
Fé e Cultura apresenta
Ecologia e Teologia

O Projeto Fé e Cultura promove mais um encontro no dia
10/6, das 18h15min às 19h15min. Desta vez o tema será Ecolo-
gia e Teologia, um olhar sobre o universo como criação divina,
com Luiz Carlos Susin, professor da PUCRS e doutor em Teolo-
gia Sistemática pela Pontifícia Universidade Gregoriana, na Itália.
A programação ocorre no auditório do 9º andar do prédio 50. In-
formações: www.pucrs.br/feecultura e feecultura@pucrs.br.

Pós em Ciências Criminais
promove conferências

O Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da
Faculdade de Direito promove dois ciclos de conferências: Vio-
lência e Bioética e Ética em Pesquisa. Dia 5/6, às 19h30min, o
tema Autonomia e consentimento informado será abordado por
Jussara de Azambuja Loch, professora da Faculdade de Medici-
na da PUCRS e mestre em Bioética pela Universidade do Chile.
Dia 9/6, às 19h, o tema será Delito e violência, com Cláudio Ro-
berto Brandão, doutor em Direito e professor da Universidade
Federal de Pernambuco. Os eventos ocorrem na sala 1035 do
prédio 11. Informações: 3320-3537.

Hospital São Lucas promove
Encontro de Obesidade

O Grupo de Estudos e Assistência em Transtornos Alimen-
tares de Porto Alegre e o Serviço de Endocrinologia do Hospi-
tal São Lucas promovem o 5º Encontro Brasileiro de Transtor-
nos Alimentares e Obesidade. O evento busca integrar os cam-
pos da Psiquiatria, Endocrinologia, Nutrição e Psicologia para
a melhor compreensão e o tratamento dos distúrbios alimen-
tares. Serão discutidos os aspectos biológicos e socioculturais
na etiologia dos transtornos alimentares e da obesidade, pes-
quisas atuais e programas de prevenção. Inscrições pelo
www.prixeventos.com.br/transtornosalimentares. O encon-
tro ocorrerá de 19 a 21/6, no Centro de Convenções do Hotel
Serra Azul, em Gramado. Informações: 3249-6164.

Fafimc recebe inscrições
para vestibular

A Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Imaculada Con-
ceição (Fafimc), de Viamão, recebe inscrições para o seu con-
curso vestibular de julho até 3/7. São oferecidas 60 vagas para
o curso de Pedagogia. As inscrições podem ser feitas via In-
ternet (www.fafimc.pucrs.br) ou no Campus da Fafimc (Aveni-
da Senador Salgado Filho, 7.000, parada 49, Viamão). O últi-
mo dia para pagar a taxa (R$ 50) é 4/7, em qualquer agência
do Banrisul, mediante a apresentação da guia impressa. O
Manual do Candidato está disponível para download no
www.fafimc.pucrs.br ou na Fafimc. As provas do concurso
ocorrerão no dia 22/7, com início às 18h.

Universidade
celebra São
Marcelino

Champagnat
No dia 6/6, às 17h, na

programação Champagnat
no Cotidiano, ocorre a pales-
tra Pneumonia asiática, mi-
nistrada pela pneumologista
Cândida Neves e pela infec-
tologista Ana Maria Sandri.
Local: auditório do térreo do
prédio 50. Às 18h30min, a
celebração eucarística na
Igreja Universitária Cristo
Mestre será em honra de
São Marcelino Champagnat,
patrono do educador marista. Na oportunidade, os
representantes das unidades acadêmicas receberão
o livrete Estilo Marista de Educar, de autoria de Ir. Ade-
lino da Costa Martins. O Coral Fratelli participará da
cerimônia. Durante a semana, irmãos maristas passa-
rão nas turmas de 1º semestre para informar sobre a
congregação e Champagnat. A Barca Vocacional da
área Petrópolis também estará na Igreja Cristo Mestre
para divulgar o Ano Vocacional.
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agenda Junho de 2003

Início do 7º Encontro Gaúcho de Imunologia. Promoção: Faculdade de Biociências. Informações e inscri-
ções: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Início do 4º Seminário Internacional de Secretariado Executivo do Mercosul. Promoção: Faculdade de Le-
tras. Informações e inscrições: 4º andar do prédio 8, 3320-3528.

