haverá apresenta-
ções de balé, dança moderna e con-
temporânea, jazz, sapateado ameri-
cano, danças folclóricas e de rua. Rea-
lização e apoio: PUCRS, governo do Es-
tado, F&F Produções e Leis Estadual e Federal
de Incentivo à Cultura. Os ingressos são vendi-
dos na loja Griffe PUCRS, prédio 8. Informa-
ções: 3344-7468.

Palestras para pacientes
com HIV

OServiço de Infectologia do Hospital São Lu-
cas promove na terceira quinta-feira de

cada mês o Projeto de Aderência Total, com pa-
lestras para pacientes portadores do vírus HIV. O
principal objetivo é trazer esclarecimentos para
melhorar a aderência ao tratamento. Abordam
os temas médicos, psicólogas, assistente social
e farmacêuticos a partir das 19h, no anfiteatro
Irmão José Otão, 2º andar do Hospital.

Concurso literário
Centro de Integração Empresa-Escola
do Rio Grande do Sul e a Academia

Rio-Grandense de Letras promovem o 3º Con-
curso Literário Escritor Universitário. Podem
participar todos os estudantes de nível superior
do Estado. Os textos devem abordar o tema A
Literatura: fator de conhecimento e de humani-
zação. O prazo para envio dos trabalhos é até
31/10. Os três primeiros classificados recebe-
rão diploma, além da premiação de R$ 5 mil,
R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. O con-
curso comemora o centenário da Academia. In-
formações: 3284-7006 e 3284-7008.

Cultivando a vida

AGerência de Recursos Humanos e o Centro
de Pastoral oferecem a atividade Cultivan-

do a Vida a todos os colaboradores da PUCRS.
Realizada todas as terças e quintas-feiras até
dezembro, a iniciativa proporciona um momen-
to de integração e reflexão aos participantes.
Interessados em participar devem inscrever-se
pelo ramal 4293.

Capes oferece bolsas

ACoordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes) recebe até

30/8 inscrições para bolsas de doutorado no
exterior. O objetivo é privilegiar áreas com ca-
rência de grupos consolidados no país. Podem

candidatar-se candidatos de comprovado de-
sempenho acadêmico que se dirijam a institui-
ções de excelência e prestígio internacional.
Inscrições exclusivamente pela internet:
www.capes.gov.br.

Pós-graduação na Suíça

Ogoverno da Suíça oferece bolsas a estu-
dantes brasileiros de pós-graduação, es-

pecialmente doutorado. Mais informações no
site www.cer.mer.gov.br ou na Assessoria
para Assuntos Internacionais e Interinstitucio-
nais pelo telefone 3320-3660.

Prêmio de Odontologia

OSindicato Nacional das Empresas de Odon-
tologia de Grupo promove Prêmio Sinog

de Odontologia 2002 dirigido a cirurgiões-den-
tistas e acadêmicos do último semestre. Inscri-
ções e envio dos trabalhos até 28/9. Os traba-
lhos vencedores em cada categoria receberão
R$ 5 mil e um consultório odontológico, com-
posto de equipamento, cadeira, refletor e uni-
dade auxiliar. Regulamento e informações:
www.sinog.com.br/premio.htm ou
sinog@sinog.com.br.

ANOTE

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

A PUCRS e a École Nationale
d´Ingénieurs de Saint-Étienne
(França) assinaram um acordo

de cooperação internacional. A parceria
prevê atividades de ensino e de pesquisa
e o intercâmbio de estudantes de quar-
to e quinto semestres com reconheci-
mento da equivalência das formações
realizadas. Como parte do acordo, um
aluno da instituição francesa está estu-
dando na Faculdade de Engenharia.
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PUCRS realiza
Concurso Vestibular

A partir de segunda-feira,
15/7, a Universidade rea-
liza as provas do vestibu-

lar em três prédios do Campus
Central: 11, 15 e 50. São oferecidas
3.776 vagas em 51 opções de cursos. Dia 15
será a prova de Língua Portuguesa e Redação,
16 Literatura Brasileira, Matemática, História
e Biologia e 17 Química, Geografia, Física
e Língua Estrangeira – Inglês ou Espa-
nhol. Para os familiares e acompanhantes dos ves-
tibulandos a PUCRS oferece o Projeto Acalanto –
Vestibular Legal. Diariamente haverá oficinas de
meditação e relaxamento, danças de salão, dobra-
duras, voando com as Ciências Aeronáuticas, histó-
rias para aguardar e guardar, musicoterapia anties-
tresse e internet. Estão programados cursos de fo-
tografia e maquiagem. Além disso, pode-se assistir
à missa na Igreja Universitária Cristo Mestre, às
15h15min, ou fazer meditação oriental, às
16h15min, na sala 104 do prédio 17. Inscrições
gratuitas para cursos e oficinas pelo telefone
3320-3508, ramais 4430 e 4360. Vagas limitadas.

