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Festival
de Talentos

Estão abertas as inscri-
ções até o dia 30/8 para

o Festival de Talentos. O pú-
blico-alvo são alunos, profes-
sores e funcionários. Para inscrição
é necessário material de divulgação
da banda ou artista, contando o
surgimento, dados dos integrantes,
trabalhos realizados e letras das
músicas. O evento, que ocorre nos
dias 9, 10 e 11/9, é promovido pela Pró-Reito-
ria de Assuntos Comunitários. Informações e
inscrições no Espaço Cultural da PUCRS, prédio
16 ou 3320-3500, ramal 4111.

Verba para pesquisas

OPrograma de Apoio à Pesquisa em Educa-
ção Básica e à Formulação de Políticas

Públicas (Proedu) da Fapergs destinou R$ 600
mil para aplicação em projetos de pesquisas
nas áreas das ciências da educação, tendo o
ensino o papel de promotor do desenvolvi-
mento humano e social, e que sirvam de sub-
sídio para políticas educacionais voltadas a
crianças e adolescentes marcados pela exclu-
são social e cultural. Os projetos devem ser
encaminhados à Fapergs até 2/9. Informa-
ções: www.fapergs.tche.br.

Projeto Interatividade

Ocorpo técnico do Museu de Ciências e Tec-
nologia (MCT), com o objetivo de melhorar

a interatividade e a aprendizagem dos visi-
tantes escolares, está oferecendo orienta-
ção a professores. O projeto Integração

Museu e Escola ocorrerá às terças-feiras
(27/8, 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11 e
19/11), às 8h30min, nas salas 302 e 307 do
prédio 40. Interessados devem fazer contato
prévio com o MCT pelo telefone: 3320-3500,
ramais 4211, 4203 e 4176.

Planejamento estratégico

Se você tem dúvidas ou sugestões, procure
o Grupo Técnico de Planejamento Estraté-

gico da PUCRS, que funciona na sala 1117
do prédio 50. O atendimento externo é das
14h às 18h. Telefone: 3320-3670, e-mail
gtpe@pucrs.br e site www.pucrs.br/plano.

Bolsas para
Engenharia Elétrica

OLaboratório de Eletrônica de Potência do
Departamento de Engenharia Elétrica in-

forma que há duas bolsas do CNPq disponíveis
para a área de eletrônica de potência. Uma de-
las será destinada a doutor ou a técnico de ní-
vel superior com experiência mínima de quatro

anos na coordenação de projetos de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico e/ou na implanta-
ção de processos gerenciais. A outra bolsa se
dirige a mestre ou técnico de nível superior
com mais de dois anos de experiência profissi-
onal. Inscrições até o final de setembro. Infor-
mações: 3320-3500, ramal 4156.

Oficinas de Cinema
abordam montagem

Omódulo Montagem das Oficinas Experi-
mentais de Cinema da Faculdade de Co-

municação Social será desenvolvido de 28 a
31/8. O curso, ministrado pela professora Maria
Dora Mourão, abordará temas como fundamen-
tos teóricos, elementos técnicos, mecânicos
e artísticos da montagem em cinema. Inscri-
ções na sala 201 do prédio 40. Informações:
3320-3506 ou proex@pucrs.br.

ANOTE
AFaculdade de Engenharia e a Trei-

nar Treinamento Empresarial estão
com inscrições abertas para o cur-

so Marketing e Vendas de Produtos e Ser-
viços de Telecomunicações. As disciplinas
buscam dar uma visão geral do marketing
de serviços aplicados a telecomunicações
e abordar novas estratégias da área. En-
tre os temas a serem ensinados estão
comportamento do consumidor e do com-
prador organizacional, conceitos de pre-
visão da demanda, avaliação do potencial
da empresa e do segmento e novas rela-
ções comerciais. Informações e inscrições:
sala 201 do prédio 40 ou 3233-7682.
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Labelo amplia
instalações

As instalações dos Laboratórios
Especializados em Eletroeletrô-
nica (Labelo) serão ampliadas

com a inauguração de seu Laboratório
de Ensaios no dia 22/8, às 16h. O espa-
ço, localizado no prédio 30, tem o obje-
tivo de atender a comunidade industri-
al, principalmente nas áreas de eletro-
domésticos, reatores para lâmpadas
fluorescentes, eficiência energética e
equipamentos para telecomunicações.
As novas instalações contam com am-
biente climatizado e uma área de apro-
ximadamente mil metros quadrados.
No mesmo dia, o Labelo promoverá,
das 10h às 17h, no auditório do prédio
40, o Seminário Nacional sobre Avalia-
ção e Conformidade. O evento é desti-
nado a orientar e esclarecer dúvidas
dos exportadores brasileiros com inte-
resse em adequar produtos para venda
no mercado mundial. Informações:
3320-3551 ou www.pucrs.br/labelo.

