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Universidade Missionária

E
ncerram-se no dia 17/9 as inscrições para participar do Pro-
grama Universidade Missionária, desafio proposto a universi-

tários do Rio Grande do Sul, Argentina e Chile. Não há pré-requi-
sitos para participar. Exige-se somente disponibilidade para a re-
alização de ações solidárias, trabalhos em comunidades carentes
e força de vontade. O primeiro projeto será realizado em Butiá
(RS), de 11 a 19/12. Em 2005, de 1º a 16/1, o Centro de Pastoral
levará um grupo de estudantes para o Chile, onde participarão do
Misión País, programa que reúne universitários de toda a América
Latina. Inscrições: no Centro de Pastoral, sala 101 do prédio 17.
Informações: 3320-3576.

Instituição integra
ações com a Unesco

A
PUCRS assinou uma carta de intenções com a
Organização das Nações Unidas para a Educa-

ção, a Ciência e a Cultura (Unesco) a fim de divulgar
e promover as ações da Década Internacional da
Educação e Sustentabilidade no Mundo (2005-2014),
promovida pela ONU. A Universidade foi representa-
da pelo diretor do Instituto do Meio Ambiente, Jorge
Villwock. As instituições envolvidas no projeto deve-
rão apoiar, após a celebração do convênio, iniciativas
junto às comunidades universitárias que estimulem o
equilíbrio entre um desenvolvimento economicamen-
te responsável, socialmente justo e ecologicamente
sustentável. A futura parceria prevê a realização de
cursos e capacitações no tema Educação para o
Desenvolvimento Sustentável, destinação das publi-
cações da Unesco no acervo das bibliotecas e a co-
mercialização nas livrarias de universidades. Além da
PUCRS, participam da carta de intenções mais oito
instituições de ensino superior gaúchas.

Semana Farroupilha
é comemorada

A
té sexta-feira, 17/9, a Guerra dos Farrapos contra o
Império será lembrada na PUCRS como um mo-

mento para cultivar a tradição gaúcha, proporcionando
à comunidade acadêmica um espaço que lembre as
grandes lutas do povo gaúcho por liberdade, igualdade
e fraternidade. Haverá um piquete em frente ao Centro
de Pastoral (prédio 17) com música, suco, chimarrão,
pipoca e rapadura. Ocorrerão também atividades como
hasteamento da bandeira, torneios de truco e palestras
como Conversar com eles, promovida pela Pró-Reitoria
de Assuntos Comunitários e direcionada a funcionários.
Na noite de quinta-feira, 16/9, o Campus Zona Norte
lembra a data farroupilha com uma confraternização en-
tre alunos, professores e funcionários. A promoção é do
Centro de Pastoral.

Bioética em curso avançado

C
om o objetivo de debater os aspectos éticos, filo-
sóficos, jurídicos e teológicos sobre o final de vida,

será realizado na PUCRS o 3º Curso Avançado de Bio-
ética. Os especialistas Joaquim Clotet, Délio Kipper,
Carlos Francesconi, Álvaro Valls, Lívia Haygert Pithan e
Luiz Carlos Susin ministrarão palestras e mesas-re-
dondas. A aula será na quinta-feira, 16/9, a partir das
8h30min, no auditório da Faculdade de Educação Física
e Ciências do Desporto, 5º andar do prédio 81. Inscri-
ções: sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3680.

Capital como espaço de
educação para cidadania

N
os dias 17 e 18/9 a Faculdade de Educação pro-
move o seminário Recriando o espaço educativo

da cidade. Será apresentada a experiência do projeto
educativo de Barcelona (Espanha), buscando formas
de adequar o exemplo à capital gaúcha. A professora
Marta Sisson de Castro, uma das coordenadoras, expli-
ca que os espaços físicos de Barcelona são usados
para ampliar a educação voltada para a cidadania e a
conscientização social. Naquela cidade, por exemplo,
as ruas apresentam aspectos de influência para a sepa-
ração dos diferentes lixos e posterior reciclagem, levan-
do à reeducação da população. Sobre a possibilidade
desse projeto ter êxito na Capital gaúcha, haverá deba-
te com profissionais da área, como a ex-coordenadora
do Projeto Educativo da Cidade de Barcelona, Carmen
Gómez-Granell. Inscrições: sala 201 do prédio 40. Infor-
mações: 3320-3680 ou pelo www.pucrs.br/eventos/
espacoeducativo.

