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Letras discute literatura
e realidade

A
Faculdade de Letras da PUCRS promove a 4ª Semana de
Letras de 19 a 22/10, com o tema Ler, dizer e fazer acontecer.

Durante o evento, ocorrem palestras, oficinas, comunicações e
apresentações artísticas abertas ao público. Entre os palestrantes
estão o escritor, poeta e cronista Affonso de Sant’Anna, que fala
sobre A literatura faz acontecer: 80 anos de surrealismo, e Didier
Demolin, professor de Lingüística da Bélgica, que trata do assun-
to A diversidade dos sistemas de fala nas línguas. Inscrições na
Proex, sala 201 do prédio 40.

Bolsas para Engenharia
e Ciências Aeronáuticas

A
PUCRS é membro da Associação Educação Global
para Engenheiros e Empresários Europeus, participan-

do do Intercâmbio Latino-Americano Europeu em Engenha-
ria. Até o dia 27/10, os alunos das Faculdades de Engenha-
ria e Ciências Aeronáuticas podem candidatar-se para ficar
um semestre numa universidade européia cursando discipli-
nas relacionadas ao seu curso. Para participar, é preciso ter
ótimo conhecimento da língua do país onde deseja estudar
e ter cursado 50% da graduação. Os estudantes devem ar-
car com custos de passagem, alimentação e hospedagem.
Também estão abertas as inscrições para o Programa Brafi-
tec/Capes (Brasil/França), para intercâmbio com a École Na-
tionale d’Ingénieurs de Saint-Etienne, a partir de 2005. As
áreas de Engenharia contempladas são Civil e Mecatrônica.
Os interessados devem inscrever-se até 18/10. Informações
na secretaria-geral da Faculdade de Engenharia (engenharia
@pucrs.br) e na Assessoria de Assuntos Internacionais e In-
terinstitucionais (aaii@pucrs.br) ou pelo fone 3320-3660.

Simpósio trata de
Sistemas de Informação

O
tema A incorporação da tecnologia da informação nas
organizações provoca o surgimento de novos proble-

mas que exigem a atuação de um profissional diferenciado
será tratado nos dias 13 e 14/10 durante o 1º Simpósio
Brasileiro de Sistemas de Informação. A programação, pro-
movida pela Faculdade de Informática, inclui apresentação
de trabalhos científicos e os minicursos Planejamento de TI
usando cenários prospectivos e Utilizando a engenharia de
requisitos para obter sistemas de informação de qualidade.
Local: teatro do prédio 40. Haverá também painéis sobre
temas relacionados ao ensino, pesquisa e mercado de tra-
balho em sistemas de informação. Inscrições: Pró-Reitoria
de Extensão, sala 201 do prédio 40.

Semana da Alimentação
destaca biodiversidade

C
om o tema A biodiversidade a serviço da segurança
alimentar, a Semana da Alimentação ocorre de 16 a

22/10. Promoção: Prac, Projeto Solidariedade, Centro de
Pastoral, Ação da Cidadania RS – Comitê Gaúcho e Conse-
lho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Entre os
assuntos estão alimentação escolar, aleitamento materno,
poder público e direito à alimentação, pesquisa em segu-
rança alimentar e nutricional sustentável. Dia 16/10, haverá
torneio esportivo. Interessados em participar devem procu-
rar a Prac (sala 109 do prédio 1). Dias 16 e 17/10, das 10h
às 17h, a Redenção recebe o projeto Praça de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável. Serão oferecidos, gra-
tuitamente, serviços e orientações à comunidade. Também
estará montado no local uma miniestação de tratamento de
água, com projeto do Departamento de Engenharia Quími-
ca e Museu de Ciências e Tecnologia. Informações:
www.pucrs.br/eventos/alimentacao ou 3320-3552.