Curso ensinará
marketing de

telecomunicações

Farmácia oferece
nova especialização

Ocurso de Farmácia e o Instituto de Ad-
ministração Hospitalar e Ciências da
Saúde promovem o curso de especiali-

zação em Farmácia Hospitalar a partir de 23/8.
O programa inclui farmácia hospitalar e clínica,
comportamento organizacional, planejamento
estratégico em saúde, entre outros temas. Além
do curso novo, a PUCRS e o Instituto oferecem
especialização em Administração Hospitalar e
Negócios em Saúde e Administração dos Servi-
ços de Enfermagem. Informações e matrículas
na Rua Coronel Corte Real, 75, 3331-9555.

Nutrição debate
alimentos funcionais

Palestras, minicursos e exposição de pôste-
res serão algumas das atividades realiza-
das de 26 a 30/8, durante a 1ª Semana

Acadêmica de Nutrição. O evento é direcionado a
alunos, professores e profissionais da saúde e
abordará o tema Alimentos Funcionais: promoção
da saúde e prevenção de doença. O valor da ins-
crição é de R$ 7 para alunos e de R$ 10 para pro-
fissionais. Informações e inscrições na Pró-Reito-
ria de Extensão, no prédio 40 ou 3320-3680.

Química faz
semana de
atividades

AFaculdade de
Química reali-
za a 2ª Sema-

na de Química, 26 a
31/8. Atividades de
visitação a indústrias, palestras, sessão de
pôsteres, debates e minicursos integram a pro-
gramação. Serão desenvolvidas atividades cul-
turais e esportivas, como a realização de tor-
neios de futebol e voleibol. Os alunos também
poderão participar do lançamento da campa-
nha Doe um quilo, arrecadando alimentos para
uma instituição beneficente. As inscrições se
encerram no dia 22/8, na Pró-Reitoria de Ex-
tensão, no prédio 40. Informações na Faculda-
de de Química, no prédio 12 A ou 3320-3549.

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



VIVA BEM
Dê um descanso
para os seus olhos

Embora na terceira idade sejam mais freqüen-
tes os problemas de visão do que na juventu-
de, muitos deles podem ser evitados e corrigidos

quando detectados a tempo. Incorporar hábitos de prevenção
é a melhor medida para manter uma visão saudável. A polui-
ção, as noites mal-dormidas e o uso contínuo e demorado de computadores podem
provocar vermelhidão, ardor e até mesmo o inchaço da região dos olhos.

FIQUE POR DENTRO

AGENDA
Inscrições abertas para o curso de Língua
Brasileira de Sinais. Início: 26/8. Promo-
ção: Proex. Público-alvo: professores, técni-
cos e interessados. Informações: 3320-3506.

Inscrições abertas para 15º SET Universitá-
rio. Promoção: Famecos. Informações e ins-
crições: www.pucrs.br/famecos/set.

Inscrições abertas para a 2ª Jornada FTO:
criando elos, ampliando parcerias. Pro-
moção: FFCH - Rede de Pesquisa Formação &
Trabalho & Organização - FTO. Informações e
inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40,
3320-3506.

Último dia de inscrições para o curso de Es-
pecialização em Saneamento e Engenha-
ria Ambiental de Obras Civis. Promoção:
Faculdade de Engenharia. Informações e ins-
crições: 3320-3500, ramal 4094.

Chá com Ciências. Promoção: Centro Aca-
dêmico de Biociências. Local: prédio 12C,
sala 141. Horário: 17h30min. Entrada franca.

4º Congresso Brasileiro das Ligas do
Trauma. Promoção: Departamento de Cirur-
gia do Hospital São Lucas e Faculdade de
Medicina. Local: Centro de Eventos do Prédio
41. Informações: 3320-3000, ramal: 2267 ou
www.ligadotraumapucrs.com.

Programa Vida com Qualidade – Conver-
sando sobre a vida. Promoção: Prac. Local:
prédio 1, sala 301. Horário: 11h20min. Infor-
mações: 3320-3508.

Jogo de basquete PUC x Associação Porto-
Alegrense pelo Campeonato Metropolitano
50 Anos da Fundação Gaúcha de Bas-
quete – 4º Campeonato Integração.
Local: Petrópolis Tênis Clube. Horário:
15h30min.

Programa de Voluntariado – Colméia Voluntá-
ria – Participação no Mutirão de Combate
à Desnutrição Materno-Infantil. Promo-
ção: Secretaria Municipal de Saúde, Prac,
Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e
Nutrição, Campus Avançado da PUCRS. Lo-
cal: postos de saúde familiar da zona leste de
Porto Alegre. Horário: 8h. Informações:
3320-3500, ramal 4701.

