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Sajug trata de
segurança pública

O
secretário estadual da Justiça e da Segurança, José Otávio
Germano, é o palestrante do Projeto Sajug na quinta-feira,

dia 24/6, às 18h. Fala sobre Segurança pública: dever do Estado,
responsabilidade de todos. A entrada é franca. Local: auditório do
prédio 11. O Serviço de Assistência Jurídica Gratuita (Sajug) inte-
gra a Faculdade de Direito.

Universidade
assina convênio

com Serpro
A

PUCRS firmou, em ju-
nho, convênio de coo-
peração, intercâmbio

tecno-científico e desenvolvi-
mento de recursos humanos
com o Serviço Federal de Pro-
cessamento de Dados (Ser-
pro). A cerimônia de assinatu-
ra ocorreu durante a realização
do 5º Fórum Internacional do
Software Livre. O convênio foi
assinado pelo Reitor Norberto
Rauch, diretor da Faculdade
de Engenharia, Eduardo Giu-
gliani, e diretor do Serpro, Sér-
gio Rosa. Pelo convênio, o
Grupo de Pesquisas Avança-
das em Redes de Comunica-
ção e Tecnologia da Informa-

ção (Gparc) da PUCRS traba-
lhará com 20 pesquisadores
para construir um modelo de
administração de redes em
software livre. “O Serpro é hoje
líder na implantação de soft-
ware livre no governo federal e
tem várias iniciativas nesse se-
tor”, disse Sérgio Rosa. Segun-
do o coordenador do Gparc,
professor Jorge Guedes, existe
um protótipo operacional para
esse fim instalado na Universi-
dade. Ele será adequado às
necessidades da rede Serpro e
ganhará status de produto até
o fim do ano, quando serão de-
senvolvidos mais 19 módulos
do sistema.

PUCRS

Espetáculos
ocorrem no

Salão de Atos
D

e 25 a 27/6,
o Teatro

Negro de Praga
apresenta-se no
Salão de Atos
da PUCRS. O
espetáculo da
companhia de
artes cênicas da
República Tche-
ca é uma mistu-
ra entre recur-
sos audiovisuais
com teatro de
luz e sombras. Neste ano será mostrada a magia
do personagem Peter Pan. Nos dias 29 e 30/6, às
21h, haverá também no Salão de Atos a apresenta-
ção da companhia italiana de dança atlética Ka-
taklò (foto), que combina dança e esporte. Será
exibido o espetáculo Up, uma ópera dedicada à
montanha como representação de elevação espiri-
tual. Os ingressos podem ser adquiridos na Griffe
PUCRS (prédio 8). Alunos, professores e funcioná-
rios têm direito a desconto. Apoio: Instituto de Cul-
tura Musical. Informações: 3320-3500, ramal 4860.

Mostra apresenta
talentos em RRPP
P

rojetos de comunicação desenvolvidos por for-
mandos do curso de Relações Públicas da

Faculdade de Comunicação Social serão divulga-
dos na 22ª Mostra de Talentos em RRPP. A expo-
sição terá o formato de feira, com 20 trabalhos,
ocorrendo no Centro de Eventos da Universidade
no dia 23/6, das 18h30min às 22h. A entrada é
franca e aberta à comunidade. No local, haverá
posto de recolhimento de agasalhos e alimentos
não-perecíveis. A mostra é organizada pelos alu-
nos do 7º semestre de Relações Públicas, que
têm a oportunidade de apresentar os projetos ex-
perimentais desenvolvidos pelos acadêmicos do
8º semestre. Informações: www.mostradetalentos.

raioz.com.

Doenças cardíacas
em debate

A
7ª Jornada Internacional de Cardiologia, no período de
24 a 26/6, tem como tema O paciente vulnerável: preve-