PUCRS
terá nova

Administração
Superior

D
e acordo com informa-
ções do Chanceler da
Universidade, Dom Da-

deus Grings, e do presidente da
entidade mantenedora da Institui-
ção, Ir. Roque Ari Salet, a PUCRS
terá nova Administração Superior
a partir de 9/12. O atual Vice-Rei-
tor, Ir. Joaquim Clotet (foto), será o
novo Reitor, substituindo o Ir. Nor-
berto Rauch que está completando 26 anos de ges-
tão. Como Vice-Reitor assumirá o Ir. Evilázio Teixeira.
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Pró-Docente

No dia 14/9 começou a nova edição
do Programa Pró-Docente, promo-
vido pelo Setor Didático-Pedagógi-
co (Sedipe) da Pró-Reitoria de Ensi-
no de Graduação. Serão oferecidos
seis módulos, com cargas horárias
de 12 a 18 horas, cada um, até 24/
11. Os professores que ainda não
se inscreveram podem contatar o
Sedipe (3320-3500, ramal 4391, ou
sedipe@pucrs.br). O Pró-Docente
é um programa permanente que
tem por objetivos proporcionar uma
reflexão sobre a ação docente e ofe-
recer subsídios aos professores
para a sua prática pedagógica.

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.

Transferência e ingresso
de diplomados

A
PUCRS recebe inscrições para pedidos de transferência de alunos de
outras instituições, reopção de curso por estudantes da Universidade e
ingresso de diplomados. As solicitações para os cursos de Direito, Ad-

ministração, Contabilidade e Economia podem ser feitas na Divisão de Ingres-
so e Registro (DIR) e para os outros cursos na secretaria de cada unidade. As
inscrições vão de 16/9 a 31/10. Informações sobre os cursos que oferecem va-
gas e a documentação necessária no www.pucrs.br, pelo e-mail dir@pucrs.br

ou 3320-3573. A DIR localiza-se na sala 108 do prédio 1.

Concurso
literário

D
entro das atividades comemora-
tivas do 40º aniversário da cria-

ção do Parlamento Latino-Americano,
será promovido o Concurso Literário
Luís da Câmara Cascudo. Podem
participar pesquisadores, jornalistas
e estudantes universitários brasileiros
que apresentem obras sobre culturas
populares na América Latina. Devem
ter o mínimo de 20 páginas e o máxi-
mo de 50. O prazo final para inscri-
ções é no dia 10/10. Informações:
www.parlatino.org.br.

Questões
de gênero

N
o dia 16/9, das 15h às 17h,
prossegue o Ciclo de Palestras

Aspectos Psicossociais e Educativos
para o Grupo da Terceira Idade. A
professora da Faculdade de Psicolo-
gia Marlene Strey fala sobre Cultura e
Questões de Gênero. Local: sala 501
do prédio 40. Informações e inscri-
ções: sala 109 do prédio 1 e telefone
3320-3500, ramal 4701.

Pólo aquático

D
e 15/9 a 8/10, haverá pólo aquá-
tico na piscina olímpica do Par-

que Esportivo. Público-alvo: homens
com idade superior a 15 anos que já
praticaram pólo aquático, atletas de
natação e pessoas que queiram ini-
ciar essa atividade.
As aulas serão às
segundas, quar-
tas e sextas-
feiras à noite,
das 20h
às 21h.
Inscri-
ç õ e s
na Pró-
Reitoria
de Ex-
t e n s ã o
(sala 201
do prédio
40).

anoteanote

Introdução
às Relações

Internacionais

O
Núcleo de Estudos Internacio-
nais (NEI) promove, a partir do

dia 18/9, o curso de extensão Introdu-
ção às Relações Internacionais. As
aulas são ministradas aos sábados,
das 8h30min às 12h30min. O primeiro
módulo refere-se a Direito Interna-
cional Público. Os outros temas são
Comunicação Internacional e Intercul-
tural, História das Relações Interna-
cionais, Teoria das Relações Interna-
cionais e Economia Mundial. Inscri-
ções: sala 201 do prédio 40. Informa-
ções na Assessoria para Assuntos In-
ternacionais e Interinstitucionais
(3320-3660 e aaii@pucrs.br).