Convênio prevê
intercâmbio
com a França

Biologia Celular é
debatida em congresso

De 16 a 19/7 a Universidade será
sede do 11º Congresso Brasileiro de
Biologia Celular. O evento, promo-

vido pela Sociedade Brasileira de Biologia
Celular, promoverá um foro de debates so-
bre o assunto, novas tendências técnicas e
últimos avanços na área, com palestras de
convidados da Alemanha, Japão, Inglater-
ra, Uruguai e Chile. A programação será
composta por cursos, conferências, mesas-
redondas e apresentação de pôsteres. En-
tre os temas de destaque estão clonagem,
bioética, envelhecimento celular, entre ou-
tros. Informações: www.pucrs.br/biocel
e 3320-3500, ramal 4737.

Seminário discute
clássicos da
filosofia política

O seminário Clássicos da
Filosofia Política, promo-
vido pelo Pós-Graduação

em Filosofia da PUCRS, ocorre de
15 a 18/7, no auditório do prédio
50. O objetivo é oferecer introdu-
ção a algumas obras clássicas da
filosofia política, tanto para estu-
diosos como para iniciantes. Em
debate Aristóteles, Epicuro, Santo
Agostinho, Tomás de Aquino, I.
Kant e A. MacIntyre. O seminário
se encerra com as palestras A éti-
ca protestante e o espírito do ca-
pitalismo, de Max Weber e Discur-
so e responsabilidade, de Karl-
Otto Apel, analisado pelo profes-
sor Vicente Durán, da Universidad
Javeriana, de Bogotá. O evento
ocorrerá sempre a partir das 19h.
Inscrições no prédio 5, sala 502,
ou no Instituto Goethe (Avenida
24 de Outubro, 112), até 10/7.
Informações: 3320-3554.



VIVA BEM
Como se preparar
para o vestibular

Ahora do vestibular se aproxima e alguns cuidados
são essenciais para o sucesso nas provas. É im-
portante não descuidar da saúde. Não adianta

passar as noites que antecedem ao vestibular acorda-
do, retomando conteúdos. Deitar e levantar cedo, dormir
pelo menos sete horas por noite também fazem parte da pre-
paração. Praticar esportes, além de distrair a mente, alivia a
tensão – pela liberação das endorfinas que relaxam o sistema
nervoso central e aumentam a capacidade de concentração.

FIQUE POR DENTRO

AGENDA
Inscrições abertas para a Escolinha de
Dança para Crianças. Promoção: Faculda-
de de Educação Física e Ciências do Despor-
to. Inscrições na sala 201 do prédio 40. In-
formações: 3320-3506 e proex@pucrs.br.
Último dia de inscrição para o Mestrado em
Teologia Sistemática. Local: sala 307 do
prédio 5. O exame de seleção ocorre no
dia 16/7. Informações: 3320-3572 e
www.pucrs.br/uni/poa/teo/pos/index.htm.
Inscrições abertas para o curso de especializa-
ção Fazendo a Geografia para o Terceiro
Milênio: Prática e Textualização. Matrícu-
las na secretaria da Geografia, 1º andar do
prédio 5. Informações: 3320-3555, ramal 26.
Inscrições abertas para os cursos de Japo-
nês, Shiatsu, Ikebana, Culinária Japo-
nesa, Bonsai, Origami, Karate, Kendô e
Shoringi Kenpô. Promoção: Instituto de
Cultura Japonesa. Matrículas na sala 201 do
prédio 40. Informações: 3320-3583 e sala
501 do prédio 8.
14º Congresso Odontológico Rio-Gran-
dense. Promoção: Associação Brasileira de
Odontologia. A partir das 8h, no Centro de
Eventos do prédio 41 e prédio 40. Inscrições
no local. Informações: 3330-8866.
Inscrições para o Mestrado em Engenha-
ria Elétrica pelo site www.feng.pucrs.br/
ppge. Informações: 3320-3540.
Inscrições para o curso de especialização em
Psicopedagogia. Matrículas na sala 318 do
prédio 15. Informações: 3320-3620 e educa-
cao-pg@pucrs.br.
Seminário do PPG em Zoologia sobre Estu-
do integrado da biodiversidade da Re-
serva Ducke – Amazonas, com o profes-
sor William Magnusson. Às 11h, na sala 141
do prédio 12C. Entrada franca.
Convenção dos Professores de Inglês. Pro-
moção: Associação dos Professores de Inglês do
Rio Grande do Sul. A partir das 8h no prédio 50.
Inscrições no local. Informações: 3231-0261.
Início do curso de extensão Linux Básico.
Promoção: Faculdade de Informática. Inscri-
ções na sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3506 e proex@pucrs.br.
2º Congresso Nacional Marista de
Educação, em Olinda (PE). Inscrições
e informações: (81) 3423-2133,
www.marista.com.br, www.sapiens-
pe.com.br e sapiens@sapiens-pe.com.br.
Curso de extensão de Power Point. Promo-
ção: Faculdade de Informática. Inscrições
na sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3506 e proex@pucrs.br.
Curso de extensão de MS Word. Promoção:
Faculdade de Informática. Inscrições na sala
201 do prédio 40. Informações: 3320-3506
e proex@pucrs.br.
Curso de extensão Criando sua homepa-
ge. Promoção: Faculdade de Informática.
Inscrições na sala 201 do prédio 40. Infor-
mações: 3320-3506 e proex@pucrs.br.
Exposição de quadros da artista plástica
Heloísa Helena de Azevedo no Espaço Cultu-
ral, saguão do prédio 16.
Curso de Manicure. Promoção: Fijo. Inscri-
ções no prédio 2. Informações: 3336-5857.
4ª Jornada de Psicologia Hospitalar do
Hospital São Lucas. Promoção: Faculdade
de Psicologia e HSL. Inscrições gratuitas
na sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3506 e proex@pucrs.br.
Palestra Modelos de Prevenção: Família,
Escola e Sociedade, com a professora Vera
Sônia. Promoção: Programa Vida com Quali-
dade. Às 15h30min, no auditório da Federa-
ção Espírita do Rio Grande do Sul (Av. Des.
André da Rocha, 49). Entrada franca.
2º Curso de Inverno de Bioética. Promo-
ção: Faculdade de Medicina. Inscrições
na sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3506 e proex@pucrs.br.
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• Procure atualizar-se com jornais e revistas. As provas de História e Geogra-
fia quase sempre se baseiam em fatos que estiveram no noticiário. O hábito
da leitura também ajuda na hora de escrever a redação.