nindo a mortalidade cardiovascular. Promoção: Serviço de
Cardiologia do Hospital São Lucas, com apoio da Socieda-
de de Cardiologia do Rio Grande do Sul e Sociedade Brasi-
leira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. A
conferência de abertura será no dia 24/6, às 19h30min, e
trata do tema Identificando o paciente vulnerável, com o
médico Protásio da Luz, de São Paulo. O moderador será o
diretor da Faculdade de Medicina, Luiz Carlos Bodanese.
Local: Centro de Eventos da PUCRS. Também serão discu-
tidos assuntos como Prevenção da morte cardiovascular,
Manejo clínico das arritmias, Tratamento da hipertensão em
2004, Hipertensão e diabete, e O eletrocardiograma (ECG)
nos distúrbios eletrolíticos. Haverá ainda sessão de interpre-
tação de ECG, com o médico Paulo Moffa, de São Paulo.
Inscrições: Serviço de Cardiologia do HSL, sala 300. Infor-
mações: 3339-7366.
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Prêmio
Alcoa
As inscrições para o Prêmio Al-
coa de Inovação em Alumínio,
promovido pela Alcoa Alumínio,
terminam dia 25/6 e podem ser
feitas pelo site www.alcoa.

com.br. O prêmio é dividido em
duas categorias: desenvolvimen-
to de produto – projeto, dirigido a
estudantes do curso de Arquite-
tura, Desenho Industrial e Enge-
nharia, e desenvolvimento de
produto – planejamento e ges-
tão, destinado a alunos de Admi-
nistração de Empresas. Serão
escolhidos até três projetos em
cada categoria, o primeiro colo-
cado em cada uma delas rece-
berá R$ 4 mil.

Seleção ao
Pibic/CNPq
Nesta quarta-feira, 23/6, repre-
sentantes do Comitê Interinstitu-
cional do CNPq selecionam alu-
nos de graduação para o Progra-
ma Institucional de Bolsas de Ini-
ciação Científica (Pibic). A divul-
gação dos 109 escolhidos será
no final de julho. Começarão a
atuar em agosto. A bolsa tem a
validade de um ano, renovável
por mais um ano. No dia 22/6
bolsistas de iniciação científica
apresentaram sessões de comu-
nicação sobre projetos em que
estão envolvidos.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é edi-
tado pela Assessoria de Comunicação So-
cial da Universidade. Coordenador da As-
sessoria e Diretor-Editor: Carlos Alberto
Carvalho • Editora Executiva: Magda Achutti
• Redação e Edição: Ana Paula Acauan,
Magda Achutti e Mariana Vicili • Estagiária:
Caroline Eidt • Revisão: José Renato
Schmaedecke • Projeto gráfico: Pense De-
sign • Impressão: Epecê-Gráfica • Para fi-
car por dentro das notícias diárias da Uni-
versidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

Olimpíada de
Empreendimentos

A
s inscrições para a 3ª Olimpíada Regional de Empreendimentos
irão até 28/6. A iniciativa é da Raiar – Incubadora de Empresas
da PUCRS, Centro de Empreendedorismo de Canoas e Incuba-

dora Empresarial Tecnológica de Canoas. O projeto é voltado a pessoas
ou novas empresas com até dois anos que queiram apresentar um pro-
duto ou serviço ao mercado e desenvolver seu negócio dentro de uma
incubadora. Serão realizadas atividades de aprimoramento do produto e
elaboração de plano de negócios que somarão cerca de 35 horas. Os
três melhores empreendimentos serão premiados com valores de até R$
10 mil para investimento nos produtos. Os projetos apresentados neces-
sitam ser das áreas de Química, Física e Biologia.

Vestibular

A
s inscrições para o vestibular
de inverno vão até 1º/7. São

oferecidas 3.605 vagas em 54 op-
ções de cursos. As provas serão
nos dias 12, 13 e 14/7, com início
às 15h. Inscrições: via internet
(www.pucrs.br), no saguão do pré-
dio 11, nos Campi Zona Norte (Av.
Baltazar de Oliveira Garcia, 4879),
Viamão (Av. Senador Salgado Filho,
7000) e Uruguaiana (BR 471 quilô-
metro 7). O último dia para pagar a
taxa de inscrição será 2/7. O novo
Campus Viamão dispõe de três cur-
sos: Publicidade e Propaganda, Ad-
ministração de Empresas e licencia-
tura em Pedagogia com habilita-
ções em Supervisão Escolar e Ori-
entação Educacional, todos no tur-
no da noite. Informações: 3320-

3557 ou vestibular@ pucrs.br.

