
Fé e Cultura trata de
Dom Vicente Scherer
O Projeto Fé e Cultura promove no dia 8/4

encontro sobre Dom Vicente Scherer e a Cultura,
com o assessor da Reitoria Ir. Elvo Clemente e o
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, mon-
senhor Urbano Zilles. A programação ocorre das
18h15min às 19h15min no auditório do 9º andar
do prédio 50. Informações: www.pucrs.br/
feecultura ou feecultura@ pucrs.br.

Aula magna do
Campus Zona Norte
No dia 7/4, às 19h30min, haverá a aula

magna do Campus Zona Norte. A diretora da
Faculdade de Informática, Vera Strube de Lima,
fala sobre Carreira: os desafios contínuos na
busca pelo sucesso. O evento ocorre no Giná-
sio de Esportes. Na abertura está prevista a
apresentação da bateria de alunos do Centro
Social Marista.

Site apresenta
notícias atualizadas
O site da PUCRS (www.pucrs.br) apresen-

ta na capa as principais notícias da Universi-
dade, eventos, cursos e atividades nos Campi.
As informações são atualizadas diariamente.
Também na página de abertura há o link Des-
taques da Semana, apresentando programas
de intercâmbio, créditos educativos, datas re-
lativas ao calendário escolar e temas de inte-
resse de alunos, professores, funcionários e
comunidade em geral. O material é produzido
pela Assessoria de Comunicação Social.

Faenfi comemora cinco anos
No dia 9/4, a Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição

(Faenfi) comemora cinco anos de atividades do curso de Enferma-
gem. A programação começa às 14h. O Pró-Reitor de Pesquisa e
Pós-Graduação, Urbano Zilles, profere a Aula Magna 2003 sobre
Universidade ontem e hoje. Também falam o Reitor Norberto Rauch
e a diretora da Faenfi, Beatriz Ojeda. Local: teatro do prédio 40. Ha-
verá ainda atividade cultural com professores e alunos da Faculdade
e, no encerramento, a exposição científico-cultural no foyer do teatro.

Universidade mantém ouvidoria
A Ouvidoria Institucional, de responsabilidade da Pró-Reitoria

de Assuntos Comunitários, é um serviço instituído na Universidade
para melhor atender a comunidade, prestando informações, res-
pondendo a dúvidas e recebendo opiniões da comunidade acadê-
mica e externa. Todos os pedidos são atendidos prontamente, sen-
do as solicitações pesquisadas, encaminhadas e respondidas por
e-mail, telefone ou pessoalmente. Entre em contato: faleconos-
co@pucrs.br, 3320-3508, ramal 4361, ou prédio 1, sala 109.

Renovado convênio
do Pró-Mata

Os reitores da PUCRS, Norberto Rauch, e da Universidade de
Tübingen, Eberhard Schaich, assinaram o terceiro termo aditivo ao
convênio de cooperação firmado em 1983 que deu início ao Cen-
tro de Pesquisa e Conservação da Natureza Pró-Mata, em São
Francisco de Paula. As instituições manifestaram a intenção de dar
continuidade à parceria, que será prolongada até 20/11/2009. Além
da Universidade de Tübingen, a PUCRS recebeu delegação de rei-
tores de Ulm, Heidelberg, Karlsruhe e Mannheim. Também da Ale-
manha, o diretor do Instituto de Aeronáutica e Astronáutica da Uni-
versidade Técnica de Berlim, Gerhard Hüttig, manteve contato com
a Faculdade de Ciências Aeronáuticas discutindo as possibilida-
des de futuro acordo.
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Início do curso Porto Alegre: História e Cultura Regional. Promoção: Programa Geron. Informações:
3320-3500, ramal 4701. Inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40.

Às 19h, lançamento do livro Psicologia Social nos Estudos Culturais – Perspectivas e Desafios para uma
Nova Psicologia Social, organizado pelos professores Neuza Guareschi e Michel Bruschi. Local: anexo do
auditório do térreo do prédio 11.

Último dia para a entrega da documentação dos alunos suplentes do Programa Benefício PUCRS
2003/1. Local: prédio 50. Informações: 3320-3508.

Mostra Arquitetura da Maior à Menor Escala na Praça de Eventos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.
Horário de visitação: de segundas a sextas-feiras, das 8h às 22h30min, e aos sábados, das 8h às 12h, até 17/4.

