
Curso de inverno sobre
Bioética recebe inscrições

A PUCRS, em parceria com a Sociedade Rio-Grandense
de Bioética, recebe inscrições para o 3º Curso de Inverno de
Bioética. Serão abordados nas aulas temas como a bioética clí-
nica e a pesquisa, aspectos interdisciplinares e multiprofissio-
nais da área, como a reprodução assistida, biodireito e genéti-
ca. O curso ocorrerá de 16 a 18 de julho. Inscrições: sala 201
do prédio 40. Informações: 3320-3506 ou proex@pucrs.br.

Nutrição é tema de
encontro e semana

acadêmica
O Hospital São Lucas e a Faculdade de Enfermagem,

Fisioterapia e Nutrição recebem inscrições para o 5º Encontro
de Nutrição e 2ª Semana Acadêmica do Curso de Nutrição.
Serão realizadas palestras e seminários sobre temas como ali-
mentos funcionais, gastronomia hospitalar, assistência nutri-
cional, avaliação nutricional em geriatria, longevidade e quali-
dade de vida. O evento ocorrerá nos dias 4 e 5 de julho, no an-
fiteatro do prédio 50. Informações e inscrições: 3320-3032 ou
3320-3646.

FACE cria comissão
de integração

No processo de dar continuidade ao desdobramento das
ações do Plano Estratégico da PUCRS, a Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia (FACE) criou a Comissão
de Integração composta pelos professores David Johnston,
Flavio Falcetta, João Carlos Schier, Oscar Balarine e Suzana
Martins, pela funcionária Vera Rockstroh e por um aluno. O
objetivo é desenvolver ações que promovam mais integração
entre o corpo docente, discente e funcional, por meio de dife-
rentes atividades extracurriculares nas áreas social, cultural,
esportiva e assistencial. A Comissão será conhecida como
FACE amigos e aceita sugestões e participação da comunida-
de acadêmica. Informações: 3320-3524.

PUCRS e Fijo lançam
especialização

A PUCRS e a Fundação Irmão José Otão (Fijo) lançaram,
em 13/6, novo curso de especialização intitulado Gerencia-
mento e Fiscalização de Programas Rodoviários. A solenidade
teve a presença do vice-governador do Estado, Antônio
Hohlfeldt. As aulas são direcionadas a 30 engenheiros do De-
partamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) que
atuam em empreendimentos rodoviários, integrando programa
de qualidade do governo do Estado. O objetivo é especializar
os profissionais para analisar e aprovar projetos de engenharia
rodoviária referentes à manutenção e restauração; gerenciar e
fiscalizar programas, contratos, obras e serviços. Também se-
rão revistos e atualizados conceitos ligados ao desempenho e
à eficiência de programas rodoviários.
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agenda
Inscrições abertas para o curso Danos em Estruturas 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 Regulamentação de Cargas Aéreas Perigosas, com início em 28/6. Promo-
ção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas. 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 Formação Permanente de Voluntariado, em 28/6. Promoção: Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Até 30/6, é o prazo para a inscrição de trabalhos e envio de resumos para 4º Salão de Iniciação Científica da
PUCRS, de 27 a 29/10. Informações: 3320-3500 ramal 4874 ou no site www.pucrs.br/salao.

Às 10h30min, Seminário de Dissertação – “Culicídeos (Diptera, Culicidae) ocorrentes no Estado do Rio
Grande do Sul do Brasil”, autoria de Jader Cardoso. Promoção: PPG em Biociências. Local: sala 141 do
prédio 12C. Entrada franca.

O Centro de Tecnologia XML-Microsoft promove Ciclo de Palestras gratuito. Às 11h, palestra: Conhecendo
o C sharp. Às 15h, palestra Asp .NET. Inscrições pelo e-mail ctxml@pucrs.br, com o assunto “Inscrição para
o ciclo de palestras”. As vagas são limitadas. Informações: 3320-3672.

Último dia de inscrições para Prova de Proficiência em Língua Estrangeira. Promoção: PPG em Biociências.
Informações e inscrições: sala 245 do prédio 12C, 3320-3568.

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.

Último dia de inscrições para o curso de especialização em Gerontologia Social. 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 o curso Como negociar com Fornecedores, com início em 30/6. Promoção: Fijo. Tur-
no: noite. Informações e inscrições: 3339-1692 e www.fijo.com.br.

Inscrições abertas para o curso 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.

O Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS estará em Pelotas, na Fenadoce (Centro Internacional de Cul-
tura e Eventos, no entroncamento da BR 116 com a Av. Presidente João Goulart). Entre as atividades do Pro-
musit estão exposições interativas, shows e palestras. Informações: 3320-3521.