Até o dia 13/6, exposição do trabalho da professora Denise Martins, por meio do Programa Favoritos 2003.
Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Local: praça de exposição e eventos do prédio 9.

Inscrições abertas para cursos de mestrado nas áreas de concentração em Sistemas de Energia e Tecno-
logia da Informação. Promoção: PPG em Engenharia Elétrica. Informações e inscrições: sala 152 do prédio
30, 3320-3540 e www.feng.pucrs.br/ppge.

Às 10h30min, Seminário de Dissertação – Taxonomia de populações meridionais do grupo Scytalopus
spelucae, com a descrição de uma nova espécie (Aves: Rhinocryptidae), autoria de Giovanni Maurício. Pro-
moção: PPG em Biociências. Local: sala 141 do prédio 12C. Entrada franca.

Às 17h30min, Seminário Discente – Desenvolvimento Sustentável, com Maria Fernanda Santin. Promoção: Fa-
culdade de Administração, Contabilidade e Economia. Local: auditório do 9º andar do prédio 50. Entrada franca.

Início do curso Gestão de Desempenho Organizacional através do Balanced Scorecard. Promoção: Facul-
dade de Administração, Contabilidade e Economia. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40,
3320-3680.

Início do curso Gestão em Mercado Financeiro e de Capitais. Promoção: Faculdade de Administração, Con-
tabilidade e Economia. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

O Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS estará em Igreji-
nha, na travessa Santos Dumont, 47, bairro centro. Entre as ati-
vidades do Promusit estão shows de Física e mágica, ilusões
de óptica e oficinas pedagógicas. Informações: 3320-3521.

Início do curso de Ilusões Visuais e Desorientação Espacial. Promoção: Faculdade de Ciências Aeronáuti-
cas. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para os cursos de mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular. Promoção: PPG
em Biociências. Informações e inscrições: 3320-3568 e www.pucrs.br/fabio/bcm.

Inscrições abertas para o Curso de Imersão: Gestão de Pessoas, Processos e Mudanças, com início em
13/6. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Informações e inscrições: Proex,
sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para o curso de Consultoria de Negócios em Telecomunicações e TI, com início em
13/6. Promoção: Faculdade de Engenharia. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Último dia da mostra de trabalhos do artista plástico italiano Massimo Sansavini, por ocasião dos 128 anos
da imigração italiana. Promoção: Consulado-Geral da Itália. Local: Museu de Ciências e Tecnologia. Informa-
ções: 3320-3521.

Inscrições abertas para o curso Perícias em Avaliação de Imóveis, com início em 17/6. Promoção: Faculdade
de Engenharia. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Às 10h, Ciclo Diálogos entre Direito e Filosofia – Sobre Responsabilidade Ética e Jurídica, com o profes-
sor Zeljko Loparic. Promoção: PPG em Direito. Local: sala 1035 do prédio 11. Informações: 3320-3537.

Às 17h30min, Seminário às 5 ½ – Migração e Seleção: O Caso do Brasil, com Enestor dos Santos Júnior.
Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade Economia. Local: auditório do 9º andar do prédio 50.
Entrada franca.

Inscrições abertas para o curso Genealogia e Ciências Heróicas I, com início em 17/6. Promoção: Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para o curso Danos em Estrutura de Concreto Armado, com início em 27/6. Promoção:
Faculdade de Engenharia. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Inscrições abertas para o curso de Impermeabilização na Construção Civil. Promoção: Faculdade de Enge-
nharia. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

A PUCRS recebe até o dia 30/6, pelo www.pucrs.br/salao, inscrição de trabalhos e resumos para o 4º Salão de
Iniciação Científica, de 27 a 29 de outubro. Mais informações: 3320-3500, ramal 4431 ou no site citado.

