
PUCRSnotícias
B O L E T I M  I N F O R M A T I V O  S E M A N A L

Órgão de Divulgação Interna da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul • Assessoria de Comunicação Social • Ano II • Nº 39
17 a 23 de julho de 2002

Cursos de línguas

APró-Reitoria de Extensão Universitária re-
cebe inscrições para cursos de línguas que

terão início em agosto. São oferecidas aulas de
Inglês (Grammar Practice I e II, Essential A e
B, Transition A e B, Consolidation A e B, Passa-
ge, Preparação para Proficiência, Inglês para
Terceira Idade I, II e III), Português para Es-
trangeiros (Básico, Pré-Intermediário e Avança-
do), Língua e Cultura Italiana (do I ao VIII) e
Japonês (I, II e III). Inscrições: sala 201 do
prédio 40. Informações: 3320-3506.

Especializações em
Psicopedagogia e Letras

OPrograma de Pós-Graduação em Educação
oferece até 22/7 inscrições para o Curso

de Especialização em Psicopedagogia. O pré-re-
quisito é a graduação em Pedagogia, Psicologia,
Letras ou Fonoaudiologia. Informações: sala
318 do prédio 15, 3320-3620 e educacao-
pg@pucrs.br. A Faculdade de Letras também
recebe inscrições para os Cursos de Especiali-
zação em Estudos Avançados em Língua e Lite-
raturas de Língua Espanhola (com início em
12/8) e em Secretariado Executivo (em
29/8). Informações: sala 420 do prédio 8,
3320-3528 e fale@pucrs.br.

Cultura japonesa

Estão abertas as inscrições para
cursos do Instituto de Cultura

Japonesa. As aulas de shiatsu,
ikebana, culinária, bonsai, ori-
gami, karate, kendô e shoringi
kenpô começam em agosto. Os
interessados devem dirigir-se à
Pró-Reitoria de Extensão Uni-
versitária, sala 201 do prédio
40. Informações: 3320-3583.

Salão de iniciação científica

Os alunos de graduação interessados em
expor trabalhos no 3º Salão de Iniciação

Científica da PUCRS – O Mundo do Conheci-
mento devem inscrever-se até 20/8. O evento
ocorrerá de 28 a 30/10. Acesso ao formulário
eletrônico: www.pucrs.br/salao.

Lançamentos da Edipucrs

No dia 2/8, às 18h, serão lançados os livros
La confidencialidad en la asistencia a la sa-

lud del adolescente, de Jussara de Azambuja
Loch, e A influência da luz e da cor em corredo-
res e salas de espera hospitalares, de Marilice
Costi. A sessão de autógrafos ocorre na Livraria
Acadêmica, 3º andar do prédio 41.

Trabalhos para o
Seminário de Comunicação

Os interessados em participar dos grupos de
trabalho do 6º Seminário Internacional de

Comunicação têm prazo até 5/8. Os textos e os
resumos devem ser enviados para os coorde-
nadores. A responsável geral é a professora
Doris Haussen. O seminário ocorrerá de 16 a
18/9. Informações: 3320-3658.

Escolinha de dança

AFaculdade de Educação Física e Ciências do
Desporto oferece cursos de dança a partir

de 19/8. Para a faixa etária de 8 a 10 anos, as
aulas serão às 14h nas segundas e quartas-fei-
ras e de 11 a 13 anos, às 15h nos mesmos dias
da semana. A comunidade em geral pode fazer
dança livre às segundas e quartas-feiras, às
12h30min, ou às terças e quintas-feiras, às
19h. Informações: prédio 80, 3320-3622 ou
educacao-fisica@pucrs.br.

ANOTE

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

D e 22/7 a 12/8, são aceitas inscri-
ções para o Programa de Benefício
PUCRS voltado somente a quem já

tenha realizado a matrícula. O aluno pode ob-
ter até 50% de abatimento sobre as mensali-
dades, exceto a primeira. Podem candidatar-
se todos os que apresentam carência econô-

mico-financeira, inclusive os que estão
inscritos em outro tipo de benefício. O
programa é válido para o semestre em
que foi implementado. Informações na
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários:

sala 109 do prédio 1 ou 3320-3508.
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Inscrições abertas
para o Benefício

PUCRS Virtual
oferece MBA

A PUCRS
Virtual
lançará

o curso de MBA
em Gestão de
Tecnologias da In-
formação e da Comunicação em Educação. O
início das aulas está previsto para 7/8. Além
da unidade de Educação a Distância, a pro-
moção é das Faculdades de Educação, Infor-
mática, Psicologia e Administração, Contabili-
dade e Economia. As aulas se dirigem a pro-
fissionais que apresentam currículo qualifica-
do, contemplando experiências de chefia, co-
ordenação, gerenciamento, supervisão, asses-
soria à administração, funções administrati-
vas. Informações: 3320-4551, 3320-3529
e pelo site cursos.ead.pucrs.br.

