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Festschrift homenageia Reitor

N
o dia 9/11, às 11h, será lançado o livro Sei em quem con-

fiei: Festschrift em homenagem a Norberto Francisco

Rauch, pela Edipucrs. A obra, organizada por Reinholdo
Ullmann, contém artigos de Ir. Clemente Juliatto, Dom Dadeus
Grings, Dom Ivo Lorscheiter, Ir. Joaquim Clotet, Urbano Zilles,
Délcia Enricone, Ir. Elvo Clemente, padre Geraldo Hackmann,
Helena Willhelm de Oliveira e padre Jesús Hortal, entre outros.
O evento ocorre no hall do térreo do prédio 1.

Abertas inscrições
para o Vestibular

A
s inscrições para o
Vestibular de Verão
2005 da PUCRS esta-

rão abertas de 4/11 a 2/12. A
taxa de inscrição é de R$ 70.
As provas serão realizadas nos
dias 13, 14 e 15/12, às 17h. O
prazo para pagamento da ins-
crição vai até 3/12, às 16h. Se-
rão oferecidas 65 opções de
curso nos Campi Central,
Zona Norte e Viamão. Entre as
novidades deste Vestibular
está o aumento do número de
vagas dos cursos de Ciências
Aeronáuticas (de 40 para 60) e
de Filosofia do Campus Via-
mão (de 90 para 120), além da
criação de duas licenciaturas

duplas na
Faculdade
de Letras:
Espanhol e
Português
e Inglês e
Português.
Continua a
oferta de Letras – Português e
Letras – Inglês. A habilitação
Letras – Português, antes ape-
nas num único turno, agora po-
derá ser cursada nos turnos
vespertino (das 15h50min às
19h30min e em alguns semes-
tres até as 21h) e noturno (das
17h30min às 22h45min). Para
informações, acesse www.
pucrs.br/vestibular.

PUCRS

Lançamentos
na Feira do Livro
A

Edipucrs, presente pela décima vez consecu-
tiva na Feira do Livro de Porto Alegre, oferece

50% de desconto, o maior de todo o evento, man-
tendo a tradição. A barraca da editora, na Praça da
Alfândega, é a número 35. A Feira ocorre até o dia
15/11. A Editora realiza uma série de sessões de
autógrafos com os livros publicados durante 2004.
A agenda completa pode ser conferida no site

www.pucrs.br/edipucrs.

PUCRS escolhida
no edital de TV Digital

O
Ministério das Comunicações divulgou os consórcios
de universidades e empresas vencedoras do primeiro

edital de TV digital. A PUCRS, Unisinos, Universidade Fede-
ral de Santa Catarina, empresa D3 e Ceitec, em consórcio,
venceram a carta-convite para codificação de vídeo. O pró-
ximo passo será a realização dos convênios entre as institui-
ções selecionadas e a Financiadora de Estudos e Projetos,
agente financeiro dos recursos do Fundo para o Desenvolvi-
mento Tecnológico das Telecomunicações. A PUCRS tam-
bém participa de consórcios para a aplicação em outras
áreas do processo.

4/11 • Identidade e Vida de Educadores Rio-Granden-
ses / Maria Helena Abrahão (org.) / 17h

• Gênero e Cultura / Marlene Strey, Sônia Lisboa e
Denise Prehn (org.s) / 17h

5/11 • A Psicologia do Esporte e a Criança / Roberto
Scalon / 17h
• A Aventura (Auto)Biográfica / Maria Helena
Abrahão (org.) / 17h

6/11 • As Múltiplas Formas de Exclusão Social / Leônia
Bulla, Jussara Mendes e Jane Prates / 15h
• Psicologia e Educação: Fundamentos e Refle-
xões / Bruno Ries e Elaine Rodrigues (org.s) / 16h
• Adolescência e Psicanálise: Intersecções Possí-
veis / Mônica Macedo (org.) / 17h

9/11 • O Literário como Sedução / Maria Helena Castro / 15h

Colaboradores
recebem Medalha

Ir. Afonso
N

o dia de aniversário da PUCRS, 9/11, será en-
tregue a Medalha Irmão Afonso para 65 cola-

boradores. A homenagem ocorre às 19h no teatro
do prédio 40. A honraria – medalha com a efígie do
fundador da PUCRS, Ir. Afonso, e diploma – foi criada
em 1981 e busca homenagear professores, alunos,
funcionários e pessoas que prestam serviços à Insti-
tuição. Na oportunidade, será concedido o título de
Professor Emérito aos docentes Alexandre
Gruszynski e Maximiano dos Santos (post mortem),
ambos da Faculdade de Direito; Raphael Loro (post

mortem), da Faculdade de Odontologia; Earle Morei-
ra, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas; e
Juracy Marques e Maria da Graça Raymundo, da Fa-
culdade de Psicologia. Acesse o site www.pucrs.br
e conheça os agraciados com a Medalha. Informa-
ções complementares pelo fone 3320-3654.