Café da manhã

O
corre dia 26/6, das 9h às 11h,
o Café da Manhã no Campus

Zona Norte (CZN) da PUCRS. Públi-
co-alvo: secretários municipais da
Educação da região, párocos e re-
presentantes de escolas, empresas,
cursos pré-vestibulares e comuni-
dade. Além da visita às instalações,
serão expostos projetos em desen-
volvimento no CZN e a possibilida-
de de parcerias com a comunidade.

Processo penal

O
livro Introdução Crítica ao Pro-
cesso Penal: Fundamentos

da Instrumentalidade Garantista,
do professor do Pós-Graduação
em Ciências Criminais Aury Lopes
Jr., será lançado dia 29/6, às
19h30min, na Livraria Cultura do
Shopping Bourbon Country. A obra
é da editora Lumen Juris.

anoteanote

Professor na
Espanha

O
CNPq recebe inscrições, até
2/7, para o edital que convida

os pesquisadores interessados em
submeter candidatura a professor-
visitante junto ao Centro de Estudos
Brasileiros da Universidade de Sala-
manca (Espanha), no período letivo
de 2004/2005. O objetivo é promo-
ver a cooperação técnico-científica
entre o CNPq e o Centro por meio
do apoio à realização de atividades,
estudos e pesquisas sobre temas
brasileiros. Informações: www.

cnpq.br ou 0800-619697.

Dislexia

A
Fundação Irmão José Otão
(Fijo) e a Associação de Disle-

xia do Rio Grande do Sul (ADRS)
promovem, dias 25 e 26/6, o even-
to O disléxico na família e na esco-
la. Haverá relatos de experiências,
mesa-redonda e palestras incluin-
do aspectos neurológicos, inclusão
e área legal. Local: prédio 40. Ins-
crições: ADRS, que fica na Fijo, pré-
dio 2 da PUCRS. Informações:
3320-3500, ramal 4130.

Desafio
Sebrae
Foi prorrogado para o dia 30/6 o
prazo de inscrição na quinta edi-
ção do Desafio Sebrae 2004. A
competição oferece a oportuni-
dade de simular a administração
de uma empresa. O jogo virtual
deste ano começa no dia 2/8,
mas quem inscrever-se agora
participa do aquecimento on-line.
Inscrições pelo site www.

desafio.sebrae.com.br. A equi-
pe vencedora ganhará uma via-
gem de estudos para a Europa e
em março de 2005 disputará o
Desafio Sebrae Mercosul com fi-
nalistas da Argentina, Chile, Uru-
guai e Paraguai.
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O Ministério da Cultura
concedeu parecer favo-
rável à realização de
pesquisas arqueológi-
cas em Uruguaiana, sob
a coordenação do pro-
fessor Flamarion Go-
mes, pesquisador do
Núcleo de Pesquisas
em Paleontologia e Ar-
queologia da Faculdade
de Filosofia, Ciências e
Letras do Campus Uru-
guaiana. A autorização
concede exclusividade
para pesquisar na re-
gião do distrito de São
Marcos, sendo possível
a realização de escava-
ções em sítios arqueoló-
gicos pré-históricos,
com datações que recu-
am a 14 mil a.C. Os tra-
balhos de campo cole-
taram aproximadamente
800 vestígios da presen-
ça do homem pré-histó-
rico em Uruguaiana.

De 24 a 27/6 será realizado na
USP, em São Paulo, o 5º Fórum
Olímpico Internacional. O evento,
que abordará o tema Estudos
Olímpicos: Ética e compromisso
social, terá a participação dos
professores da Faculdade de
Educação Física e Ciências do
Desporto Aline Haas, Nelson Todt
e Roberto Mesquita. Todt e Mes-
quita, como membros da Acade-
mia Olímpica Brasileira, irão mi-
nistrar minicursos e proferir pa-
lestras. O grupo da PUCRS tam-
bém apresentará cinco trabalhos
realizados por oito alunos do
Grupo de Pesquisa em Estudos
Olímpicos e do Núcleo de Estu-
dos em Dança.

Eduardo Cassel, professor das Fa-
culdades de Engenharia e Química,
presidiu o 5º Encontro Brasileiro de
Fluidos Supercríticos, realizado em
Florianópolis. O evento, promovido
em conjunto pela PUCRS, Universi-
dade Federal de Santa Catarina e
Universidade Estadual de Maringá,
contou com a presença de pesqui-
sadores nacionais e estrangeiros de
14 países com mais de 130 traba-
lhos apresentados.