Matrícula dos novos alunos

Dias 22 e 23/7, os classificados em 1ª
chamada no vestibular devem reali-
zar a matrícula. Os que ficaram em

lista de espera da 1ª chamada precisam ma-
nifestar interesse pela vaga no dia 23/7 e
fazer a inscrição em 25/7. No caso da 2ª
chamada, a matrícula ocorre em 29/7. Neste
dia, os relacionados na lista de espera devem
expor interesse e em 31/7 se inscrever.
Quanto aos horários e documentos necessá-
rios, os alunos têm de seguir as instruções
do manual do candidato.

Jornada aborda corpo
e relações de gênero

De 1º a 3/8, ocorrerá a 1ª Jornada
Corpo e Relações de Gênero na Con-
temporaneidade no auditório do pré-

dio 50. Estão previstas as mesas-redondas
Cultos do corpo na História, Corpos, guerras
e mulheres: uma trama hollywoodiana de
gênero, Corpos na mídia: controle-estimula-
ção do prazer e da beleza, entre outras.
Também haverá a apresentação teatral O pri-
meiro milagre do Menino Jesus. Promoção:
Pós-graduação em Psicologia da PUCRS, Pós-
graduação em Educação e em Ciências do
Movimento Humano da UFRGS. Inscrições:
Pró-Reitoria de Extensão, sala 201 do prédio
40. Descontos até 25/7.

Novo Provincial toma posse

No dia 21/7, às 9h30min, ocorre a posse do
primeiro superior da Província Marista do
Rio Grande do Sul, Ir. Roque Ari Salet. A

nova Província, resultante da unificação de Porto
Alegre e Santa Maria, engloba 21 colégios, 18
obras sociais e 218 religiosos. A cerimônia será
realizada no Colégio Champagnat com a presença
do arcebispo de Porto Alegre, Dom Dadeus Grings;
o superior-geral marista, Ir. Seán Sammon; e o
conselheiro-geral, Ir. Antônio Ramalho.

Bioética é tema de curso

AFaculdade de Medicina e a Sociedade Rio-
Grandense de Bioética realizam de 17 a
19/7, das 9h às 12h e das 14h às 17h, o

2º Curso de Inverno de Bioética. Ética, bioética clí-
nica, pesquisa, comitês e comissões fazem parte
do programa. Também haverá discussões sobre
aspectos multidisciplinares: genética, reprodução
assistida, odontologia, direito, psicologia e enfer-
magem. As inscrições podem ser feitas na sala
201 do prédio 40. Informações: 3320-3506.

Boletim entra
em férias

Oboletim PUCRS Notícias deixa de cir-

cular nas próximas duas semanas,

período de férias escolares. A edição

nº 40 será distribuída no Campus em 7/8.



VIVA BEM
Rubéola

Doença viral que provoca dores nas articulações,
manchas vermelhas pelo corpo e deixa os gân-
glios do pescoço inchados. É contraída pelo ar,

ao inalar-se as gotículas de saliva que o infectado expele
ao tossir. Há casos de pessoas que contraíram rubéola
sem saber porque os sintomas podem ser confundidos
com os da gripe, por exemplo. O período de incubação da
doença é de 14 a 21 dias. A época de transmissão dura de
cinco a sete dias antes de as manchas vermelhas aparecerem
e até sete dias depois de elas sumirem.

FIQUE POR DENTRO

AGENDA
Inscrições abertas para os cursos de exten-
são Gerenciamento de Projetos – Plane-
jamento e Avaliação Econômica e Técni-
cas Construtivas em Alvenaria e Reves-
timentos. Promoção: Faculdade de Enge-
nharia. Matrículas na sala 201 do prédio 40.
Informações: 3320-3506 e proex@pucrs.br.

Inscrições abertas para o curso de extensão
Drogadição e Intervenção Social. Promo-
ção: Faculdade de Serviço Social. Matrículas
na sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3506 e proex@pucrs.br.

Inscrições abertas para o curso de especiali-
zação em Engenharia de Trânsito. Promo-
ção: Fijo. Matrículas no prédio 2. Informa-
ções: 3336-5857.
Inscrições abertas para os cursos de espe-
cialização em Estudos Avançados em Lín-
gua e Literaturas de Língua Espanhola e
Secretariado Executivo. Promoção: Facul-
dade de Letras. Matrículas na sala 420 do
prédio 8. Informações: 3320-3528 e
fale@pucrs.br.

11ª Reunião de Pavimentação Urbana,
no Centro de Eventos do prédio 41. Promo-
ção: Prefeitura de Porto Alegre e Associação
Brasileira de Pavimentação. Apoio: Faculdade
de Engenharia. Inscrições no local. Informa-
ções: 3289-8820.
Exposição de quadros da artista plástica
Heloísa Helena de Azevedo no Espaço Cultu-
ral, saguão do prédio 16.
Oficina sobre relacionamento familiar, com
a professora Janice Vittola. Para pessoas acima
de 50 anos. Às 15h, na sala 401 do prédio 40.
Promoção: Programa Geron. Entrada franca.
Último dia de inscrição para o mestrado em En-
genharia Elétrica. Promoção: Faculdade de En-
genharia. Matrículas pelo site www.feng.pucrs.br/
ppge. Informações: 3320-3540.