Às 11h30min, Conversando sobre a Vida, tema: Violência e Desconstrução, com José Antônio Meister. Pro-
moção: Programa Vida com Qualidade. Local: sala 301 do prédio 1.
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Fórum discute
Software Livre

O 4º Fórum Internacional Software Livre, nos dias
5, 6 e 7/6, no Centro de Eventos da PUCRS, contará
com 200 palestrantes nacionais e estrangeiros, além
de cerca de três mil participantes. O evento é promo-
vido pelo Projeto Software Livre RS, Prefeitura de Por-
to Alegre e PUCRS, por meio da Faculdade de Enge-
nharia, e tem entre seus patrocinadores o governo
federal e o Senado. Entre os palestrantes, Miguel de
Icaza, presidente da Gnome Foundation; Bdale Gar-
bee (EUA), da HP e do grupo Debian; David Axmark
(Suécia), criador do My SQL, o mais conhecido ban-
co de dados de código aberto; Diego Saravia (Ar-
gentina), da ONG Hipatia; Juan Tomás Garcia (Espa-
nha), do Hispalinux; e Claudio Menezes, represen-
tante da Unesco no Uruguai. Inscrições podem ser
feitas pelo www.softwarelivre.org.
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anote viva bem

Como o próprio nome indica, fobia
social é uma aversão ao contato
social que determinadas pessoas
desenvolvem. São pessoas quietas,
que evitam o contato social, têm
dificuldade para fazer amigos, não
gostam de ser observadas e
morrem de medo de ser o centro
das atenções. Pura timidez ou
introspecção? Nem sempre.
Quando essas reações prejudicam
o cotidiano e geram sofrimento, a
causa pode ser a fobia social, um
distúrbio de ansiedade que pode
ser tratado e afeta
aproximadamente 13% da
população mundial, conforme
dados da Organização Mundial da
Saúde. No Brasil, estima-se que
cerca de 15 milhões de pessoas
sofram desse distúrbio. Por
desinformação, porém, poucos
procuram tratamento adequado.

fique por dentro
 Professor Aury Celso Lima Lo-

pes Jr., coordenador do Programa
de Pós-Graduação em Ciências
Penais – Especialização, partici-
pou, em Brasília, do Seminário
Propostas para um novo Brasil, a
convite do Superior Tribunal de
Justiça. Integrou o time de deba-
tedores no painel sobre Juizado
de instrução criminal. O evento
discutiu a reforma do Código de
Processo Penal.

 Thaís de Lima Resende, profes-
sora do curso de Fisioterapia, con-
quistou o terceiro lugar com a apre-
sentação do trabalho Os efeitos de
treinamento numa esteira ergométri-
ca na velocidade de caminhada e
na atividade física habitual de idosas
saudáveis no 3º Congresso Pan-
americano de Gerontologia e Geria-
tria, em Mar del Plata (Argentina). O
estudo faz parte da sua tese de dou-
torado na Faculdade de Medicina.

 Professor Luciano Castro, da Faculda-
de de Educação Física e Ciências do Des-
porto, participa do 16º Congresso Brasileiro
de Medicina do Esporte, em Costão do
Santinho (SC). Castro coordenará um cur-
so de especialização em Medicina Esporti-
va e Ciências do Esporte, previsto para co-
meçar no segundo semestre. Também da
Educação Física, os professores Rogerio
Voser e Nelson Todt estarão em Rondônia,
em junho, ministrando cursos de extensão
em Futsal e Psicomotricidade para educa-
dores do município de Porto Velho.

 Basarab Nicolescu, um dos mais atu-
antes e respeitados físicos teóricos da
atualidade, professor na Universidade
Pierre et Marie Curie (França) e presi-
dente do Centro Internacional de Pesqui-
sas e Estudos Transdisciplinares, fez
breve visita à PUCRS. Conheceu o Mu-
seu de Ciências e Tecnologia, acompa-
nhado pelo assessor de Assuntos Inter-
nacionais e Interinstitucionais, Francisco
Massa.