Início do curso de Atendimento ao Paciente Traumatizado. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Fisio-
terapia e Nutrição. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para o curso de Sensibilização Musical para Profissionais de Saúde. Promoção: Faculda-
de de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Início do curso de especialização em Enfermagem em Terapia Intensiva. Promoção: Faculdade de Enfer-
magem, Fisioterapia e Nutrição. Informações e inscrições: 8º andar, prédio 12, 3320-3646.

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

Último dia de inscrições para os cursos de especialização em Técnico Desportivo em Futebol e Futsal e
em Lazer, Recreação e Jogos Cooperativos. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do
Desporto. Informações e inscrições: 3320-3622 e www.pucrs.br/fefid.

Às 16h, aula inaugural da Faculdade de Psicologia: Das rupturas necessárias para pensar a psicologia neces-
sária no mundo contemporâneo, com a professora Mary Jane Spink, da PUC-SP. Local: teatro do prédio 40.

Início do curso de Gestão em Logística das Operações Empresariais e Globais – 5ª edição. Promoção:
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do pré-
dio 40, 3320-3680.

Início do curso Fundamentos da Linguagem Java – 1ª edição. Promoção: Faculdade de Informática. Pré-
requisito: curso Fundamentos de Orientação a Objetos. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio
40, 3320-3680.

Inscrições abertas para o Seminário Tendências do Debate em Economia 2003 – Impactos da ALCA
no Desenvolvimento Econômico da América Latina, em 19/4. Promoção: Faculdade de Adminis-
tração, Contabilidade e Economia. Informações e inscrições: prédio 50, 10º andar, 3320-3688.

Início das Atividades Físicas para Maiores de 50 anos. Promoção: Faculdade de Educação
Física e Ciências do Desporto. Horário: segundas-feiras (10h) e sextas-feiras (14h). Local:
sala 203 do prédio 80.

Às 14h30min, Muita Prosa e Muito Verso, com o módulo Você: contador de his-
tórias. Promoção: Universidade da TotalIdade. Informações: Pró-Reitoria de As-
suntos Comunitários, 3320-3500, ramal 4870. Local: sala 223 do prédio 8. En-
trada franca.

Às 17h30min, Seminário Economia às 5 ½ – Volatilidade implícita X volatilidade estatística: uma análise
para o mercado brasileiro, com o professor João Gabe. Promoção: Faculdade de Administração, Conta-
bilidade e Economia. Local: auditório do 9º andar do prédio 50. Obs.: o aluno que participar de no mínimo
70% dos seminários receberá certificado.

A Associação Profissional dos Engenheiros Químicos do RS, a PUCRS e outras entidades promovem o
evento Engenharia Química – Uma ferramenta para o Exercício Profissional na Área Ambiental. Informa-
ções e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para o curso Visão sobre o Direito das Telecomunicações e Novas Tecnologias. Pro-
moção: Faculdade de Direito. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para o curso de Informática J2EE – Fundamentos de JSP. Promoção: Faculdade de In-
formática. Requisito: Fundamentos em Linguagem JAVA. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do pré-
dio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para cursos extensivos de patinação. Promoção: Colégio Champagnat. Inscrições e in-
formações: prédio 17 e 9953-5791.

Às 18h30min, lançamento do livro Turismo na Pós-Modernidade - (Des)Inquietações, uma publicação dos
professores do curso de Turismo da Faculdade de Comunicação Social. Local: saguão do auditório do prédio 7.
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viva bem

fique por dentro
 O Centro de Tecnologia XML, convê-

nio Microsoft/PUCRS, com apoio da Dell,
será inaugurado dia 16/4, às 11h, no
TECNOPUC, Parque Tecnológico. Trata-
se do quarto centro aberto pela Microsoft
no Brasil neste ano. O projeto envolve a
participação da Agência de Gestão Tec-
nológica, órgão gestor, da Faculdade de
Informática e da Pró-Reitoria de Exten-
são Universitária. A inauguração contará
com a presença de Emílio Umeoka, pre-
sidente da Microsoft Brasil.

 O Programa de Pós-Graduação em Zo-
ologia da Faculdade de Biociências com-
pleta 25 anos de profícua atividade. Nesse
período foram defendidas 24 teses de dou-
torado e 210 dissertações de mestrado. A
data foi comemorada com um almoço no
restaurante Panorama, dia 26/3. O profes-
sor José Willibaldo Thomé, em atividade,
foi o primeiro coordenador do Programa.