Início dos cursos de extensão Power Point
e Excel. Promoção: Faculdade de Informáti-
ca. Inscrições na sala 201 do prédio 40. In-
formações: 3320-3506 e proex@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 Gestão e Liderança de Equipes.
Promoção: Fijo. Inscrições no prédio 2. In-
formações: 3336-5857.
Início do curso de extensão Construção de
um Portfólio. Promoção: Faculdade de Co-
municação Social. Inscrições na sala 201 do
prédio 40. Informações: 3320-3506 e
proex@pucrs.br.
Último dia de inscrição para o curso de espe-
cialização Engenharia de Segurança do
Trabalho. Promoção: Faculdade de Enge-
nharia. Matrícula na sala 152 do prédio 30.
Informações: 3320-3500, ramal 4094.

Matrícula para Mestrado em Ciências So-
ciais para alunos que estão cursando ou fi-
zeram disciplinas isoladas sem seleção. Lo-
cal: secretaria (1º andar do prédio 5). Infor-
mações: 3320-3555, ramal 26.

Início do curso Capacitação de Psicólogo
do Trânsito. Promoção: Fijo. Inscrições no
prédio 2. Informações: 3336-5857.
Encerram-se as inscrições para o curso de
especialização Fazendo a Geografia para
o Terceiro Milênio: Prática e Textualiza-
ção. Promoção: Curso de Geografia. Matrí-
culas na secretaria (1º andar do prédio 5).
Informações: 3320-3555, ramal 26.
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.

Módulo Fotografia II do curso de extensão
Oficinas Experimentais de Cinema. Ins-
crições na sala 201 do prédio 40. Informa-
ções: 3320-3506 e proex@pucrs.br.
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Há risco de aborto quando a doença é contraída até à
14ª semana de gravidez. O feto pode sofrer malforma-
ções, principalmente auditivas (surdez), oculares (glauco-
ma, catarata, retinite) e cardiológicas. Durante o segundo trimestre, o risco
maior é de retardo motor e surdez. Nos últimos meses, diminui a preocupação,
embora a criança possa nascer infectada pelo vírus.

COMPLICAÇÕES

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 diretor do Museu de Ciências e Tecnologia, Jeter Bertoletti, será homenageado
com a Medalha Ciência Hoje 20 Anos, conferida pela Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC). A solenidade de entrega será dia 12/8, no Rio, e marca
os 20 anos da revista da SBPC. A medalha é um reconhecimento ao trabalho desen-
volvido por jornalistas e cientistas na difusão científica no Brasil.

Os professores da PUCRS Carlos Nelson dos Reis (Economia e Administra-
ção), Jorge Alberto Villwock (Geociências) e Maria Luiza Ritzel Remédios
(Artes e Letras) tomaram posse como coordenadores de comitês assesso-
res da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul
(Fapergs).

A 5ª Jornada Internacional de Cardiologia, promovida pelo Serviço de Cardiologia do
Hospital São Lucas, com apoio do Instituto Cardiovascular de Rosário (Argentina) e
da Sociedade Brasileira de Cardiologia/RS, reuniu, na Universidade, 450 participan-
tes entre médicos, residentes e acadêmicos de Medicina da Capital e do interior. O
programa científico também contou com renomados palestrantes estrangeiros.

O recém-lançado Mestrado em Economia do Desenvolvimento foi contem-
plado com seis bolsas de estudo da Capes para seus alunos. Sete mestran-
dos do curso também receberam bolsas da Fapergs.

As professoras da Faculdade de Odontologia Liliane Yurgel, coordenadora do Douto-
rado em Estomatologia Clínica, e Marília Gerhardt de Oliveira, coordenadora do Pro-
grama de Pós-Graduação em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, participa-
ram do 10º Congresso de Estomatologia na PUC-PR, em Curitiba, respectivamente
apresentando casos clínicos interativos e integrando a banca examinadora da apre-
sentação oral de casos clínicos.

O curso de Enfermagem forma a primeira turma de 37 alunos dia 3/8, às
21h, no Salão de Atos. A graduação foi criada no primeiro semestre de
1998. A missa em Ação de Graças está marcada para o dia 2/8, às 19h, na
Igreja Universitária Cristo Mestre.

Fonte: Proad/GRH/Sesmt
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A vacina contra a rubéola contém o vírus vivo enfraquecido, mas com capacidade
de induzir o organismo humano a produzir anticorpos. Mulheres na faixa dos 12
aos 39 anos devem fazer exame de sangue para confirmar se tiveram ou não a
doença. O teste mede a dosagem no sangue de anticorpos contra a rubéola. A
campanha de vacinação foi prorrogada até 19/7. Procure os postos de saúde.

PREVENÇÃO
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