Defesa Civil do Estado terá
qualificação a distância

U
ma parceria entre a PUCRS e o governo do Estado procura
qualificar o trabalho da Defesa Civil. A cooperação, assinada

no dia 25/10, prevê ações conjuntas de educação a distância
para técnicos e voluntários do órgão estadual. Atualmente cinco
oficiais da Defesa Civil realizam capacitação docente na PUCRS
Virtual, habilitando-se para os cursos que serão promovidos pelo
convênio a partir de 2005. As atividades serão subsidiadas por
entidades governamentais ou pela iniciativa privada.

SESSÕES DE AUTÓGRAFOS
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Retiro com
padre Antony

O Centro de Pastoral realiza retiro
para universitários e funcionários
nos dias 6 e 7/11. O tema é Matu-
ridade espiritual: crises e transfor-
mações. O padre Antony Kotholy
atua como assessor. Ocorrem di-
nâmicas individuais e em grupo,
orientações, celebrações e refle-
xões sobre características psico-
lógicas do ser humano, conceitos
de espiritualidade e maturidade,
além de reações ao despertar es-
piritual, crises e caminhos. O reti-
ro será no Instituto Marista Nossa
Senhora das Graças, em Viamão.
Inscrições no prédio 17. Informa-
ções: 3320-3500, ramal 4027.

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.

Sipat 2004

D
e 8 a 12/11 ocorre a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de
Trabalho (Sipat) 2004, promovida pela Comissão Interna de Preven-
ção de Acidentes. A programação até o dia 10/11 é a seguinte:

Programas de
intercâmbio

N
o dia 4/11, às 18h30min, a As-
sessoria para Assuntos Inter-

nacionais e Interinstitucionais pro-
move palestra so-
bre os programas
oferecidos pela
Associação Brasi-
leira de Intercâm-
bio Cultural. Um
deles é o Interna-
tional Cultural
Youth Exchange,
com práticas voluntárias na Costa
Rica, Suíça, Bélgica e Alemanha.
Local: auditório do prédio 9. Entra-
da franca. Informações: 3320-3660
ou e-mail aaii@pucrs.br.

Física para
Vestibulandos

A
Faculdade de Física promove
encontros de estudos gratuitos

de Física Experimental para Vesti-
bulandos. O próximo ocorre nos
dias 5 e 6/11 e outra edição será
realizada em 19 e 20/11. A idéia é
promover experiências envolvendo
conceitos de Física para o Vestibu-
lar da Universidade e solucionar
questões que constaram de exa-
mes anteriores. As aulas ocorrem
na sala 218 do prédio 10, das 14h
às 17h40min (nas sextas-feiras)
e das 8h30min às 11h40min (aos
sábados). O candidato deve esco-
lher apenas uma data para a aula.
Inscrições na sala 201 do prédio
40. Informações: 3320-3680 ou
proex@pucrs.br.

anoteanote

Jornada no
Campus Viamão

O
corre no Campus Viamão, dia
5/11, a Jornada de Estudos

PUCRS – Escolas de Viamão, com
entrada franca. O evento pretende
estimular uma reflexão sobre ques-
tões atuais referentes à gestão do
trabalho pedagógico, à educação
de jovens e adultos e ao Ensino
Fundamental de nove anos. É volta-
do a acadêmicos e docentes do cur-
so de Pedagogia e a profissionais
de educação da rede escolar de
Viamão. A programação será rea-
lizada das 8h30min às 17h30min.
Uma das palestrantes será a pre-
sidente do Conselho Estadual de
Educação, Vera Zancheti, que fala
às 15h45min sobre “Ensino Funda-
mental de nove anos”. Informações:
444-2499, no site www.pucrs.br/
viamao ou na secretaria do Campus
(avenida Senador Salgado Filho,
7000, Viamão).

2
PÁGINA

Estude na
PUC do Chile

A Pontifícia Universidade Católica
do Chile oferece dez bolsas de es-
tudo para estudantes de universi-
dades católicas da América Latina.
Os candidatos devem ter conheci-
mento de espanhol e estar matri-
culados a partir do 4º semestre. A
bolsa cobre o valor das taxas aca-
dêmicas. As inscrições vão até o
dia 24/11 na Assessoria para As-
suntos Internacionais e Interinstitu-
cionais da PUCRS. Informações:
3320-3660.