Capes avalia cursos
de pós-graduação

O
s cursos de Pós-Graduação da PUCRS em Psicolo-
gia, História, Filosofia, Educação, Serviço Social, Co-

municação Social, Direito, Medicina e Ciências da Saúde e
Pediatria e Saúde da Criança receberam nota 5 na avalia-
ção trienal (2001-2003) da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O Curso de
Pós-Graduação em Letras da Universidade obteve nota 6.
O resultado foi divulgado no dia 4/10. A nota máxima con-
cedida pela Capes é 7. Foram analisados 1.819 programas
de pós-graduação no Brasil, compreendendo 2.861 cur-
sos. Destes, 1.020 são de doutorado, 1.726 de mestrado e
115 de mestrado profissional. Outras informações no site
www.capes.gov.br.

Candidatos a
prefeito debatem

na PUCRS

O
Núcleo de Estudos sobre Poder, Partidos e Elei-
ções realiza no dia 18/10, às 19h30min, no audi-
tório do térreo do prédio 50, debate dos candida-

tos que participam do segundo turno na Capital, Raul
Pont (PT) e José Fogaça (PPS). No início, haverá análise
do primeiro turno das eleições em Porto Alegre com a pro-
fessora Márcia Dias. Os interessados devem inscrever-se

na secretaria
da Faculda-
de de Filoso-
fia e Ciências
Humanas (2º
andar do pré-
dio 5) medi-
ante a entre-
ga de dois
quilos de ali-
mentos não-
perecíveis.
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Psicopedagogia

O curso de Psicopedagogia
Clínica e Institucional e a As-
sociação Brasileira de Psico-
pedagogia – Seção RS reali-
zam, nos dias 15 e 16/10, a
6ª Jornada de Psicopedago-
gia: entre a lógica e o dese-
jo. Será palestrante a profes-
sora Sônia Parente, da Uni-
versidade Ibirapuera (SP) e
do Laboratório de Estudos
da Transicionalidade da
PUC-SP. Fala sobre Aborda-
gens psicopedagógicas atu-
ais: cenários das novas
aprendizagens e Modalida-
des e dificuldades de apren-
dizagem com professores do
Curso de Psicopedagogia.
Também haverá a apresenta-
ção de três casos clínicos.
Local: sala 240 do prédio 15.
Inscrições: Proex (sala 201
do prédio 40).

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, até 31/10, 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, Administração, Contabilidade e Economia podem ser
feitas na Divisão de Ingresso e Registro (DIR) e para os outros cursos na
secretaria de cada unidade. Informações sobre os cursos que oferecem
vagas e a documentação necessária podem ser obtidas no site
www.pucrs.br, pelo e-mail dir@pucrs.br ou telefone 3320-3573. A DIR lo-
caliza-se na sala 108 do prédio 1.

Evento na Geografia

N
o dia 21/10 será realizada a 8ª
Jornada Nossas Práticas,

Nossos Desafios, promovida pelo
curso de Geografia e Associação
dos Geógrafos Brasileiros. O even-
to é aberto e ocorre na sala 240 do
prédio 15. Às 14h30min, a profes-
sora Roselane Costella (PUCRS)
fala sobre As diferentes percepções
no ensino da Geografia. Relatos de
experiências serão às 16h. A partir
das 19h30min, o professor Dakir
Larara Machado da Silva (Ulbra)
aborda o tema A Geografia que se
ensina e a abordagem da natureza
nos livros didáticos e o professor
Leonardo Azambuja (Unijuí) trata
de A geografia na educação básica:
para definir o tema de estudo e
construir o conhecimento escolar.

Jornada trata de
drogas de abuso

N
os dias 15/10, das 19h às 22h,
e 16/10, das 8h30min às 12h,

ocorre, na sala 715 do prédio 40, a
Jornada Drogas de Abuso, minis-
trada por alunos da Faculdade de
Enfermagem, Fisioterapia e Nutri-
ção, sob coordenação da professo-
ra Flavia Thiesen. No dia 15/10, o
tema será Aspectos epidemiológi-
cos e clínicos do uso
de álcool, tabaco,
fármacos depresso-
res e estimulantes
do sistema nervoso
central. No dia 16,
estão entre os as-
suntos Tratamento
de intoxicações por
drogas de abuso e Aspectos epide-
miológicos e clínicos do uso de sol-
ventes, maconha, ecstasy e cocaí-
na. Promoção: Instituto de Toxicolo-
gia, com apoio da Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários e do Sesi.
As inscrições são gratuitas e reali-
zadas no prédio 12, bloco D, sala
140 ou pelo telefone: 3320-3677.

