
Relações internacionais
é tema de curso

A implantação do Núcleo de Estudos Internacio-
nais da PUCRS, órgão multidisciplinar criado em 2002
para desenvolver seminários, palestras e cursos, ga-
nhará maior visibilidade a partir de 1º/4 com o início do
curso de extensão Introdução às Relações Internacio-
nais. A promoção é da Pró-Reitoria de Extensão, em
parceria com a Assessoria de Assuntos Internacionais
(AAII) e as Faculdades de Direito, Comunicação Social,
Administração, Contabilidade e Economia e Filosofia e
Ciências Humanas. O curso terá carga horária de 50
horas/aula, com aulas às terças-feiras, das 16h às 19h.
Inscrições até 1º/4, no prédio 40. Informações na AAII:
3320-3660 e aaii@pucrs.br.

Biblioteca orienta na
apresentação de trabalhos

A Biblioteca Central Ir. José Otão coloca à disposi-
ção, em sua homepage (www.pucrs.br/biblioteca), os
seguintes documentos eletrônicos: Orientações para
Apresentação de Citações em Documentos segundo
NBR 10520 e Guia para Apresentação de Trabalhos
Acadêmicos, Teses e Dissertações. O acesso é exclusi-
vo para alunos, professores, pesquisadores e funcioná-
rios. Para acessar os documentos é necessário infor-
mar o número de matrícula. Dos alunos de graduação
é exigida também a senha acadêmica. Os documentos
foram elaborados pela equipe de bibliotecários da Bi-
blioteca Central, tendo como objetivo auxiliar seus
usuários na normalização de documentos. A produção
dos mesmos, em formato de hipertexto, torna mais fácil
e acessível a orientação na apresentação de citações,
trabalhos acadêmicos, teses, dissertações e resumos.

Cursos abordam história
do Brasil, do mundo

e de Porto Alegre
As Pró-Reitorias de Assuntos Comunitários e de

Extensão Universitária promovem dois cursos de histó-
ria abertos à comunidade. O Brasil e o Mundo no sécu-
lo 21 aborda a origem do homem, os efeitos da globa-
lização no Brasil, a Área de Livre Comércio das Améri-
cas, a violência da programação na TV aberta e a crise
argentina, entre outros temas. Começa no dia 1º/4,
ocorrendo às terças-feiras à tarde. Porto Alegre: história
atual e cultura geral terá a primeira aula no dia 2/4 e en-
foca a origem da fundação de Porto Alegre, ideologia
na imprensa gaúcha, os museus da Capital, Lupcínio
Rodrigues, tradicionalismo, Grêmio x Internacional,
ensino nas escolas da cidade, entre outros assuntos. O
curso será realizado às quartas-feiras à tarde. Inscri-
ções: sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3500,
ramal 4870.
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agenda
Às 11h, aula inaugural da Faculdade de Medicina. Palestra: O futuro do ensino médico: integração ensino-as-
sistência com o professor Carlos Alberto Silva, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Santa Catarina. Promoção: Faculdade de Medicina. Local: Anfiteatro Ir. José Otão – HSL.

Inscrições abertas para cursos de especialização, extensão e MBA na PUCRS Virtual em diversas áreas. Pro-
moção: Diretoria de Ensino a Distância. Informações: 3320-3651 e www.ead.pucrs.br.

Almoço por adesão para comemorar os 25 anos do Programa de Pós-Graduação em Zoologia. Às 11h:30min,
no Restaurante Panorâmico (prédio 41). Informações: 3320-3568 ou zoologia-pg@pucrs.br.

Início do curso Ilusões Visuais e Desorientação Espacial. Promoção: Faculdade  de  Ciências Aeronáuticas em
parceria com o Laboratório de Microgravidade. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia promove às 10h, a palestra La question de la subjectivité dans la
philosophie classique, com o professor Pierre Guenancia, de Bourgogne. Local: sala 301 do prédio 1.

Início do curso de Capacitação para Psicólogos de CFCs. Promoção: Fijo. Informações e inscrições:
3339-1692 e www.fijo.com.br.

Último dia de inscrições (prorrogadas) para o curso de especialização/extensão em Teleco-
municações. Promoção: Faculdade de Engenharia. Informações e inscrições: Proex,
sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Às 13h30min, apresentação do Coral da TotalIdade na abertura da Jornada Gaúcha
de Psicooncologia. Local: auditório do prédio 11.

Às 18h30min, palestra de divulgação da EduFrance, organização que incentiva estu-
dos de estrangeiros na França. Local: auditório do prédio 50 (9º andar). Informações:
Assessoria de Assuntos Internacionais e Interinstitucionais, 3320-3660.

Jornada Gaúcha de Psicooncologia: Uma visão interdisciplinar. Promoção: Sociedade
Brasileira de Psicooncologia e PUCRS Virtual. Local: auditório do prédio 11.
Informações: jornadapsicoonco@hotmail.com e 3331-9589.