Certos vírus, bactéri-
as ou toxinas alimen-
tares irritam a pare-
de intestinal. Ela não
consegue absorver a
água e os nutrientes
do alimento, que
acabam indo embo-
ra sem serem total-
mente aproveitados.
O bolo fecal passa
bem rápido pelo in-
testino, como se ti-
vesse de varrer algo
do organismo. Talvez
essa seja uma rea-
ção de defesa: o
corpo tenta expulsar
aquilo que está pro-

Diarréia

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Viva
Bem, entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br

F
o

n
te

: 
P

ro
a

d
 /

 G
R

H
 /

 S
e

s
m

t

viva bemviva bem

fique por dentrofique por dentro

3
PÁGINA

Foi lançado o livro Pastoral da Universida-

de e Universidade em Pastoral: um novo

paradigma, organizado pelo Centro de
Pastoral da PUCRS e Instituto Humanitas
Unisinos, a partir de um encontro de pas-
toral em Pelotas, em 2003. A publicação
é da Editora Champagnat, da PUC-PR,
por intermédio da Coleção Educação e
Religião.

O professor da Faculdade de Farmácia
Josué Schostack está lançando o livro
Atenção Farmacêutica – Uso Seguro e
Racional do Medicamento. A obra faz
uma análise crítica ao modelo de saú-
de brasileiro, resgata o papel social do
farmacêutico, estimula o trabalho da
equipe multiprofissional de saúde,
analisa a mercantilização do medica-
mento e propõe um modelo de aten-
ção farmacêutica a ser implementado
na sociedade brasileira.

As professoras da Faculdade de Letras
Clarice Lamb e Cristina Perna estiveram
na Universidade de Sevilla (Espanha),
participando do International Symposium
of Social, Intercultural and Cognitive
Pragmatics. Clarice apresentou o traba-
lho Reading, Inferencing and Relevance

Theory e Cristina, a pesquisa intitulada
Relevance Theory and Translation.

Cólica e fezes moles. Pode
ser acompanhada de vômi-
tos, dores abdominais e fe-
bre. Nesses casos, deve-se
procurar um médico rapida-
mente.

SINTOMAS

É importante beber muita
água para repor o líquido
perdido com as fezes. Cri-
anças e idosos merecem
atenção especial. No entan-
to, nunca se deve tomar re-
médios para segurar o fluxo
intestinal. No máximo, pode-
se aplicar medicamentos
contra as cólicas.

TRATAMENTO

Nunca se descuide da higiene da
comida – na hora da compra ou
de prepará-la. Lave as mãos an-
tes de mexer nos alimentos. Os
crus precisam ser muito bem la-
vados. Evite bufês tipo self-servi-
ce nos quais os pratos não são
mantidos em condições apropria-
das de limpeza e temperatura.

PREVENÇÃO

vocando a irritação.
Um bom exemplo é a
diarréia do turista,
mal-estar que ataca
muita gente durante
viagens. Como a
pessoa entra em
contato com bactéri-
as estranhas para
ela, comuns aos lu-
gares que está co-
nhecendo, acaba so-
frendo de diarréia.
Mas esse problema
costuma ser passa-
geiro. Há motivos
para preocupar-se se
não houver melhora
depois de 48 horas.
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“Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida.”
(Platão)

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história — www.pucrs.br/pastoral

Inscrições abertas para o 4º Curso de Inverno de Bioética, com
início em 5/7. Promoção: Faculdade de Biociências. Informações:
www.pucrs.br/fabio/bioetica. 