anoteanote

Dia do Professor

D
entro das comemorações do
25º aniversário da Associa-

ção dos Docentes e Pesquisado-
res da PUCRS (Adppucrs), que
transcorre em 24 de novembro, e
lembrando o Dia do Professor, ocor-
re Show de Talentos em 15/10, a
partir das 17h30min. Local: sede da
Adppucrs, no prédio 7, sala 101.
Entre os participantes estão Rosa
Caldas, Maria Lúcia Moraes e Luís
Ernani, além de professores da Ma-
temática que farão sarau. Progra-
mação aberta somente aos sócios.
Informações: 3320-3500, ramal
4020.

Ginástica para idosos

A
Faculdade de Educação Física
e Ciências do Desporto oferece

vagas em turmas de ginástica para
idosos, no valor de R$ 10 mensais.
Nos encontros há exercícios de
alongamento, ginástica e recreação,
visando à melhoria da capacidade
funcional, motivação e integração
entre os participantes. Interessados
podem inscrever-se no 6º andar do
prédio 80. As aulas de ginástica
ocorrem às terças-feiras, das
18h30min às 19h30min, e quintas-
feiras, das 17h30min às 18h30min.
Informações: 3320-3683.
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Universidade e
Terceiro Setor

No dia 18/10, às 14h, a Fun-
dação Ir. José Otão (Fijo)
realiza o evento A Universida-
de refletindo sobre o Terceiro
Setor, no teatro do prédio 40.
Participam a presidente da
Fijo, Maria Cecília Kother,
que fala sobre Terceiro Setor
– uma nova realidade: do im-
proviso à profissionalização,
Leda Portal e José Antônio
Meister, que abordam o tema
Um novo campo de trabalho.
A fundamentação legal será
o assunto do titular da Pro-
curadoria de Prefeitos e Fun-
dações do RS, Luiz Carlos
Ziomkowski. O advogado
Rafael Nichele trata de Direi-
to Tributário, e Geraldo Ma-
chado, de Economia Social.
Inscrições gratuitas na Fijo.
Informações: 3320-3500, ra-
mal 4130.
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A PUCRS, por meio da
Faculdade de Biociên-
cias, assinou um termo
de cooperação técnica
e científica com o La-
boratório Regional de
Apoio Animal e Minis-
tério da Agricultura e
do Abastecimento para
o desenvolvimento de
pesquisas na área de
epidemiologia em ani-
mais. A parceria prevê
a troca de informações
e conhecimentos so-
bre as diferentes ori-
gens e causas de do-
enças em animais, o
estudo da produção
de doenças em ali-
mentos, o estudo de
organismos genetica-
mente modificados e
resistência bacteriana,
entre outros temas.

O Laboratório de Patologia Clíni-
ca do Hospital São Lucas foi re-
presentado por integrantes de
sua equipe no 38º Congresso
Brasileiro de Patologia Clínica/
Medicina Laboratorial, em Floria-
nópolis. A professora da Faculda-
de de Farmácia Terezinha Mu-
nhoz, chefe da Unidade de He-
matologia do Laboratório de Pa-
tologia Clínica, teve dois temas li-
vres escolhidos para apresenta-
ção oral e conquistou o segundo
lugar no Prêmio Evaldo Melo
com o trabalho Fator V de Leiden
e mutação da protrombina em
pacientes com eventos trombóti-
cos.

Uma delegação da Universidade
de Universum, de Luanda (Angola),
visitou a PUCRS Virtual, Unidade
de Educação a Distância. A equipe
conheceu o trabalho desenvolvido
na área de graduação e pós-gradu-
ação a distância para avaliar a pos-
sibilidade de futuras parcerias entre
as instituições.