Inscrições abertas para o evento Engenharia Química: Ferramenta para o Exercício de Profissionais na
Área Ambiental, nos dias 7 e 8/4. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Início do curso Compreendendo e Aplicando a Higiene Ocupacional. Promoção: Instituto de Toxicologia. Pú-
blico-alvo: engenheiros de segurança, médicos, enfermeiros do trabalho, químicos e estudantes da área. Infor-
mações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Início do curso de Libras – Linguagem Brasileira de Sinais. Promoção: Faculdade de Educação. Informações e
inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Início do curso de Métodos Cromatográficos Avançados em Toxicologia Analítica. Promoção: Instituto de To-
xicologia. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Início do curso de Formação de Instrutor Teórico/Prático para CFCs. Promoção: Fijo. Informações e inscrições:
3339-1692 e www.fijo.com.br.

Último dia de inscrições para as bolsas Landesstiftung Baden-Württemberg para graduação e pós-graduação
na Universidade de Tübingen, Alemanha. Informações e inscrições: Assessoria de Assuntos Internacionais e In-
terinstitucionais, sala 201 do prédio 1, 3320-3660.

Último dia para inscrever trabalhos no 5º Congresso Brasileiro de Geotecnia Ambiental que será realizado
na PUCRS de 20 a 23/5. Promoção: Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica –
Núcleo do Rio Grande do Sul, PUCRS e UFRGS. Inscrições: www.em.pucrs.br/geossinteticos/reg. Informa-
ções: 3226-3111 e regeo@pucrs.br.

Último dia de inscrições para os cursos de especialização em Dança e Administração Esportiva. Promoção:
Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. Informações e inscrições: 3320-3622 e www.pucrs.br/fefid.

Início do curso de Introdução ao EPIINFO 2002. Promoção: Instituto de Geriatria e Gerontologia. Informações
e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para cursos regulares de conversação e de preparação para exame de proficiência em
Língua Espanhola de mestrado ou doutorado. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica do RS. Informações e
inscrições: sala 200 do prédio 3, 3336-5377.

Inscrições abertas para o curso de Piloto Privado. Promoção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas. Informações
e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para o curso Visão sobre o Direito das Telecomunicações e Novas Tecnologias. Promoção:
Faculdade de Direito. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.
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Campus Zona Norte
promove Projeto Ola
Campus Zona Norte (CZN) recebe, na quarta-feira, 26/3, às

19h30min, no Ginásio de Esportes, a equipe do Projeto Ola da Pró-
Reitoria de Assuntos Comunitários, responsável pelo Programa Vida
com Qualidade. Professores das áreas de Psicologia, Farmácia, Me-
dicina, Filosofia e Direito conversam com os alunos sobre temas rela-
cionados à qualidade de vida e à dependência química. Os estudan-
tes também podem esclarecer suas dúvidas com os especialistas.
Depois do debate, há um show com a cantora Fernanda Grau, acadê-
mica da Faculdade de Direito. Alunos que participarem tocando, can-
tando ou fazendo alguma apresentação ganharão camisetas, bolas
de futebol ou de vôlei. O Projeto Ola no CZN é um dos momentos de
integração dos calouros dos cursos oferecidos naquele campus: Sis-
temas de Informação, Direito e Administração de Empresas.

PUCRS adquire
Cinemateca
P. F. Gastal

O acervo da Cinemateca P. F. Gastal, considerado o mais com-
pleto do Brasil sobre cinema antigo, foi entregue oficialmente à
PUCRS. O material pertencia a Paulo Fontoura Gastal, um dos maio-
res críticos de cinema do Estado. O Reitor Norberto Rauch e o dire-

tor da Biblioteca Central, César Mazzillo,
receberam a obra, de forma simbólica, da
viúva de P. F. Gastal, Dinah Araújo Gastal,
e de seu filho, jornalista Ney Gastal. Fa-

zem parte do acervo mais
de 3 mil livros e 14 mil re-
vistas sobre cinema; cerca
de 600 cartazes de filmes
brasileiros e estrangeiros;

mais de 20 roteiros originais
do cinema brasileiro; caixas-ar-

quivo completas sobre os
Festivais de Gramado, da 1ª
à 28ª edição; 60 mil fotos de
divulgação de filmes; o acer-
vo do Clube de Cinema de
Porto Alegre, entre outras

preciosidades do cinema nacional e internacional. Todo o material
será armazenado, enquanto passa por recuperação e catalogação.
Depois, receberá um andar especial no novo prédio da Biblioteca
Central. A previsão é de que em dois anos esteja disponível para
consulta. Além da restauração, alguns filmes poderão passar por um
processo de mudança, de rolo para DVD, sendo preservadas suas
“latas” originais no local apenas por sentido histórico.
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anote
Ginecologia
seleciona
pacientes

O Serviço de Ginecologia do
Hospital São Lucas chama pacien-
tes que foram operadas de câncer
de mama a partir de 1998 e que
apresentam sintomas de menopau-
sa, como calorões e irritabilidade,
para fazer parte de um estudo inter-
nacional. Interessadas devem ligar
para 3320-3000, ramal 2300.