Demonstração
de Kendo

No dia 6/11, às 14h, ocorre, no 6º
andar do prédio 80, uma demons-
tração de Kendo, a tradicional prá-
tica de esgrima japonesa realizada
com espadas de bambu. O evento
é uma realização conjunta do Con-
sulado-Geral do Japão em Porto
Alegre e do Instituto de Cultura Ja-
ponesa da PUCRS e faz parte das
atividades do Mês da Cultura Ja-
ponesa. A apresentação será reali-
zada pelos alunos do curso de ex-
tensão de Kendo e contará com a
presença da atleta Miwa Onaka, de
Santa Catarina, como convidada
especial, campeã brasileira da sua
categoria. Após, às 15h, será ofe-
recido um workshop para os inte-
ressados. Ambas as atividades
têm entrada franca. Informações:
3320-3583 ou e-mail cultura-
-japonesa@pucrs.br.

DIA TEMA PALESTRANTE

8/11, às 9h Relacionamento Interpessoal Francisco Lumertz (FACE)
e Trabalho de Equipe

8/11, às 14h Depressão/Estresse Irani Argimon (Faculdade
de Psicologia)

9/11, às 9h Reciclagem Cláudio Frankenberg
(Faculdade de Engenharia)

9/11, às 14h Crises de Idade Janice Pereira (Faculdade
de Psicologia)

10/11, às 9h Prevenção e Combate Cláudio Hansen
a Incêndios (engenheiro)

10/11, às 14h Ginástica Laboral Sônia Gomes (Faculdade
de Educação Física e
Ciências do Desporto)
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Professor Joyson
Pacheco, da Facul-
dade de Engenha-
ria, apresentou no
3º Congresso Na-
cional de Enge-
nharia Mecânica,
realizado em Be-
lém do Pará, os
trabalhos Projeto
de uma enteladora
mecânica e Des-
gaste de ferramen-
tas no punciona-
mento. O docente
também fez pales-
tra no 4º Congres-
so de Engenharia
Mecânica Indus-
trial, em Porto Ale-
gre. Falou sobre
Desenvolvimento
sustentado de pro-
dutos.

O curso de Jornalismo da Faculdade de Comu-
nicação Social obteve reconhecimento interna-
cional ao ser credenciado pelo Conselho Lati-
no-Americano de Credenciamento de Educação
em Jornalismo. O Conselho é administrado
pela Sociedade Interamericana de Imprensa. O
credenciamento vale por seis anos. O curso da
PUCRS foi o primeiro credenciado no Brasil.

Faleceu, no dia 25/10, o professor emérito da
PUCRS José Gomes de Campos, aos 91 anos. Ele
lecionou nas Faculdades de Educação e Adminis-
tração, Contabilidade e Economia. Em 1985 rece-
beu o título que homenageia docentes aposenta-
dos da Universidade por terem prestado relevan-
tes serviços ao magistério e à administração.

Professor Nedio Seminotti, da Faculdade de
Psicologia, recebeu o Prêmio Destaque na Me-
dicina Veterinária 2004, na categoria Interação
Homem-Animal, concedido pelo Conselho Re-
gional de Medicina Veterinária. A distinção des-
taca o trabalho do Grupo de Pesquisa Relações
Grupais: Emergentes e Organizações, reconhe-
cido como pioneiro nas pesquisas sobre a inte-
ração homem-animal dentro de uma aborda-
gem interdisciplinar.

A expectativa de vida tem
aumentado no mundo in-
teiro, podendo chegar,
em alguns locais, a 120
anos. Mais importante do
que viver muito tempo é
ter qualidade de vida. A
prática de exercícios físi-
cos é benéfica em qual-
quer idade, inclusive
para as pessoas com
mais de 60 anos. Entre as
atividades mais indicadas
para os idosos estão hi-
droginástica, alongamen-
to, caminhada, muscula-
ção, natação, dança, gi-
nástica localizada, recre-
ação e jogos esportivos
adaptados. Todas as ativi-
dades deverão ser orien-
tadas por profissionais
de Educação Física, com
avaliações médicas pe-
riódicas.