Início do curso Capacitação em Dependência Química. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários.
Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio 40, 3320-3680.

Início dos cursos do Apple Training Center – Adobe Photoshop Avançado e Internet para Assessoria de
Imprensa. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. Informações e inscrições: Proex, sala 201 do prédio
40, 3320-3680.

Início dos cursos Gerente de Segurança Patrimonial, Redação de Relatórios e Auxiliar de Cozinha e Aten-
dimento de Lancherias. Promoção: Fijo. Informações e inscrições: 3339-1692 e www.fijo.com.br.

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

Último dia para a entrega de trabalhos do Concurso de Monografias 2003: Fraternidade e Pessoas Idosas.
Local: sala 103 do prédio 17.

Inscrições abertas para o Seminário Latino-Americano de Serviço Social – Articulação Latino-Americana
e Formação Profissional, de 14 a 17/7. Promoção: Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço
Social e Faculdade de Serviço Social. Informações e inscrições: sala 342 do prédio 15, 3320-3539.

Às 11h30min, Conversando sobre a Vida, tema: Postura no trabalho, com Elaine Nunes. Promoção: Progra-
ma Vida com Qualidade. Local: sala 301 do prédio 1. Entrada franca.

Início do curso Técnicas de Atendimento ao Público de CFCs e CRVas. Promoção: Fijo. Turno: noite. Infor-
mações e inscrições: 3339-1692 e www.fijo.com.br.

Inscrições abertas, até 30/7, 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.
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Anúncios do
vestibular inovam

em outdoor
A campanha Faça a diferen-

ça, criada pela Agência Matriz
para a divulgação do vestibular
de inverno da PUCRS, apresenta
uma estratégia de mídia externa
inédita no Brasil: o outdoor redon-
do. O projeto, viabilizado pela Ati-
va, tem afixados 20 outdoors em
Porto Alegre. A campanha de ves-
tibular inclui ainda peças publici-
tárias de TV, jornal, rádio e bus-
top. As inscrições dos candidatos aos 51 cursos oferecidos po-
dem ser realizadas pelo www.pucrs.br até 3 de julho. As provas
ocorrerão nos dias 16, 17 e 18 de julho, a partir das 15h.
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Cardiologia
é tema de
jornada

internacional
De 26 a 28/6, o Serviço

de Cardiologia do Hospital
São Lucas promove a 6ª
Jornada Internacional de
Cardiologia. O evento, cujo
tema é A Cardiologia em
2003: Hoje e Amanhã, reuni-
rá na PUCRS renomados
profissionais do Brasil e ex-
terior que discutirão as últi-
mas novidades sobre estu-
dos clínicos da aterotrom-
bose e aspectos diagnósti-
cos terapêuticos disponí-
veis na Cardiologia. Haverá
duas teleconferências. No
dia 26/6, será com Michel
Lincoff (EUA), que falará so-
bre as estratégias terapêu-
ticas atuais nas síndromes
coronárias agudas. Em
27/6, James Ferguson
(EUA), abordará os avanços
da reperfusão coronária.
Inscrições: sala 300 do
Hospital. Informações:
3339-7366. O evento vale
5,53 pontos para revalida-
ção do título de especialista
em Cardiologia.

Pós em
Psicologia
identifica

grupos
de ações

comunitárias
O grupo de pesquisa Rela-

ções Grupais: Emergentes e
Organizações, vinculado ao
Programa de Pós-Graduação
em Psicologia e em parceria
com a Pró-Reitoria de Assun-
tos Comunitários, quer identifi-
car as ações comunitárias de-
senvolvidas na PUCRS por
meio de um projeto de pesqui-
sa. A finalidade é criar uma
base de dados com informa-
ções sobre os pequenos gru-
pos existentes na Universida-
de. Serão analisados aqueles
que têm uma freqüência de en-
contros e uma coordenação
predefinida, são regidos por
normas e regras preestabeleci-
das e têm um objetivo comum.
Grupos interessados em contri-
buir com o estudo podem en-
trar em contato: relacoesgru
pais@hotmail.com ou (51)
3320-3633. O trabalho é coor-
denado pelo professor Nedio
Seminotti.
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anote
Encontro debate

obesidade
O Serviço de Endocrinologia do

Hospital São Lucas e o Grupo de
Estudos e Assistência em Transtor-
nos Alimentares de Porto Alegre
promovem, de 19 a 21/6, o 5º En-
contro Brasileiro de Transtornos Ali-
mentares e Obesidade. O evento
busca integrar as áreas de psi-
quiatria, endocrinologia, nutrição e
psicologia para uma melhor com-
preensão e tratamento dos distúr-
bios alimentares. Inscrições: www.
prixeventos.com.br/transtornosali
mentares. O encontro será no Cen-
tro de Convenções do Hotel Serra
Azul, em Gramado. Informações:
3249-6164.

