
Lançado projeto
de Balanço Social

Em reunião realizada no dia 2/6, foi lançado
oficialmente o projeto do Balanço Social 2003
da PUCRS. Foram apresentadas as linhas
gerais que nortearão os trabalhos de ela-
boração do documento, que está integra-
do ao Plano Estratégico 2001-2010. O
Balanço Social reunirá um conjunto de
informações sobre as atividades desen-
volvidas pela Universidade em promo-
ção humana e social, dirigidas a seus pro-
fessores e funcionários e à comunidade
na qual está inserida. Por meio desse do-
cumento, a Instituição mostra o que faz
pelos seus vários públicos e pela popu-
lação que recebe sua influência direta,
demonstrando preocupação com o
cumprimento de sua responsabilidade social.

Professor Honoris Causa
para escritora argentina

O Conselho Universitário aprovou por unanimi-
dade o título Professor Honoris Causa da PUCRS à
professora Petrona Dominguez de Rodriguez-Pas-
qués, da Universidad Tecnológica Nacional de Bue-
nos Aires. A homenageada é autora de importante
bibliografia didática sobre temas de Crítica Literária.
Doutorada na University of America em Washington
D.C., colaborou para a vida e o crescimento do
Pós-Graduação da Faculdade de Letras, inaugura-
do em 1970. Petrona escreve em jornais e periódi-
cos com o pseudônimo Mignón Domínguez. Há
dez anos criou e dirige grupo de estudos sobre
Narratología, constituindo Centro de Estudios de
Narratologia. O grau de Professor Honoris Causa
deverá ser conferido durante o Seminário de Crítica
Literária, em dezembro, na Faculdade de Letras.

Inscrições abertas
nos mestrados de

História e Engenharia
Com a área de concentração em História das

Sociedades Ibéricas e Americanas, a Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas oferece o mes-
trado em História. As linhas de pesquisa são So-
ciedade, Estado e Relações Internacionais, Socie-
dade, Urbanização e Imigração, Sociedade, Ciên-
cia e Arte e Sociedade, Cultura Material e Povoa-
mento. Inscrições até o dia 15/6, no 2º andar do
prédio 3. Informações: 3320-3534 ou www.pucrs.
br/ffch. A seleção ao mestrado em Engenharia Elé-
trica está com inscrições abertas na área de con-
centração Sistemas de Energia. São oferecidas as
linhas de pesquisa Planejamento e Gestão de Sis-
temas de Energia e Eletrônica Industrial, Automa-
ção e Controle. Na área Tecnologia da Informa-
ção, as linhas de pesquisa são DSP e Engenharia
Biomédica e Telecomunicações e Sistemas de
Computação. Inscrições: sala 152 do prédio 30.
Informações 3320-3540, engelepg@pucrs.br ou
www.feng.pucrs.br/ppge.

Reunião de formados em
Biologia e História Natural

O Primeiro Encontro dos Formados em Biolo-
gia e História Natural da Faculdade de Biociências
da PUCRS será realizado para comemorar os 61
anos da unidade. Pessoas que se formaram na Fa-
culdade podem adquirir o convite até 12/6, na se-
cretaria da Biociências. Informações: 3320-3545. A
comemoração será no dia 14/6, no restaurante Pa-
norama, prédio 41.
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agenda
Às 19h, Ciclo de Conferências sobre Violência – Delito e Violência, com o professor Cláudio Roberto Brandão.
Promoção: PPG em Ciências Criminais. Local: sala 1035 do prédio 11. Entrada franca.

Último dia para entrega dos documentos do Credpuc. Horário: 8h às 21h15min. Local: Prac, sala 109 do prédio 1.

Inscrições abertas para o curso Gestão de Desempenho Organizacional através do Balanced Scorecard, com
início em 20/6. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Informações e inscrições:
Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Às 10h30min, Seminário de Dissertação - Análise filogenética do Placozoa Trichoplax adhaerens (Schulze,
1883) baseada nos genes de RNA Ribossomais, autoria de Fernanda da Silva. Promoção: PPG em Biociên-
cias. Local: sala 141 do prédio 12C. Entrada franca.