Oportunidades
no Japão

E
stão abertas as inscrições a inte-
ressados nas bolsas para cursos

que a Japan International Cooperati-
on Agency oferecerá em 2005. As au-
las serão nas áreas de Medicina,
Meio Ambiente e Comunicação. Os
candidatos devem ter fluência na lín-
gua inglesa e estar formados. Inscri-
ções: www.jica.org.br. Informações:
Assessoria para Assuntos Internacio-
nais e Interinstitucionais (sala 201 do
prédio 1, fone 3320-3660).

2
PÁGINA

Credpuc recebe
inscrições
Os alunos interessados em obter o
Crédito Educativo da PUCRS (Cre-
dpuc) devem procurar a Pró-Reito-
ria de Assuntos Comunitários (sala
109 do prédio 1) até o dia 29/9. Ho-
rário de funcionamento: das 8h às
21h15min. O Credpuc financia até
50% das mensalidades, exceto a
primeira. Informações: 3320-3508.

Ex-ministra e
as exportações
Dia 15/9, às 19h30min, a ex-minis-
tra Dorothéa Werneck fala sobre O
papel das exportações no modelo
econômico brasileiro. Local: auditó-
rio do térreo do prédio 50. Promo-
ção: Departamento de Economia
da Faculdade de Administração,
Contabilidade e Economia. Infor-
mações: 3320-3547.

Fies prorroga
prazo
O prazo final de inscrição ao pro-
cesso seletivo do Fundo de Finan-
ciamento ao Estudante do Ensino
Superior (Fies), referente ao segun-
do semestre de 2004, foi prorroga-
do para o dia 17/9. O Fies financia
até 70% das mensalidades, incluin-
do a matrícula. A lista final dos can-
didatos inscritos e confirmados
será divulgada no dia 30/9 e o re-
sultado sairá em 5/10. Há um posto
para inscrições nos guichês do pré-
dio 5. Informações: Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários (sala 109

do prédio 1, 3320-3508).
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Pesquisa em cães com
câncer de mama utilizan-
do corrente elétrica contí-
nua, idealizada pelo pro-
fessor da Faculdade de
Engenharia da PUCRS
Marcos Telló, rendeu o
prêmio Destaque da Me-
dicina Veterinária/2004,
concedido pelo Conse-
lho Regional de Medicina
Veterinária do Rio Grande
do Sul às médicas veteri-
nárias Luciana Oliveira de
Oliveira (Hospital de Clí-
nicas Veterinárias da
UFRGS) e Rosemari de
Oliveira (Faculdade de
Veterinária da UFRGS).
Os resultados obtidos na
pesquisa antitumoral per-
mitiram o lançamento do
livro O Uso da Corrente
Elétrica para o Tratamento
do Câncer, organizado
por Telló no primeiro se-
mestre deste ano.

O estudo Analgesia induzida por ca-
feína: diferenças entre ratos jovens e
adultos desenvolvido no Laboratório
de Pesquisa Bioquímica da Faculda-
de de Biociências recebeu menção
honrosa na 19ª Reunião Anual da
Federação das Sociedades Brasilei-
ras de Biologia Experimental, em
Águas de Lindóia (SP). O trabalho
foi apresentado pela bolsista de ini-
ciação científica da Fapergs Elisa To-
nial, sob a orientação das professo-
ras Rosane Silva e Carla Bonan.

Professor Rafael Prikladinik, da
Faculdade de Informática, apre-
senta no dia 16/9, na Unicamp
(Campinas), três projetos do con-
vênio Dell/PUCRS no Prêmio Dor-
gival Brandão Júnior da Qualidade
e Produtividade em Software, pro-
movido pelo Ministério da Ciência
e Tecnologia. Após, segue para o
Workshop on Global Software De-
velopment, em Victoria, no Cana-
dá. Prikladinik apresentará um es-
tudo sobre a definição de uma ta-
xonomia para desenvolvimento
distribuído em software.