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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anote
Cuidadores

O Grupo de Cuidadores de Paci-
entes com Demência do Hospital
São Lucas discute dia 7/4 sobre de-
pressão. Local: Auditório C, no 2º an-
dar do HSL, ao lado do Banco de
Sangue. Horário: das 9h às 10h. Os
encontros são abertos aos interessa-
dos. Informações pelo telefone 3320-
3000, ramal 2588. O tema Promoção
à saúde mental: paciente e cuidador
será discutido de 5 a 12/4 na Unisi-
nos. Informações: 591-1122 ou
www.unisinos.br/cursos/extensao.

Prevenção
de acidentes
A Comissão Interna de Preven-

ção de Acidentes promove a Sema-
na Interna de Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho de 7 a 11/4. No dia
7/4, às 14h, Flávio Hiller, do Serviço
Especializado em Segurança e Me-
dicina do Trabalho (Sesmt), fala so-
bre A importância do uso do equipa-
mento de proteção individual, no au-
ditório do prédio 50. O médico José
Gisone de Lima aborda Ergonomia
em 8/4, às 14h, na sala anexa do
prédio 50. Risco químico no ambi-
ente de trabalho é o tema em 9/4, às
9h, com o engenheiro Guilherme Fra-
ga. No mesmo dia, às 14h, repre-
sentante da EPTC apresenta Educa-
ção no Trânsito. Essas duas pales-
tras são no auditório do prédio 50.

Diploma
de Jornalismo
A obrigatoriedade do diploma de
Jornalismo é a pauta do evento
do dia 7/4, às 19h30min, no au-

ditório da Famecos (prédio 7). A
realização é do grupo de estudan-

tes Formando Opinião 2004. Enti-
dades convidadas: Associações dos
Jornais do Interior, Gaúcha de Emis-
soras de Rádio e Televisão, Riogran-
dense de Imprensa, Sindicato dos
Jornalistas Profissionais no RS e Fe-
deração Nacional dos Jornalistas. In-
formações com Luís Eduardo Muniz,
3158-9718.

Fraternidade
e idosos

Estão abertas as inscrições, até o
dia 25/4, para o concurso de mono-
grafias sobre o tema da Campanha
da Fraternidade deste ano, Fraterni-
dade e Pessoas Idosas. Inscrições no
Projeto Solidariedade, prédio 17, sala
103. Público-alvo: alunos, professores
e funcionários da Universidade e do
HSL. A entrega dos trabalhos ocorre-
rá no período de 9 a 23/6. Os premia-
dos receberão, respectivamente: 1º
lugar – R$ 1,5 mil, 2º lugar – R$ 1 mil,
3º lugar – R$ 500 e 4º lugar – R$ 250.
Cada um deles terá também direito
ao mesmo valor em abatimento nas
mensalidades escolares. Informações:
3320-3552.

Vacina contra gripe
A Associação dos Docentes e Pes-

quisadores da PUCRS oferece gratui-
tamente aos associados a vacina con-
tra a gripe. Período: dias 3 e 4/4, das
9h às 12h e das 17h às 20h. Para fami-
liares de sócios, o valor será de
R$17,50.

Feira da Edipucrs
A Edipucrs realiza a 7ª Feira do

Livro de 7 a 12/4 no saguão do
prédio 5. O horário de atendimento
será das 9h às 21h. A Editora con-
cede descontos de 50% em todos
os títulos.

Estude na Suíça
O Serviço de Informações das

Nações Unidas está com inscrições
abertas até 18/4 para o 41st Graduate
Study Programme. O curso será ofe-
recido de 7 a 25/7, em Genebra (Suí-
ça). Participantes do mundo todo pre-
pararão documento sobre relações
internacionais, economia, ciências
sociais, meio ambiente e direitos hu-
manos. Os candidatos devem ter di-
ploma de ensino superior, dominar
inglês e francês e estar na faixa etária
entre 23 e 35 anos. Despesas com
passagem, alimentação e hospeda-
gem serão financiadas pelos estudan-
tes. Interessados devem comparecer
na Assessoria para Assuntos Interna-
cionais e Interinstitucionais, prédio 1,
sala 201. Informações: 3320-3660.