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, até 20/6, (prorrogadas) para o curso de especialização em Gerontologia Social, com
início no segundo semestre. Promoção: PPG em Serviço Social. Informações e inscrições: 3º andar do prédio
15, 3320-3539 ou pelo e-mail servico-social-pg@pucrs.br.

Inscrições abertas para a 6ª Jornada Internacional de Cardiologia, de 26 a 28/6. Promoção: Serviço de Cardio-
logia do Hospital São Lucas. Informações e Inscrições: sala 300 do HSL (Hemodinâmica), 3339-7366.

Até o dia 27/6, exposição do trabalho do professor Renato Menegotto, por meio do Programa Favoritos 2003.
Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Local: praça de exposição e eventos do prédio 9.

Às 18h, reunião do Centro da Obesidade Mórbida do HSL. Público-alvo: interessados em receber informações
sobre obesidade, cirurgia bariátrica e vida saudável. Local: anfiteatro Irmão José Otão, 2º andar do HSL. Informa-
ções: 3336-0890. Entrada franca.

Início do curso Gestão de Pessoas, Processos e Mudanças. Promoção: Faculdade de Administração, Conta-
bilidade e Economia. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Último dia de exposição do trabalho da professora Denise Martins, por meio do Programa Favoritos 2003. Pro-
moção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Local: praça de exposição e eventos do prédio 9.

Início do workshop do Apple Training Center – Monte sua Rádio na Internet. Promoção: Faculdade
de Comunicação Social. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Último dia da exposição Arte Fóssil, do Instituto de Geologia da Universidade de Tübingen,
Alemanha. Local: terceiro pavimento do Museu de Ciências e Tecnologia. Horário: de terças a
domingos, das 9h às 17h. Informações: 3320-3597 e 3320-3697 ou no site www.mct.pucrs.br.

Às 14h, Matinê das Duas, com a apresentação do filme Meu pai, uma lição de vida. Promoção:
Programa Geron. Local: auditório do prédio 7. Entrada franca.

Início dos cursos do Apple Training Center – Final Cut Pro e Freehand. Promoção: Faculdade de Comunicação
Social. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Às 14h30min, Muita Prosa Muito Verso – Estudo de Contos. Promoção: Universidade da TotalIdade. Local: sala
223 do prédio 8. Entrada franca.

Inscrições abertas para o curso de Especialização em Geografia – Fazendo a Geografia para o Terceiro
Milênio. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Informações e inscrições: sala 105 do prédio
5, 3320-3555 ou pelo e-mail geografia-pg@pucrs.br.

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

Inscrições abertas para o curso de Impermeabilização na Construção Civil, com início em 1º/7. Promoção: Fa-
culdade de Engenharia. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Às 11h30min, Conversando sobre a Vida, tema: Investimento de Vida X Trabalho Prazeroso, com Sandra
Schoerder. Promoção: Programa Vida com Qualidade. Local: sala 301 do prédio 1. Entrada franca.

Inscrições abertas, até 4/7, para alunos de graduação se inscreverem no processo de seleção do British Council
Study Abroad Scholarship Scheme 2003, que oferecerá bolsas de estudos para cursos em Instituições de ensino
superior no Reino Unido. Informações: Assessoria de Assuntos Internacionais e Interinstitucionais, 3320-3660.

Às 17h30min, Seminário Discente – Diagnóstico socioeconômico de Uruguaiana, com Luiz Antonio Queiroz.
Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Local: auditório do 9º andar do prédio 50.
Entrada franca.