A tireóide é uma glândula muito importante para
o bom funcionamento do organismo. Os hormô-
nios liberados por ela, T4 (tiroxina) e T3 (triiodo-
tironina) estimulam as reações necessárias para
que ocorram os processos bioquímicos do cor-
po. Quando a produção desses hormônios é in-
suficiente ou não acontece, ocorre a doença
chamada hipotireoidismo. Ela se apresenta prin-
cipalmente nas mulheres e, quando suas mani-
festações são leves, pode ficar muito tempo
sem ser detectada. Geralmente a doença é per-
manente, mas em alguns casos pode ser transi-
tória. É engano imaginar que o hipotireoidismo
seja o único fator
responsável pelo
ganho de peso,
pois as pessoas
costumam sentir
menos fome quan-
do apresentam
esse problema.
Testes de labora-
tório permitem a
confirmação do
diagnóstico.

Hipotireoidismo

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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fique por dentrofique por dentro
A professora Marlei Pozzebon da HEC Mon-
tréal (Canadá) esteve na PUCRS para minis-
trar a disciplina Tópicos Especiais em Admi-
nistração: Inteligência de Negócios no Mes-
trado em Administração e Negócios (MAN)
da Faculdade de Administração, Contabili-
dade e Economia. No período em que este-
ve na Universidade também debateu com
os professores do MAN a possibilidade de
realização de pesquisas conjuntas.

A Faculdade de Medicina, o Hospital São Lu-
cas e o Instituto de Geriatria e Gerontologia
lançaram a revista Scientia Medica. A publica-
ção, sucessora da Revista da Medicina, tem ti-
ragem de 1,5 mil exemplares e será distribuída
para professores da Universidade, bibliotecas,
faculdades, instituições de ensino do País e
médicos interessados do Brasil e exterior. Edi-
tada pelo professor Pedro Celiny Ramos Gar-
cia, tem periodicidade trimestral e constitui-se
de artigos escritos pela comunidade médica
nacional. O primeiro número tem 108 páginas
e destaca assuntos como o impacto emocional
da infertilidade conjugal, gestantes e familiares
na atenção interdisciplinar, educação para cui-
dadores de idosos com demência, hipertensão
na cirurgia de revascularização miocárdica e
lesões de células gigantes dos maxilares.
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Cansaço
Depressão
Adinamia (falta de iniciativa)
Pele seca e fria
Prisão de ventre
Diminuição da freqüência car-
díaca
Decréscimo da atividade cerebral
Voz mais grossa como a de
um disco em baixa rotação
Mixedema (inchaço duro no
rosto, nuca e na parte externa
das mãos e dos pés)
Ganho de peso (retenção de
água)

Diminuição do apetite

Sonolência

Reflexos mais lentos

Intolerância ao frio

Alterações menstruais e na libi-

do dos homens

Queda de cabelo e outros pê-

los corporais

Alguns pacientes também po-

dem apresentar perda de me-
mória e mudanças do humor

SINTOMAS

O tratamento e a avalia-
ção das causas da doen-
ça devem ser feitos pre-
ferencialmente por um
endocrinologista
Geralmente é indicada a
reposição do hormônio
tiroxina, podendo ser ne-
cessário por toda a vida
Atividade física e dieta
equilibrada são indicadas
para o controle do peso
Revisões médicas perió-
dicas após a estabiliza-
ção do quadro (geral-
mente uma vez por ano)

TRATAMENTO

Alteração na glândula
tireóide (hipotireoidis-
mo primário – o mais
comum)
Diminuição de sua esti-
mulação por outros
hormônios do organis-
mo (hipotireoidismo se-
cundário ou terciário)

CAUSAS
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“A vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo.”
(Friedrich Nietzsche)

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

15

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

21
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20

Às 17h30min, início do curso Capacitação em finanças pessoais. Pro-
moção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

*
Às 19h, início da Jornada de Tópicos em Pneumologia Pediátrica.
Promoção: Departamento de Pediatria do HSL com o Centro de Estudos do Departamento de Pediatria da Faculdade de Me-
dicina e Serviço de Pediatria do HSL. Local: Anfiteatro Ir. José Otão, 2º andar do HSL. Informações: 3320-3000, ramal 2737.
Inscrições abertas para o curso de Preparação para o exame de proficiência em espanhol, que prepara o mestrado e
doutorado. Turma: sexta-feira, das 12h às 13h30min. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. Informa-
ções e inscrições: prédio 3, sala 200, 3336-5377, cultura-hispanica@pucrs.br ou www.pucrs.br/ich.
Inscrições abertas para o curso Gestão da empresa familiar – desenvolvimento de sócios e herdei-
ros, com início em 24/9. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