• Não decore, aprenda. A tendência dos principais vestibulares é a de
privilegiar o raciocínio, não a capacidade de memorização.

• Quando for divulgado o local da prova, vá conhecê-lo. Verifique o trajeto, o
tempo gasto para percorrê-lo, as linhas de ônibus ou locais de estacionamen-
to. Não corra o risco de um atraso no dia do exame.

• Separe todo o material na noite anterior à prova: lápis, canetas,
borrachas e documentos. Evite correrias de última hora.

• Procure fazer uma refeição leve antes de sair; um estômago pesado atrapa-
lha o raciocínio e aumenta a tensão.

• Ao receber a prova, leia as questões com calma e atenção. Se en-
contrar alguma dificuldade, passe para outra que possa responder.
Assim você recupera a tranqüilidade e aumenta a confiança para re-
solver o restante da prova.

DICAS

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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Equipe do Laboratório de Herpetologia do Museu de Ciências e Tecnologia, coorde-
nada pelo professor Thales De Lema, terá artigo publicado no periódico científico
Zoosystema, do Muséum National d´Histoire Naturelle de Paris. O grupo desco-
briu que uma serpente emprestada pelo museu francês é igual a uma espécie da
região do Pantanal de Mato Grosso.

Os professores da Faculdade de Biociências Gilson Luis da Cunha e Guen-
dalina Turcato de Oliveira tiveram trabalho aceito para ser apresentado
no 3º Congresso Europeu de Biogerontologia, que será realizado na Itália
de 8 a 12/11.

Ministro Nelson Jobim, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, almoçou com o
Reitor no dia 8/7 e gravou uma entrevista no programa Entrevistas e Debates da
UNITV, que vai ao ar na quinta-feira, 11/7, às 22h.

A Universidade de Tübingen, na Alemanha, parceira da PUCRS em vários
projetos, comemora jubileu dos seus 525 anos de criação. Um documen-
tário sobre a instituição alemã foi oferecido às universidades gaúchas que
fazem parte do acordo entre os estados de Baden-Württemberg e Rio
Grande do Sul.

Os 55 alunos do novo bacharelado em Administração de Empresas com ênfase em
Empreendedorismo e Sucessão realizaram, entre as suas atividades de avaliação,
um vídeo intitulado Ontem: Uma viagem no Tempo, que conta aspectos de suas
vidas antes e depois da entrada na Universidade.

Encerra-se na PUCRS nesta quarta-feira, 10/7, o 13º Encontro de Geneti-
cistas do Rio Grande do Sul, promovido pela Sociedade Brasileira de Ge-
nética. O evento, que tem o apoio da Faculdade de Biociências e da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ocorre no anfiteatro do prédio 50.

Fonte: Proad/GRH/Sesmt
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