Início do curso Perícias em Avaliação de Imóveis. Promoção: Faculdade de Engenharia. Informações e inscri-
ções: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Início do curso Genealogia e Ciências Heróicas I. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. In-
formações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.
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Universidade
terá Centro de
Software Livre

A PUCRS assinou no último
dia 6/6, no 4º Fórum Internacional
de Software Livre, termo de coope-
ração técnica com a Prefeitura de
Porto Alegre, por intermédio da
Procempa, para a criação de um
Centro de Desenvolvimento em
Software Livre que funcionará na
Universidade. Envolverá alunos e
professores das faculdades de En-
genharia e de Informática e técni-
cos da Procempa e IBM na disse-
minação do ensino e treinamento
em tecnologia de software livre e
em outros projetos ligados ao se-
tor. A atuação conjunta permitirá
desenvolver projetos comuns que
beneficiarão empresas, universida-
des e sociedade. Esta é a primeira
iniciativa da IBM com esse caráter,
no Brasil. A gigante da informática
investiu em dois anos mais de
US$ 1 bilhão em plataforma livre e
escolheu Porto Alegre para trans-
ferir sua tecnologia em hardware e
software. O acordo foi assinado
pelo Reitor Ir. Norberto Rauch, o
prefeito João Verle e o executivo
da IBM, Antônio Leitão.
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PUCRS e Fiergs
iniciam parceria

A PUCRS e a Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul
(Fiergs) firmaram convênio no dia
5/6 para a criação do curso a dis-
tância Formação de Multiplicadores
em Eficiência Energética. A parce-
ria também conta com a participa-
ção da Eletrobras/Procel. As aulas
serão realizadas pela PUCRS Vir-
tual, de 7 a 31 de julho, com trans-
missão por tele e videoconferência
e pela internet para 85 pontos do
país. São oferecidas 800 vagas, gra-
tuitas, para profissionais que atuem
em empresas de engenharia, exe-
cutivos da indústria, comércio e ser-
viço. Os participantes serão capa-
citados para dar suporte técnico e
gerencial em processos energéticos
de empresas e para prepararem
avaliadores internos aptos a reali-
zar planos de melhorias e diagnós-
ticos em eficiência energética. A
contrapartida é o comprometimen-
to da aplicação dos conteúdos para
combater o desperdício nas insti-
tuições. Assinaram o convênio o
Reitor, Ir. Norberto Rauch, e o vice-
presidente da Fiergs, Humberto
Busnello. Inscrições para o curso:
www.ead.pucrs.br ou 3320-3529.

15



anote
Homenagem
a Reinholdo

Ullmann
O livro Amor Scientiae (Amor

à Ciência), organizado pelo pro-
fessor Draiton Gonzaga de Souza,
da Faculdade de Filosofia e Ciên-
cias Humanas, homenageia Rei-
nholdo Ullmann, primeiro profes-
sor da PUCRS a receber a honra-
ria Mérito Universitário da Univer-
sidade. Além de docente, é conhe-
cido por ser tradutor de obras em
grego e latim e dominar as línguas
espanhol, italiano, francês, inglês
e alemão. O lançamento da obra
ocorre dia 16/6, às 10h, na sala
202 do prédio 40. Estarão presen-
tes o Chanceler da PUCRS, Dom
Dadeus Grings, o Reitor, Ir. Nor-
berto Rauch, e o homenageado,
que falará sobre a Universidade
Medieval. O maestro Ronel Alberti
da Rosa dirigirá um recital.

Projeto Litoral
Encerram-se dia 14/6 as inscri-

ções para o Projeto Litoral. Poderão
participar alunos do 9º semestre de
Odontologia. Interessados devem
procurar a Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários, sala 109 do prédio 1.
O atendimento é das 8h às
21h15min. Informações: 3320-3508
ou 3320-3500, ramal 4065.

Semana da
Comunicação

De 16 a 18/6, será promovida a Se-
mana da Comunicação da Famecos. O
programa inclui a exibição de filmes ven-
cedores do 14º Festival Mundial de Publi-
cidade de Gramado, a exposição Bello e
Bizarro, o painel A cobertura jornalística
de guerra em diferentes períodos (com Ge-
raldo Canali, Paulo Dias e Marcelo Rech)
e a homenagem aos doadores de mate-
rial para o acervo do Núcleo de Pesquisa
em Ciências da Comunicação. Também
serão destacados eventos tradicionais na
Famecos, como Mostra de Talentos de
RRPP e Turismo Faz, além de exposição
de trabalhos realizados no semestre, como
Cyberfam e outros impressos. A Semana
é organizada pelo Laboratórios de Rela-
ções Públicas, com o apoio do Laborató-
rio de Eventos e de disciplinas práticas.
Outras informações: 3320-3601.