A rinite alérgica é uma re-
ação muito freqüente,
que provoca espirros,
congestão nasal e irrita-
ção nos olhos, podendo
ser provisória ou perma-
nente. Cerca de 10 a 25%
das pessoas sofrem des-
se tipo de rinite.

Rinite
alérgica

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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viva bemviva bem

fique por dentrofique por dentro
A professora Dóris Haussen, da Faculdade de
Comunicação Social, é uma das autoras do li-
vro Rádio – Sintonia do futuro com o capítulo
Rádio brasileiro: Uma história de cultura políti-
ca e integração. A obra, lançada no Museu da
Imagem e do Som, em São Paulo, foi editada
pela Paulinas e tem como organizadores An-
dré Barbosa Filho, Angelo Piovesan e Rosana
Beneton.

Professor Josué Schostack, da Faculdade
de Farmácia, realizou palestra em João
Pessoa (PB) sobre Atualização em Farmácia
Hospitalar, a convite do Conselho Regional
de Farmácia da Paraíba. O evento contou
com a presença de 120 farmacêuticos.

Alunos da disciplina de Prática de Ensino do
curso de Licenciatura em Língua Espanhola e
Literaturas de Língua Espanhola da Faculdade
de Letras participaram de intercâmbio com
estudantes do Instituto Superior Lomas, de
Buenos Aires. O objetivo foi trocar experiênci-
as sobre o ensino do Espanhol em comunida-
des carentes, conhecer escolas argentinas e
técnicas didático-pedagógicas empregadas
pelos estudantes do Instituto em comunidades
da capital portenha.
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O incômodo começa pelo nariz, garganta e olhos,
que apresentam coceira, seguido pela congestão na-
sal e inflamação. Os espirros tornam-se repetitivos. O
revestimento interno do nariz pode irritar-se como
conseqüência, podendo também aparecer dor de
cabeça, tosse, irritação e depressão. Além disso pode
causar otite (inflamação dos ouvidos), obstrução na-
sal, sinusite (inflamação de cavida-
des existentes na face) e roncos,
que faz com que o paciente não
durma bem à noite.

SINTOMAS

A casa e principalmente o quarto onde o do-
ente dorme devem ser limpos com bastante
freqüência. Aspiradores com filtros especiais e
de alta eficiência são recomendados, porém,
têm um custo alto. O uso de pano úmido na
limpeza também é bastante eficiente. Deve
haver uma boa ventilação na casa, e, se possí-
vel, ambientes ensolarados. O ideal é que não
existam carpetes, cortinas, bichos de pelúcia
e outros móveis que possam juntar poeira. Se
essas medidas não forem totalmente eficazes,
o médico deverá ser consultado – otorrinola-
ringologista, pneumologista, clínico ou pedia-
tra – podendo ser usados medicamentos
como descongestionantes, anti-histamínicos e
corticóides.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Muitas substâncias podem causar essa alergia, como poeira
domiciliar, pólens e alguns alimentos. No Brasil, a poeira de
casa é o fator mais importante, constituída por descamação da
pele humana e de animais, pêlos de cães e gatos, fungos, in-
setos, bactérias e outros microorganismos chamados de áca-
ros. No inverno, os pacientes de rinite alérgica costumam so-
frer mais, pois nesse período são usados cobertores e roupas
que ficam guardados e podem estar cheios de ácaros e fun-
gos. Na primavera, os fatores mais evidentes são a floração
das árvores, que sensibilizam muitas pessoas.

CAUSAS
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“Trate as pessoas da forma como elas devem ser e ajude-as a
se tornarem o que elas são capazes de ser.”  (Johann Goethe)

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

13

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

19
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Início do curso de extensão em Pólo aquático – módulo 2. Facul-
dade de Educação Física e Ciências do Desporto. Local: prédio
80. 
*

Às 8h, início do curso Capacitação em CAD 3D com Solid Work. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
*

Às 10h, início da conferência Rehabilitación: Trabajos y publicaciones en el Laboratorio de Informática y de
Terminología de la Rehabilitación y de la Integración Social del Institut de Réadaptation en Déficience Phy-
sique de Québec. Promoção: Faculdade de Psicologia. Local: prédio 11, auditório do 9º andar. 