Bolsas na Itália
Estão abertas, até 30/6, as inscri-

ções para bolsas de pesquisa na Uni-
versidade dos Estudos de Gênova.
Público-alvo: estudantes formados
da América Latina nas áreas de Eco-
nomia, Comércio, Direito, Desenvol-
vimento da Cooperação Internacio-
nal ou Engenharia. Devem dominar o
italiano e ter menos de 30 anos. Infor-
mações: Assessoria para Assuntos
Internacionais e Interinstitucionais
(3320-3660 e aaii@pucrs.br) ou
www.cei.ulaval.ca.

Estude no
Canadá

O Centro de Estudos Interame-
ricanos, do Instituto Quebequense
de Altos Estudos Internacionais da
Universidade de Laval, recebe ins-
crições para doutorado nas áreas
de Ciências Políticas, Direito e Eco-
nomia Política. O prazo vai até 1º/7.
Os interessados deverão ter con-
cluído mestrado, dominar francês,
apresentar projeto de pesquisa (no
máximo em duas páginas) e anexar
duas cartas de recomendação. In-
formações: Assessoria para Assun-
tos Internacionais e Interinstitucio-
nais (3320-3660 e aaii@pucrs.br)
ou www.cei.ulaval.ca.

Lançamentos
da Edipucrs

No dia 24/6, serão lançados
pela Edipucrs os livros Tecnologias
da internet, organizado por Mírian
Oliveira e Elisabeth Abdala, e Éticas
em diálogo, organizado por Luiz
Carlos Susin, Marcelo Fabri, Per-
gentino Pivato e Ricardo Timm. As
sessões de autógrafos ocorrem das
18h às 20h na Livraria Acadêmica
(3º andar do prédio 41). A editora
também lança a obra A vida cultural
e a arquitetura na república velha
rio-grandense, de Günter Weimer,
no dia 25/6, às 18h30min. Local:
pátio da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, no prédio 9.

Respostas de
transferência

e ingresso
Estão disponíveis na página

da Divisão de Ingresso e Registro
(www.pucrs.br/dir) as respostas
referentes aos requerimentos de
transferência, reopção e ingresso
de diplomados. Também constam
informações para o primeiro se-
mestre de 2004.

Vestibular
do Campus
Uruguaiana

As inscrições para o vestibular no
Campus Uruguaiana vão de 20/6 a 15/7.
As provas ocorrem no dia 20/7, com iní-
cio às 14h. Neste concurso, o único cur-
so oferecido é Direito. Há 66 vagas para
o turno noturno. As inscrições podem ser
feitas via www.pucrs.campus2.br, no
Campus Uruguaiana, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h30min às 22h, e aos sába-
dos, das 8h30min às 17h. O Manual do
Candidato está disponível para download
no site www.pucrs.campus2.br ou à
venda nos locais de inscrição. Informa-
ções: www.pucrs.campus2.br, (55)
413-1515 ou vest@pucrs.campus2.br.

GTPE realiza
seminário

Nos dias 24, 25 e 26/6, o Grupo Téc-
nico de Planejamento Estratégico realiza-
rá o Seminário de Capacitação de Usuá-
rios do Simples. Um dos objetivos é o de
apresentar a nova versão 3.0 do Sistema
de Implantação do Planejamento Estraté-
gico da PUCRS. O seminário será dire-
cionado aos usuários do Simples encar-
regados de operar o sistema. Poderão
participar, ainda, outros membros das
equipes de implantação. Inscrições:
gtpe@pucrs.br e 3320-3670.

viva bem

É qualquer
alteração de
pele causada
por fungo que
ataca também
as unhas e o
couro
cabeludo. As
mais comuns
são a tinha
(Tinea cruris),
que aparece no
couro cabeludo
e na virilha,
principalmente
dos rapazes, as
micoses de
praia (Ptiriase
versicolor), a
dos pés (frieira
e pé-de-atleta)
e a das unhas.

fique por dentro
 A Gerência de Recursos Humanos, dando

continuidade ao desenvolvimento dos funci-
onários, promove palestras motivacionais,
com Leda Portal, professora e pesquisadora
da Faculdade de Educação. Os encontros vi-
sam a estimular o talento e a motivação
como ferramenta decisiva para a competitivi-
dade da Instituição. É uma oportunidade de
refletir sobre a competência do saber, o sa-
ber-fazer e, acima de tudo, do saber-ser.