 A Faculdade de Comunica-
ção Social recebeu represen-
tantes da Rádio Gaúcha para
demonstração da nova tecno-
logia de transmissão digital,
que passará a ser utilizada
pela emissora. Esse novo tipo
de transmissão é pioneiro no
Brasil e resulta em muito me-
lhor qualidade de som. O
evento contou com a presen-
ça de professores e alunos.

 O Pró-Reitor de Pesquisa
e Pós-Graduação, Urbano
Zilles, proferiu a aula inau-
gural dos cursos de Teolo-
gia e Filosofia da Ulbra,
campus de Canoas. O tema
da conferência foi Imortali-
dade da alma no Orfismo,
em Platão e Plotino.

 O Diretório Acadêmico da Faculdade
de Psicologia promoveu uma Caminha-
da pela Paz. Alunos, professores, fun-
cionários e a comunidade realizaram a
passeata de protesto pelo Campus, ves-
tidos de branco, integrando-se à onda
de manifestações que ocorrem em todo
o mundo contra a guerra no Iraque.

 Representantes da Empresa Schneider
Eletric estarão no dia 3/4, às 16h, no De-
partamento de Engenharia Elérica, para
doar um Controlador Lógico Programável,
que será utilizado no Laboratório de En-
sino de Automação e Controle de Siste-
mas. O equipamento será empregado
para desenvolver atividades práticas, pro-
porcionando aos alunos dos cursos de
Engenharia Elétrica, Engenharia de Con-
trole e Automação e Engenharia de Com-
putação a utilização de tecnologias mo-
dernas em nível mundial.

Agita Rio Grande
Dia 6/4, das 9h às 13 h, no Parque da Redenção (junto ao espelho

d’água), será lançado o Projeto Agita Rio Grande
envolvendo a Faculdade de Educação Física e
Ciências do Desporto, Secretaria Municipal de
Saúde, entre outras universidades e entida-
des. Ocorrem atividades recreativas para
crianças, atividades físicas em geral,
alongamento, danças, caminhada
orientada, avaliação física e veri-
ficação da pressão arterial.
Várias dessas atividades
serão orientadas por alu-
nos e professores da
PUCRS.

Um novo tipo de
pneumonia se alastra
por vários países do
mundo. Inicialmente
chamada de gripe de
Hong Kong ou gripe
asiática, trata-se da
Síndrome Respiratória
Aguda e Severa (SARS,
sigla em inglês). Os
primeiros casos foram
detectados em fevereiro
deste ano, na China, e,
em seguida, a doença
espalhou-se por outros
países asiáticos, como
Cingapura, Japão e
Vietnã. Embora não
tenha sido registrado
nenhum caso no
Brasil, todo o cuidado
é pouco.

Pneumonia Asiática

Sintomas
A Organização Mundial de

Sáude (OMS) lançou um alerta
mundial em relação à doença.
Considera como infectadas
pela SARS pessoas que apre-
sentam febre elevada (acima
de 38ºC), acompanhada de
um ou mais dos seguintes sin-
tomas: tosse, fadiga, dispnéia
(dificuldade respiratória), cefa-
léia (dor de cabeça), falta de
apetite, confusão mental, mal-
estar, erupção cutânea e diar-
réia. Além disso, para enqua-
drar um paciente num perfil de
infectado pela SARS, a OMS
leva em conta que a pessoa te-
nha contato íntimo com infec-
tados pela síndrome ou viaja-
do recentemente (cerca de dez
dias) às cidades afetadas.
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O que é o vírus
O vírus é altamente contagioso e pode ser trans-

mitido por meio de tosse ou de um simples espirro.
Em alguns dos casos registrados, a infecção leva a
uma pneumonia dupla, com necessidade de recor-
rer aos ventiladores respiratórios.

Prevenção e tratamento
Conforme os infectologistas do Centro Nacional

de Epidemiologia da Fundação Nacional de Saúde,
não existe prevenção da doença, uma vez que as
vacinas antigripal e antipneumocócica não são indi-
cadas nesse tipo de situação. As medidas preventi-
vas referem-se ao controle dos casos que venham a
chegar ao Brasil, com medidas de isolamento e en-
caminhamento a hospitais de referência no trata-
mento de doenças infecto-contagiosas.