*
Às 21h, palestra Seja um produtor Dado Bier. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. Local: auditório do
prédio 7. Entrada franca.

Inscrições abertas para o curso de especialização em Esportes de Aventura. Promoção: Faculdade de Educação
Física e Ciências do Desporto. Informações e inscrições: prédio 80, 6º andar, 3320-3683 ou educacao-fisica@
pucrs.br.

Inscrições abertas para o Mestrado e Doutorado em Serviço Social. Promoção: Faculdade de Serviço Social. In-
formações e inscrições: 3320-3539 ou www.pucrs.br/fss.

Inscrições abertas para o curso Planejamento circunstancial – terceiro setor, com início em 25/10. Promoção:
Fundação Ir. José Otão. Turno: noite. Informações e inscrições: 3315-8169, 3320-3500, ramal 4130, ou
cursos@fijo.com.br.

Às 8h, início da segunda turma do curso Capacitação em CAD 3D com Solid Work. Promoção: Faculdade de
Engenharia. 

*
Às 8h, início do curso Fundamentos epistemológicos da teoria sociológica. Promoção: Faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas. 

*
Às 8h30min, início do seminário A solução de controvérsias no comércio internacional. Promoção: Faculdade
de Direito. 

*
Início do curso Gestão estratégica de logística de varejo. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade
e Economia. 

*
Às 17h30min, Seminário Economia às 5 ½, com o tema Impactos da implantação de GM no Rio Grande do Sul.
Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Local: prédio 50, auditório do 9º andar. Infor-
mações: 3320-3688.

Inscrições abertas para o Mestrado e Doutorado em Comunicação. Promoção: Faculdade de Comunicação
Social. Informações e inscrições: 3320-3658, www.pucrs.br/famecos ou famecos-pg@pucrs.br.

Inscrições abertas para o 10º Curso de Neuroanatomia Topográfica da PUCRS, com início
em 25/10, a partir das 19h. Promoção: Faculdade de Biociências. 

*
Inscrições abertas para o Mestrado em Ciências da Computação. Informações e inscrições:
3320-3611, www.pucrs.br/inf/pos ou ppgcc@inf.pucrs.br.

Inscrições abertas para o curso A importância do recreio como atividade fora da sala de
aula, com início em 22/10. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e inscrições:
3315-8169, 3320-3500, ramal 4130, ou cursos@fijo.com.br.

Início do curso de extensão Ecomarketing – Vantagem competitiva na era da globalização.
Aulas às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 12h. 

*
Às 17h30min, Seminário Discente, com o tema Os setores da atividade econômica, a escolaridade e o rendimento
do trabalho no RS. Promoção: Departamento de Economia da Faculdade de Administração, Contabilidade e Eco-
nomia. Local: prédio 50, sala 1109. Informações: 3320-3688.

Inscrições abertas para o curso Conhecendo a Previdência Social, com início em 26/10. Promoção: Faculdade
de Direito. 

*
Inscrições abertas (até 29/10) para o Mestrado e Doutorado em Zoologia. Promoção: Faculdade de Biociências.
Informações: 3320-3568 ou zoologia-pg@pucrs.br. Inscrições: sala 245, prédio 12C.

Inscrições abertas para o curso Planejamento circunstancial – metodologia para organizações que atuam na
área da economia social – terceiro setor, com início em 25/10, a partir das 19h. Promoção: Fundação Ir. José
Otão. Informações: 3315-8169, 3320-3500, ramal 4130, ou cursos@fijo.com.br.

Às 13h30min, ciclo de seminários PET Biologia, com o tema Entomofauna ocorrente em troncos de araucaria
angustifolia. Palestrante: Andressa Paladini. Local: prédio 12C, sala 142. Informações: 3320-3545.
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