*
Inscrições abertas para o curso de Legislação ambiental, com início em 19/7. Promoção: Fundação Irmão José
Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fundacao@fijo.com.br.
Inscrições abertas para o curso de Do-In – automassagem japonesa, com início em 7/8. Promoção: Fundação
Irmão José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou
fundacao@fijo.com.br.
Inscrições abertas (até 30/7) para a Especialização em Análises Clínicas. Promoção: Faculdade de Farmácia.
Informações e inscrições: www.pucrs.br/farmacia, farmacia-pg@pucrs.br, 3320-3500, ramal 4533.
Às 19h30min, início do Simpósio Quarenta anos do Concílio Vaticano II. O evento ocorre até o dia 25/6 no
auditório do Colégio Champagnat (prédio 17). Promoção: Faculdade de Teologia e Centro de Pastoral. Informa-
ções: 3320-3572.
Inscrições abertas para o curso de Gestão e liderança de equipes, com início em 5/7, a partir das 19h.
Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br
ou fundacao@fijo.com.br.
Inscrições abertas (até 11/7) para o Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais. Promoção:
Faculdades de Engenharia, Física e Química. Inscrições: www.pucrs.br/feng/pos/stricto/pgetema. Informações:
3320-3500, ramal 4059, ou prédio 30, bloco 5, sala 152.
Inscrições abertas para o curso Relato de histórias de famílias em estudos genealógicos e nas ciências
heróicas (genealogia heráldica e direito tradicional), com início em 9/8, a partir das 19h30min. Promoção:
Faculdade de Comunicação Social. 

*
Inscrições abertas para a Especialização a distância em psicologia junguiana. Início: em agosto. Quando:
quartas-feiras pela manhã. Inscrições: www.ead.pucrs.br. Informações: 3320-3651 e 3320-3529.
Último dia de inscrições para o Mestrado e Doutorado em Filosofia, com concentração em Filosofia do
Conhecimento e Filosofia da Linguagem, Ética e Filosofia Política e Filosofia Medieval. Inscrições: www.pucrs.br/
pgfilosofia. Informações: 3320-3554.
Inscrições abertas para a Especialização em Gerontologia Social, com início em 1º/7. Promoção: Faculdade
de Serviço Social. Informações: servico-social-pg@pucrs.br, www.pucrs.br/uni/poa/fss ou 3320-3539. Inscri-
ções: prédio 15, 3º andar, sala 330.
Inscrições abertas para o curso de Danos em edificações, concretos, alvenarias e revestimentos, com início
em 10/7. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

*
Inscrições abertas para o curso Auxiliar/assistente de recursos humanos, com início em 12/7. Promoção:
Fundação Irmão José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou
fundacao@fijo.com.br.
Inscrições abertas (até 11/7) para o Mestrado em Engenharia Elétrica. Promoção: Faculdade de Engenharia.
Inscrições: www.pucrs.br/feng/pos/stricto/ppgee. Informações: 3320-3540 ou prédio 30, bloco 5, sala 152.
Início do curso Teoria e prática de rotinas trabalhistas, a partir das 19h. Promoção: Fundação Irmão José
Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fundacao@fijo.com.br.
Inscrições abertas (até 30/6) para o Congresso Internacional de Comunicação, com início
em 25/7. Promoção: International Association for Media and Communication Research e
Faculdade de Comunicação Social. Informações e inscrições: www.pucrs.br/famecos/iamcr.
Inscrições abertas para o 2º Congresso de atividade motora adaptada do Mercosul,
com início em 14/7. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto.
Informações: www.pucrs.br/eventos/sobama ou 3320-3683.
Inscrições abertas para o Simpósio de gestão tecnológica e sistemas de informação,
com início em 9/8, a partir das 19h30min. Promoção: Faculdade de Administração, Con-
tabilidade e Economia. 

*
Inscrições abertas para o curso de Preposto, com início em 10/7, todos os sábados a
partir das 8h. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3320-3500, ramal
4130, www.fijo.com.br ou fundacao@fijo.com.br.
Inscrições abertas para o envio de trabalhos para o 3º Encontro Nacional de Acidentes com Animais
Peçonhentos, com início em 18/8. Promoção: Instituto de Toxicologia e Centro de Informação Toxicológica do
Rio Grande do Sul. 

*
Inscrições abertas para Especialização em Medicina Esportiva e Ciências da Saúde, com início em agosto.
Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. Informações e inscrições: prédio 80, 6º
andar, 3320-3683 ou educacao-fisica@pucrs.br.

23

24

25

28

29

agendaagenda

pastoral e vocepastoral e voce

FALE CONOSCO

Entre em contato com a Reda-
ção pelo 3320-3500, ramais
4338 e 4446, fax 3320-3603 ou
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

*
 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br
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