 O mastologista Antonio Frasson, do Hospital
São Lucas, realizou, pela primeira vez no RS,
procedimento de biópsia do linfonodo sentinela
em lesão não-palpável de mama. O método,
realizado com o auxílio de técnica de medicina
nuclear, permite que, num único procedimento,
um tumor mamário não-evidente no exame clí-
nico, mas descoberto pela mamografia, possa
ser retirado com precisão. Ao mesmo tempo,
aplica-se uma nova técnica cirúrgica que permi-
te avaliar o comprometimento dos axilares exa-
minando o primeiro linfonodo (denominado de
sentinela) axilar.

 A Faculdade de Direito promoveu, nos
dias 11 e 12 e 17/6, Júri Simulado com alu-
nos da graduação. A atividade busca opor-
tunizar a prática jurídica judicial, acusatória e
defensiva e os participantes desenvolveram
a parte técnica, argumentativa e ritualística
de um Júri. A promoção foi do departamen-
to de prática jurídica, coordenado pelo pro-
fessor Vilmar Fontes.

 A Edipucrs acaba de lançar Organiza-
ções e Sociedade: Identidade, Poder, Sa-
ber e Comunicação na Contemporaneida-
de, organizado pelos professores do pro-
grama de pós-graduação da Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas, Flávio
Silveira, Airton Jungblut, João Medeiros,
Leo Rodrigues e Beatriz Duarte. O livro
trata da relação de empresas, ONGs, or-
ganizações escolares e universidades
com a sociedade. Faz uma análise socio-
lógica sobre os desafios dessas organi-
zações e os efeitos das mudanças orga-
nizacionais para as relações sociais.

 Alexandre Baroni,
professor do Departa-
mento de Engenharia
Mecânica e Mecatrônica,
apresentará dois traba-
lhos no 9º Congresso da
Sociedade Brasileira de
Coluna, de 19 e 21/6, em
Fortaleza. Os estudos re-
únem as áreas de Enge-
nharia, Automação, Ro-
bótica, Informática, Medi-
cina e Telemedicina. As
pesquisas são denomi-
nadas Integração de Ma-
nipulador Robótico com
Uso de Aplicativo Gráfico
para Controle de Cirurgia
da Coluna (Vertebroplas-
tia) e Utilização da Enge-
nharia Virtual para teste
estrutural em Próteses
para implante Lombo-sa-
cro da Coluna Vertebral.

Micose de pele

Sintomas
A tinha deixa a região atingi-

da avermelhada, com uma borda
mais alta em toda a lesão. Em
geral, coça muito e arde. O fun-
go cresce bastante, provocando
até cheiro desagradável. Quando
atinge o couro cabeludo, há des-
camação feito caspa e perda de
cabelos. As frieiras são rachadu-
ras entre os dedos dos pés, dei-
xando a pele esbranquiçada, des-
camada, com coceira e ardência.
O pé-de-atleta só apresenta des-
camação generalizada. Quando
os fungos atacam as unhas, elas
ficam amareladas ou escurecidas.
As micoses de praia são peque-
nas áreas arredondadas averme-
lhadas, brancas ou marrons que
descamam no pescoço, no tron-
co e nos braços.

Tratamento
Cada tipo exige um tratamento específico. Para acabar

com as micoses de unha ou do couro cabeludo, são indi-
cados medicamentos de ação fungicida por via oral e lo-
cal. A micose de unha leva, em média, seis meses para
ser curada. Na tinha, o tratamento é local, com cremes,
xampus ou loções antifungos. Só quando ela é muito acen-
tuada é preciso tomar remédio, com orientação médica.

Prevenção
As micoses são mais comuns no verão, mas no inver-

no também ocorrem. Uma das melhores formas de evitar
é combater a umidade. As roupas devem ser leves, de
tecido que permita a circulação do ar, como o algodão.
Vale o mesmo para os calçados. Os tênis esquentam os
pés, facilitando a presença da umidade. Evitar pisar des-
calço em banheiros públicos, não deitar na areia da praia
e não fazer as unhas em institutos de beleza com proble-
mas de higiene.

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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Oficinas de Cinemas
A Famecos oferece as Oficinas Experimentais de Cinema – 2003 Perspecti-

vas do Documentário. Em 30/6 começa o módulo
sobre Ferramentas do Documentário, com o pro-
fessor Russell Porter (Columbia College/Chicago).
Também haverá os temas O cinema de não-fic-
ção: história e linguagem, Narrativas audiovisu-
ais, Projeto de produção, Fundamentos da mon-
tagem, Captação de imagem e Oficinas de reali-
zação. Informações e inscrições: Pró-
Reitoria de Extensão Universitária, no
prédio 40, sala 201), 3320-3680,
3320-3543 e proex@pucrs.br.
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