Retiro do Rosário
A Comunidade Paz e Mel convida

para o retiro com o padre Fábio de Melo
que será realizado nos dias 13, 14 e 15/6
no Colégio Nossa Senhora do Rosário. O
encontro terá shows católicos (banda Paz
e Mel, padre Fábio e Eros Biondini).
Informações: mteteus@ig.com.br e
quelfp@hotmail.com.

Mostra de RRPP
completa dez anos

A Mostra de Talentos em Relações
Públicas completa dez anos dia 16/6. Será
a 20ª edição do evento, que reúne os
projetos experimentais produzidos pelos
formandos de RRPP da Famecos. A or-
ganização da Mostra de Talentos é feita
pelos alunos de Relações Públicas do 7º

semestre, coordenados pela professo-
ra Ana Luisa Baseggio. O evento é
aberto ao público. Local: prédio 41.

Horário: das 18h30min às 22h30min.
Informações: Julia Marina (julia
marina@integraware.com.br ,

9942-9719) e Naura Eltz (nauraeltz
@ig.com.br, 9168-0491).

viva bem

A escoliose é um desvio de
coluna que pode ser
observado quando a
pessoa está de frente ou
de costas. Existem quatro
tipos principais de
escoliose: congênita, em
que a pessoa já nasce com
a deformação; paralítica,
quando a criança sofre
paralisia infantil ou
cerebral; postural, causada
por postura incorreta; e
tumoral, a única que gera
dor e é a mais freqüente e
grave. Existe também a
escoliose idiopática, ou
seja, sem motivo aparente.

fique por dentro
 Jorge Audy, diretor da

Agência de Gestão Tecnológi-
ca, esteve em Lisboa represen-
tando a PUCRS e o Tecnopuc
no congresso da International
Association of Scientic and Te-
chnological Parks – maior
evento mundial na área de par-
ques tecnológicos. Depois, in-
tegrou grupo que visitou os
principais parques tecnológi-
cos da Espanha, finalizando a
missão técnica na Inglaterra,
no parque tecnológico da Uni-
versidade de Warwick.

 Os professores Armando
Luiz Bortolini e Valdemarina Aze-
vedo, da Faculdade de Educa-
ção, organizaram o livro Media-
ção Tecnológica – Construindo
e Inovando, lançado pela Edi-
pucrs. A obra relata a história
do Grupo de Estudos e Oficinas
de Multimeios e de resultados
de estudos, fruto de investiga-
ções e de experiências docen-
tes de colegas.

 A PUCRS recebeu a visita de autoridades nacio-
nais e internacionais da Organização das Nações
Unidas (ONU). Os chefes de voluntariado da ONU
no Mundo (Ad D Road), nos Países Árabes e Améri-
ca do Sul (Douglas Evangelista), e no Brasil (Dirk
Hegmanns) foram recebidos pelo Reitor Norberto
Rauch. Durante a visita, foi debatida a possibilidade
da concessão de bolsas para alunos da Universida-
de em projetos de voluntariado da ONU, na Alema-
nha. A ação reforça a parceria existente entre a
PUCRS e o Voluntariado das Nações Unidas, desde
outubro de 2002, pela qual estudantes participam
como voluntários em programas da ONU no Brasil.

 A pesquisa Planejamento de Hepatectomias a
partir de Imagens Tridimensionais do Fígado do
Suíno, na qual participou a professora Ana Maria
Marques da Silva, da Faculdade de Física, rece-
beu menção honrosa de melhor trabalho nacional,
durante o 8º Congresso Nacional da Sociedade
Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa
em Cirurgia, em Belo Horizonte. Trata-se de um
projeto multidisciplinar envolvendo o uso de téc-
nicas de computação gráfica na medicina para
aplicação no planejamento de cirurgias de fígado.
Foi desenvolvido em parceria com pesquisadores
da área de Informática, da UFRGS, e de Medicina
da UNIFESP.