Fobia social
Como se

manifesta
O início da fobia social não cos-

tuma ser percebido pelo paciente.
O fato de ser observado ou de
achar que está sendo observado,
em locais públicos, por exemplo,
torna-se extremamente desconfor-
tável para atividades como escrever,
falar, comer ou beber. A pessoa que
sofre de fobia social reconhece que
é exagerada sua introversão, mas
não consegue controlá-la.

Tratamento
O tratamento, por meio da psi-

coterapia de abordagem cognitivo-
comportamental, costuma ser efi-
caz. Os pacientes podem não ficar
completamente recuperados, mas
melhoram o suficiente para exercer
suas atividades sociais e profissio-
nais. O médico também pode admi-
nistrar medicações.

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 Departamento de Engenharia
Química lançou um informativo men-
sal virtual para divulgar atividades
como eventos, cursos, palestras e va-
gas de estágio e/ou emprego. A dis-
tribuição é por e-mail, mas o informa-
tivo também está disponível no
www.pucrs.br/feng/deq. Quem quiser
recebê-lo ou colaborar com matérias,
informações para agenda ou fotos
pode entrar em contato pelo e-mail
engenharia-quimica@pucrs.br.

 A Edipucrs lançou a obra Voluntaria-
do: Uma ação com sentido, do professor
José Antônio Meister. O autor apresenta
um estudo sobre a fundamentação antro-
pológica do voluntariado para uma ação
solidária, seu processo formativo e aspec-
tos éticos e legais da ação. Mostra que o
ser humano pode desenvolver, como
voluntário, uma ação valiosa, desde que
guiado pela ética. Observa também a im-
portância da espontaneidade, do planeja-
mento e da coordenação das ações.

Prêmio Alcoa
para

universitários
Estão abertas as inscrições para o

Prêmio Alcoa de Inovação em Alumí-
nio. Há duas categorias: Desenvolvi-
mento de produto/projeto, dirigido a
estudantes de Engenharia, Desenho
Industrial e Arquitetura, e Desenvolvi-
mento de produto/planejamento e
gestão, destinado a alunos de Admi-
nistração de empresas. O tema é livre
e o participante deve apresentar proje-
to de novo produto ou aplicação em
alumínio, tecnicamente viável para
produção ou implantação industrial. O
número de trabalhos não é limitado,
mas o universitário precisa inscrever-
se com um professor orientador. Cada
dupla vencedora (professor e aluno)
receberá R$ 4 mil. A universidade tam-
bém receberá doação em equipamen-
tos didáticos de R$ 3 mil. Inscrições
até 30/6 pelo site www.alcoa.com.br.
Entrega de trabalhos até 25/8. Infor-
mações: premio@alcoa.com.br.

Três anos da
Gerontologia Biomédica

No dia 6/6, o Programa de Pós-Graduação em
Gerontologia Biomédica completa três anos de ati-
vidades. Foram defendidas 18 dissertações de
mestrado. Cinco teses de doutorado estão previs-
tas para os próximos meses. O programa conta
com 45 alunos de mestrado e 25 de doutorado. É o
único curso de doutorado em Gerontologia reco-
nhecido pela Capes no Brasil.

Entrega de monografias
Os inscritos no concurso de monografias sobre

o tema da Campanha da Fraternidade deste ano,
Fraternidade e Pessoas Idosas, têm prazo de 9 a
23/6 para entregar os trabalhos. Os avaliadores das
monografias serão professores integrantes do Pro-
grama Geron. A divulgação dos vencedores ocorre
dia 5/8. Informações: Projeto Solidariedade, sala
103 do prédio 17. Informações: 3320-3552.

Fundaplub informa
sobre oportunidades
O Centro Informativo de Ensino e Pesquisa,

da Fundaplub, atualiza notícias sobre oportunida-
des de estudos e experiência profissional no exte-
rior. Os dados podem ser acessados no portal
www.fundaplub.com.br. No link Ciep aparecem
as ofertas disponíveis e dicas de viagem, com in-
formações sobre vistos e providências necessá-
rias para quem pretende estudar fora do país.