*
O Hospital São Lucas necessita de Doadores de Sangue de todos os tipos. Como colaborar: compare-
cer na sala 227 do HSL, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30min, e aos sábados, das 8h às 14h. In-
formações: 3320-3455.
Inscrições abertas para o curso Gestão e liderança de equipes, com início em 28/9, a partir das 8h. Pro-
moção: Fundação Ir. José Otão. Informações e inscrições: www.fijo.com.br, 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Às 9h30min, lançamento do Mutirão de Empreendedorismo Raiar/Cecan. Promoção: Incubadora Raiar e Centro de Em-
preendedorismo de Canoas. Local: prédio 96B, sala 115, no Tecnopuc. Informações: www.pucrs.br/raiar.
Às 15h, Ciclo de palestras – Aspectos psicossociais e educativos para o grupo da terceira idade. Promoção: Univer-
sidade da TotalIdade da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Tema: Cultura e questões do gênero. Local: prédio 40, sala
501. Informações: 3320-3508. Entrada franca.
Inscrições abertas para o curso Análise de conjuntura em política internacional, com início em 18/9, a partir das 8h30min.
Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

*
Inscrições abertas para o curso Como elaborar um plano de proteção contra incêndio (PPCI). Promoção: Faculdade de
Engenharia. 

*
Inscrições abertas para o curso Análise de discurso na pesquisa em psicologia, com início em 6/10. Promoção: Facul-
dade de Psicologia. 

*
Às 19h, serão conhecidos os ganhadores do 9º Concurso de Monografias, com o tema Água, fonte de vida. Local: p. 17, s.
301. Promoção: Projeto Solidariedade, Centro de Pastoral e Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Inf.: 3320-3500, r. 4506.
Início do curso de Culinária Japonesa. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações: cultura-japonesa@pucrs.br
ou 3320-3583.
Inscrições abertas para o curso Avaliação de imóveis segundo a nova NBR 14.653, parte 1 e 2, com início em 1/10.
Promoção: Faculdade de Engenharia. 

*
Inscrições abertas para o curso Culinária para diabéticos, com início em 27/9, a partir das 14h. Promoção: Fundação Ir.
José Otão. Informações e inscrições: www.fijo.com.br , 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas para o curso Ecomarketing: vantagem competitiva na era da globalização. Promoção: Faculdade de
Administração, Contabilidade e Economia. 

*
Inscrições abertas para o curso Fundamentos epistemológicos da teoria sociológica, com início em 9/10. Promoção:
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

*
Inscrições abertas para o 1º Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, com início em 13/10. Promoção: Faculdade
de Informática. 

*
Inscrições abertas para os cursos de extensão em Terapia nutricional parenteral e enteral, com início em outubro. As
ênfases serão: paciente criticamente enfermo, cirurgia e fístulas digestivas, doenças no aparelho digestório, cardiologia e
neonatologia. Informações: www.pucrs.br/faenfi/nutricional. 

*
Embarque da equipe 2004 do Projeto Jeunesse Rondon/Canadá para Montreal.
Às 11h30min, Conversando sobre a vida, com a palestra Mitos e verdades sobre o envelhecimento. Promoção: Programa Vida
com Qualidade da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Local: prédio 1, sala 301. Informações: 3320-3508. Entrada franca.
Às 13h30min, Ciclo de Seminários PET Biologia, com a palestra Parasitoses do Brasil. Ministrante: Geraldo Atílio De Carli.
Promoção: PET/Biologia. Local: prédio 12C, sala 142. Informações: 3320-3568.
Às 19h, início do curso Recrutamento, seleção e acompanhamento de pessoal. Promoção: Fundação Ir. José Otão.
Informações e inscrições: www.fijo.com.br, 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Às 19h, início do curso Planejamento circunstâncial – terceiro setor. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e
inscrições: www.fijo.com.br, 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas para o curso de Alvenaria Estrutural, com início em 1/10. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

*
Às 19h, Reunião de grupo dos pacientes portadores de doença de crohn e retocolite ulcerativa. Foco: aspectos nutri-
cionais das doenças inflamatórias intestinais. Local: auditório C, 2º andar do HSL. Promoção: Serviço de Gastroenterologia
do HSL. Informações: 3320-3000, ramal 2112.
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