 Ir. Solimar Amaro, vice-di-
retor do Centro de Pastoral,
participou do Conselho Geral
Ampliado da América Latina,
em Cochabamba (Bolívia), re-
presentando a Província Ma-
rista do Rio Grande do Sul. Es-
tiveram presentes o Superior
Geral, Conselho-Geral, provin-
ciais e representantes das pro-
víncias maristas da América
Latina. O encontro avaliou as
obras maristas no continente.

 O Departamento de Cirurgia
da Faculdade de Medicina ini-
ciou, em março, as atividades
da área de concentração em Clí-
nica Cirúrgica (Mestrado e Dou-
torado), no Programa de Pós-
Graduação em Medicina e Ciên-
cias da Saúde, da Faculdade de
Medicina. O curso conta com
oito alunos doutorandos e dois
mestrandos, sob a coordenação
dos médicos Hamilton Petry de
Souza, Gustavo Franco Carva-
lhal e Jefferson Braga da Silva.

Sintomas
Um ombro parece mais alto que o outro e nota-se

assimetria do pescoço. O mesmo pode acontecer com o
tórax e as mamas. As escolioses geralmente só doem nos
idosos. Jovens com dores devem fazer exames para afas-
tar a hipótese de tumores.

Tratamento
Existem vários métodos específicos de tratamento. No

caso de uma escoliose evolutiva, diagnosticada precoce-
mente, são três os recursos existentes: fisioterapia, colete e
cirurgia. Mas, os recursos estão dispostos em ordem de gravi-
dade. Ou melhor, só se parte para a cirurgia quando todos os ou-
tros tipos de tratamento falham e a escoliose continua a evoluir.

Prevenção
Ficar atento à postura e realizar atividades físicas orientadas.

Prêmio Ethos
de Jornalismo
Terminam no dia 20/6 as inscri-

ções para a terceira edição Prêmio
Ethos de Jornalismo – Empresas e
Responsabilidade Social. Há cinco ca-
tegorias: fotojornalismo, jornal, rádio,
revista e televisão. Os vencedores e o
escolhido para o Prêmio Destaque Re-
gional ganharão troféu e poderão rece-
ber bolsa, mediante apresentação de
projeto à comissão organizadora, vol-
tado a atividades acadêmicas ou pro-
fissionais, no valor de R$ 7 mil. O prê-
mio é destinado a profissionais que ti-
verem publicado ou veiculado traba-
lhos entre 1º/9/2002 e 10/6/2003 sobre
o envolvimento de empresas com os
temas: acionistas, comunidade, consu-
midores, fornecedores, governo e so-
ciedade, meio ambiente, público inter-
no e valores e transparência. Inscrição:
www.ethos.org.br.

Readmissão ou
trancamento de

matrícula
Os alunos com matrícula trancada

podem pedir a readmissão para o pró-
ximo semestre até o dia 30/6. O perío-
do para requerer trancamento de ma-
trícula ou cancelamento de disciplinas
se encerra dia 25/6. Informações na
Divisão de Ingresso e Registro, sala
108 do prédio 1, ou 3320-3573.

Prática profissional
No dia 20/6, às 19h, o Departamento de Administração da Faculdade

de Administração, Contabilidade e Economia promove evento destinado
a alunos de Prática Profissional 1 e 2, que vivenciam uma situação de
banca de avaliação. Na semana se-
guinte passarão pela experiência. O
evento contará com a presença de
ex-alunos, que compartilharão expe-
riências do desenvolvimento
de sua monografia e da apre-
sentação em banca. Aberto
ao público. Local: auditório
do térreo do prédio 50. Infor-
mações: 3320-3547.
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Viva Bem,
entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br

Desvio na coluna
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