Estudo de diabetes
tipo 2

O Serviço de Endocrinologia do Hospital São
Lucas seleciona pacientes para estudo sobre o tra-
tamento da diabetes tipo 2. Os candidatos devem
ser diabéticos e obesos, além de não estarem
usando insulina para tratar a doença nem corticóide
(cortisona). Participarão pessoas entre 8 e 17 anos.
Informações: 3320-5054, das 10h às 15h.

Eventos da Informática
De 9 a 13/6, ocorre a Semana Acadêmica da

Faculdade de Informática, com palestras, cursos e
a 1ª Feira de Iniciação Científica. Inscrições na Pró-
Reitoria de Extensão Universitária, sala 201 do pré-
dio 40, e na secretaria do Campus Zona Norte. In-
formações: www.inf.pucrs.br/semana. Também de
5 a 18/6 haverá o Ciclo de Palestras CTXML – Mi-
crosoft, com temas como Visão geral da Plataforma
.NET e Conhecendo o VB .NET, entre outros. Local:
prédio 40, sala 601. Informações: 3320-3672.

Bolsas em
Montevidéu
O Instituto para a Conectivi-

dade nas Américas e o Centro In-
ternacional de Investigações para
o Desenvolvimento oferecem bol-
sas a jovens até 30 anos da Amé-
rica Latina e Caribe, graduados
em Ciências Sociais, Comunica-
ções, Informática ou áreas relacio-
nadas. As inscrições se encerram
dia 6/6. A experiência, em Monte-
vidéu (Uruguai), possibilitará con-
tato com a gestão de pesquisa
para o desenvolvimento interna-
cional, por um programa combi-
nado de investigação e formação
no local de trabalho. Os candida-
tos serão selecionados em função
da proposta apresentada e mé-
ritos acadêmicos. Contarão os
conhecimentos de informática,
espanhol e inglês escrito e oral.
Informações e formulário de ins-
crição: www.icamericas.net/
awards_s.html ou www.idrc.ca/
lacro/novedades.html.

Mestrado em História
As inscrições para o mestrado em Histó-

ria se encerram dia 15/6. A área de con-
centração é em História das Sociedades
Ibéricas e Americanas, com linhas de
pesquisa em Sociedade, Estado e Rela-
ções Internacionais; Sociedade, Urbani-
zação e Imigração; Sociedade, Ciência e
Arte; e Sociedade, Cultura Material e Povo-
amento. Interessados devem dirigir-se ao 2º
andar do prédio 3. Informações: 3320-3534 ou
historia-pg@pucrs.br.

Encontro sobre Refrigeração
e Ar Condicionado

Nos dias 5 e 6/6 será realizado no prédio 30 da PUCRS o Encontro
Tecnológico de Refrigeração e Ar Condicionado. O evento conta com o
apoio da Faculdade de Engenharia e da Associação Sul-Brasileira de Re-
frigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento, sendo coordena-
do pelo professor Paulo Renato Perez dos Santos, do Departamento de
Engenharia Mecânica e Mecatrônica. Também haverá o lançamento do Cen-
tro Tecnológico de Ciências Térmicas e Energias Renováveis, da Faculda-
de de Engenharia. Inscrições e informações: entrac@rpaeditorial.com.br,
www.rpaeditorial.com.br e (11) 3721-4944.
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Onde encontrar ajuda
O Serviço do Hospital São Lucas da

PUCRS realiza pesquisa com portadores de
fobia social. Entre em contato com a equipe
responsável pelo projeto se você tem 15 anos
ou mais, não faz uso de medicações psiquiá-
tricas e apresenta os seguintes sintomas: ti-
midez excessiva, ansiedade causada pelo re-
lacionamento com pessoas, medo de ser
avaliado negativamente pelos outros e chega
a evitar situações sociais como reuniões de
trabalho ou estudos, falar em público, sair
com pessoas do sexo oposto ou festas. Con-
tatos pelo telefone 3336-4126, com Luciana.