Dia Mundial
da Água

Lembrando o Dia Mundial da
Água, que é comemorado no mês
de março, o programa UNITV – En-
trevistas e Debates (Canal 15 – NET
– Porto Alegre) focaliza, nesta sema-
na, aspectos de saúde, qualidade
de vida e econômicos ligados à
água. Estarão presentes, entre os
convidados, o professor Oscar Bala-
rine (PUCRS) e o presidente da
CORSAN, Vitor Bertini. Horários de
apresentação: 5ª feira, às 22h; 6ª
feira, às 19h; sábado e domingo, às
22h. Assista também através do site
www.unitv.tv.br.

Lançamentos
da Edipucrs

A Edipucrs lança dia 28/3 os li-
vros Negociação coletiva de traba-
lho, de Dóris Krause Kilian, e O cas-
telo dos macacos: uma fábula da
empresa pública, de Sílvia Generali
da Costa. Os lançamentos serão
realizados às 18h na Livraria Acadê-
mica (3º andar do prédio 41). A obra
Física e Psicologia: as fronteiras do
conhecimento científico – aproximan-
do a Física e a Psicologia Junguia-
na, de João Bernardes da Rocha Fi-
lho, também tem sessão de autó-
grafos no mesmo dia, às 18h, no
anfiteatro do prédio 11.

Retiro de
universitários

O Centro de Pastoral promove
dias 29 e 30/3 retiro de universitá-
rios. A proposta é passar um final
de semana diferente, realizando ati-
vidades de grupo e tendo momen-
tos para refletir sobre a vida pes-
soal, familiar, espiritual e universitá-
ria. Local: Casa Marista da Juventu-
de, no bairro Vila Nova. Inscrições:
prédio 17, sala 101. Informações:
3320-3500, ramal 4027 ou 4356, e
pastoral@pucrs.br.

Ensino de línguas
Nos dias 27 e 28/3, a professo-

ra Nadia Delci, do Centro Nacional
de Ensino a Distância, por meio do
Serviço de Cooperação e Ação Cul-
tural da Embaixada da França no
Brasil, ministra oficina na área das
novas tecnologias no ensino de lín-
guas. Público-alvo: professores de
línguas estrangeiras dos ensinos
médio e superior. As atividades se-
rão desenvolvidas em francês. O
horário será das 8h30min às 12h

e das 14h às 18h, no Laboratório
de Línguas da Faculdade de Letras.
Inscrições gratuitas e com número
limitado. Informações: 3320-3660.

Conhecendo
a Famecos

Será realizado dia 31/3, às 20h, o projeto
Conhecendo a Famecos. Há a apresentação
da direção a calouros, pais e amigos. Eles
assistem a vídeo e participam de momento
cultural, com a presença do aluno Sérgio
Bueno, vocalista da Banda Soul Addiction,
da professora Neka Machado e da funcioná-
ria Neide Santos. O projeto ocorre no teatro
do prédio 40. Depois os convidados conhe-
cem as instalações da Famecos.

Atividades para
maiores de 50

A Faculdade de Educação Física e Ciên-
cias do Desporto oferece atividades gratuitas
para pessoas com mais de 50 anos. As aulas
de ginástica, dança e expressão corporal co-
meçam dia 7/4, ocorrendo sempre às segun-
das-feiras, pela manhã, e às sextas-feiras, à
tarde. Inscrições na sala 203 do prédio 80. In-
formações: 3320-3500, ramal 4821.

Missa
Os colegas, funcionários e alunos da

Faculdade de Psicologia convidam a todos
que conviveram e admiravam o médico e
professor Nelson Ribas a participar da missa
em sua homenagem dia 27/3, às 18h30min.
Local: Igreja Cristo Mestre.

viva bem

A epidemia de
conjuntivite viral
altamente contagiosa
que atinge Rio
Grande do Sul, Santa
Catarina e Paraná
mantém a população
em alerta. Conhecida
por deixar os olhos
muito vermelhos, a
conjuntivite é uma
infecção da
conjuntiva
(membrana na
pálpebra interna, a
parte branca do olho),
que pode ser causada
por bactérias, vírus ou
alergia.

fique por dentro
 O professor Mario Hamilton Vilela

assumiu a Chefia de Gabinete da Rei-
toria da PUCRS. Substitui o professor
Paulo Galia que solicitou licença não-
remunerada, a fim de atender assun-
tos de interesse particular. Até mea-
dos de março, Vilela atuou como as-
sessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação.