Festa promovida pelos alunos da turma 29 da
Oficina de Criação Literária, ministrada
pelo escritor Luiz Antonio de Assis Brasil. In-
gressos: bar Ocidente (João Telles, esquina
Osvaldo Aranha). Informações: 331-7242.

Início do curso Hidratação de Mãos e Pés
com Parafina. Promoção: Fijo. Informações:
3315-8169 ou www.fijo.com.br.

Início do curso Gestão de Segurança Em-
presarial. Promoção: Proex e Fundação Wal-
ter Peracchi de Barcellos. Pré-requisito: 2º
grau completo. Informações: 3320-3506.

Projeto Muita Prosa, Muito Verso do
Programa Geron. Local: Arena do Celin, pré-
dio 8. Horário: 14h30min. Informações:
3320-3508 ou prac@pucrs.br.

Seminário Hidrólise de Nucleotídeos e In-
fluência do Jejum no Metabolismo de
Glicogênio em Helix Aspersa Escargô de
Horta, com a mestranda Eliane Borges. Pro-
moção: Laboratório de Malacologia. Local:
prédio 12D, sala 340, gabinete 31. Horário:
12h45min às 13h45min. Entrada franca.

Programa Vida com Qualidade - Projeto Ola
no Campus Zona Norte. Promoção: Prac.
Local: Ginásio de Esportes do Campus Zona
Norte. Horário: 19h30min. Informações:
3320-3508.

Divulgação da lista de suplentes do Pro-
grama de Benefício da PUCRS. Promoção:
Prac. Informações: 3320-3508.
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• Use óculos escuros sempre e não apenas quando o dia estiver ensolarado.

• Evite lentes de resina, plástico ou vidros de qualidade inferior, pois eles não
bloqueiam a radiação ultravioleta.

• Cuide para que a tela do computador fique a 50 ou 60 cm dos olhos, na
altura da visão.

• Evite reflexos na tela do computador. O ambiente de trabalho precisa ser
iluminado. Faça pausas, em intervalos regulares, para descansar a visão.

• Procure o oftalmologista para obter a prescrição adequada de lente para a
distância entre o olho e a tela do computador. Quem usa óculos precisa
estar certo de que o grau está adequado.

CUIDADOS

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 Programa de Crédito Educativo da Aplub está comemorando 30 anos. A institui-
ção foi pioneira no desenvolvimento de bolsas rotativas de estudo. Somente na
PUCRS 19 mil alunos foram contemplados e puderam concluir sua formação.

A Faculdade de Engenharia e o Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Ale-
gre firmaram convênio de cooperação didática, técnica e científica. Serão
desenvolvidas atividades conjuntas entre a PUCRS e a Escola Técnica
José César de Mesquita.

A professora Leonia Capaverde Bulla foi designada para assessorar a diretoria
científica da Fapergs na área de Ciências Sociais. O objetivo é estabelecer normas
e procedimentos referentes à criação de um comitê intermultidisciplinar.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação instituiu uma Comissão de
Avaliação de Relatórios de Pesquisa referentes ao Programa Bolsa Pes-
quisa Aluno BPA/PUCRS no ano de 2001. Integram a comissão professo-
res doutores de diversas áreas de pesquisa.

Os programas de Pós-Graduação em Letras da PUCRS e da UFRGS, a Edipucrs e a
Editora Record lançaram em 1º/8 as obras Vícios e Virtudes e Viagem de Inverno,
de Helder Macedo, e Novos Pactos, Outras Ficções, de Laura Cavalcante Padilha.

Os professores do Pós-Graduação da Faculdade de Educação Marlene Gri-
llo e Pergentino Pivatto realizaram conferências em eventos relativos à
área. Pivatto falou sobre Ensino religioso e ensino superior: caminhos e
perspectivas durante o Seminário de Ensino Religioso para Docentes Uni-
versitários, na Unisalle. Marlene participou de painéis no 2º Seminário de
Línguas Estrangeiras e Modernas e no Seminário Ressignificando a Práti-
ca do Ensino de Línguas II, em Porto Alegre.

Fonte: Proad/GRH/Sesmt
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Para aliviar o cansaço dos olhos e diminuir olheiras, uma prática regeneradora
é a aplicação de compressas geladas de chá de camomila. Com uma colher de
sopa de flores de camomila, prepare uma infusão em pouco mais de meia
xícara de água. Depois de esfriar, complete com água gelada. Mergulhe na
infusão duas compressas de gaze e aplique sobre os olhos fechados, manten-
do a cabeça recostada por cerca de 10 minutos.

RECEITA CASEIRA