 Maria da Glória Bordini, coordenado-
ra do Centro de Memória Literária do Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras, re-
tornou de estágio de pesquisa no Institut
des Textes et Manuscrits Modernes
(ITEM), em Paris (França). Foi a indicada
dos responsáveis pelo convênio entre
Capes/USP e ITEM/CNRS. O estágio é
fruto de um intercâmbio entre o Progra-
ma de Pós-Graduação em Letras e a ins-
tituição francesa. A oportunidade permitiu
à PUCRS difundir entre os especialistas
em arquivos literários mais importantes
da França seu trabalho de preservação e
difusão da memória literária sulina.

 Ir. Evilázio Borges Tei-
xeira é o novo diretor do
Centro de Pastoral da
PUCRS. Ele assumiu em
fevereiro, substituindo Ir.
Antônio José da Silva, que
passará a desenvolver ati-
vidade missionária como
diretor da Escola Marista
Cristo Rei, em Angola (Áfri-
ca). O vice-diretor do Cen-
tro de Pastoral é Ir. Solimar
Amaro.

 O advogado Antônio
Paulo Cachapuz de Me-
deiros, professor licen-
ciado da Faculdade de Di-
reito e há seis anos con-
sultor jurídico do Itamara-
ty, no Ministério das Rela-
ções Exteriores, foi convi-
dado a permanecer mais
um ano no cargo a convi-
te do governo federal.

 Os professores Luiz Fernando Molz
Guedes e Nilson Valega Fernandes, do
Departamento de Engenharia Mecânica
e Mecatrônica, visitaram as empresas
Eeaton e ZF do Brasil, localizadas no
interior do estado de São Paulo, dentro
das atividades de pesquisa que desen-
volvem sobre a melhoria da vida útil de
componentes mecânicos por meio da
realização de tratamentos superficiais.
As duas empresas são fabricantes de
engrenagens e transmissões para veí-
culos automotores.

 Draiton Gonzaga de Souza, coordena-
dor do Programa de Pós-Graduação em
Filosofia, proferiu conferências na Alema-
nha, na Universidade de Tübingen e na
Universidade de Kaiserslautern, institui-
ções com as quais a PUCRS mantém
convênio de cooperação. Do intercâmbio
com a Universidade de Tübingen, resultou
a programação do 3º Simpósio Interna-
cional sobre a Justiça que ocorrerá de 1º
a 5/9 na PUCRS.

Conjuntivite

Sinais e
Sintomas

Coceira, olhos
vermelhos,
sensibilidade à luz,
inchaço das
pálpebras e
secreção nos
olhos. A secreção
pode ser desde
aquosa até
purulenta,
dependendo da
causa da
conjuntivite.

Duração
Pode durar de

poucos dias a
duas semanas.

Cuidados
Lave as mãos com freqüên-
cia e antes e depois do uso
de colírios ou pomadas.
Não esfregue os olhos para evitar
a recontaminação.
Evite coçar os olhos para diminuir
a irritação da área.
Evite a exposição a agentes irri-
tantes (fumaça).
Não use lentes de contato en-
quanto estiver com conjuntivite.
Não use maquiagem de outras
pessoas (e nem empreste as
suas).
Use óculos de mergulho para na-
dar ou óculos de proteção se
você trabalha com produtos quí-
micos.
Evite nadar em piscinas sem clo-
ro ou em lagos.

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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Coral e orquestra
homenageiam
Porto Alegre

No dia 30/3, às 18h, o Coral e a Orquestra da PUCRS rea-
lizam concerto em comemoração à Semana de Porto Alegre.
A apresentação será no Anfiteatro Pôr-do-Sol (Av. Edvaldo Pe-
reira Paiva), próximo ao Praia de Belas Shopping. Como ho-
menagem especial será apresentado um arranjo para coral e
orquestra da música Porto Alegre é Demais, de José Foga-
ça. Será montada uma estrutura com cadeiras para o público
e segurança, buscando oferecer um grande espetáculo à po-
pulação. Algumas das músicas do programa: Noi siamo zin-
garelle e Di Madride noi siam mattadori (da ópera La Traviata),
Sento una forza indomita (da ópera O Guarani), Nessun Dorma
(da ópera Turandot) e Summertime (da ópera Porgy and Bess).
A regência é do maestro Frederico Gerling Junior.
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Tratamento
Medicações

(pomadas ou colírios)
para acabar com a
infecção, aliviar os
sintomas da alergia ou
diminuir o desconforto.
A conjuntivite viral não
tem tratamento específico.
Há medidas apenas para
aliviar o desconforto.
Não esqueça de consultar
um oftalmologista e evite
a automedicação, que
poderá mascarar os
sintomas.