Exercícios na terceira idade

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

fique por dentrofique por dentro
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Seis estagiários estrangeiros
e um brasileiro participam, de
7 a 12/11, da Etapa de Estágio
do Curso de Especialização
em Gestão e Liderança Univer-
sitária. O evento é promovido
pela Organização Universitária
Interamericana, Conselho de
Reitores das Universidades
Brasileiras, Instituto de Gestão
e Liderança Universitária e
PUCRS. O curso, criado em
1983, já capacitou cerca de
350 dirigentes universitários
das Instituições brasileiras.

A cientista e pesquisadora Thaís
Russomano, professora das Fa-
culdades de Medicina e Ciênci-
as Aeronáuticas, apresentará os
trabalhos desenvolvidos no La-
boratório de Microgravidade na
cidade de Liubliana, Eslovênia.
Thaís visitará a cidade a convite
do presidente da Slovenian Ae-
rospace Medical Association,
Tomaz F. Kozelj.
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Prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes e varizes;
Aumento e manutenção da resistência e força muscular;
Redução da perda de massa óssea e, em alguns casos,
recuperação da mesma;
Diminuição do risco de fraturas;
Reeducação postural, equilíbrio, coordenação motora, ca-
pacidade aeróbia e relaxamento;
Socialização e surgimento de novos interesses e amizades;
Melhora da auto-estima, bem-estar físico e mental;
Estimulação da memória;
Adiamento da andropausa e reposição hormonal feminina.

BENEFÍCIOS

Alongue-se antes e depois de fazer exercícios;
Hidrate-se bem, antes, durante e depois das atividades;
Use roupas e calçados apropriados;
Pratique seus exercícios entre três e cinco vezes por se-
mana por, no mínimo, 20 minutos;
Comece devagar, aumentando a intensidade gradual-
mente;
Escolha o horário em que se sente melhor fazendo exer-
cícios, não se esquecendo de evitar os horários mais
quentes do dia.

DICAS PARA TODAS AS IDADES

A Faculdade de Educação
Física e Ciências do Des-
porto oferece vagas em
turmas de ginástica para
idosos, no valor de R$ 10
mensais. Há exercícios de
alongamento, ginástica e
recreação. As aulas ocor-
rem às terças-feiras, das
18h30min às 19h30min,
e quintas-feiras, das
17h30min às 18h30min.
Inscrições: 6º andar do
prédio 80. Informações:
3320-3683.
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“Morrer é apenas não ser visto. Morrer é a curva da estrada.”
(Fernando Pessoa)

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

Às 18h30min, Curtas em Debate. Promoção: alunos da disciplina Estu-
do dos meios e ações aproximativos em Relações Públicas. Local: audi-
tório do prédio 7. Entrada Franca.
Início das Oficinas Pedagógicas. Promoção: Faculdade de Educação do Campus Viamão. 

*Inscrições abertas (até 28/11) para o Mestrado em Economia do Desenvolvimento. Informações: 3320-3524,
www.pucrs.br/face/ppge ou economia-pg@pucrs.br.
Inscrições abertas para o curso de Aperfeiçoamento em Experimentação Animal, com início em 16/11. Promoção: Fa-
culdade de Biociências. 

*Inscrições abertas (até 30/11) para as Especializações em Literatura Brasileira, Literatura Infanto-Juvenil, Ensino
da Língua Portuguesa, Estudos Avançados em Língua Espanhola e em Língua Inglesa. Informações: 3320-3676,
letras-pg@pucrs.br ou www.pucrs.br/fale/pos.
Às 17h35min, palestra Conscientização e Reflexão de uma Nova Ética com a Natureza. Promoção: Campus Zona Nor-
te. Ministrante: Kadja Menezes da Costa. Local: auditório do CZN. Informações: 3366-8242 ou 3366-4215.
Início do 4º Salão de Iniciação Científica e 4ª Mostra Científica do Campus Uruguaiana. Informações: 413-1515,
413-1280, sic@pucrs.campus2.br ou pucrs.campus2.br.
Inscrições abertas (até 16/11) para o Mestrado e Doutorado em História. Informações: 3320-3534, www.pucrs.br/ffch/
historia/pghistoria ou historia-pg@pucrs.br.
Inscrições abertas para o curso Moda, mercado e comunicação, com início em 22/11. Promoção: Fa-
culdade de Comunicação Social. 

*Último dia da Mostra geral de trabalhos acadêmicos. Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urba-
nismo. Local: praça de exposições e eventos do prédio 9. Horário: das 8h às 22h45min. Informações:
3320-3564 ou arquitetura@pucrs.br.
Às 15h, Sessão de autógrafos do livro Uma nova relação entre Estado, Sociedade e Economia no Brasil,
em que um dos autores é o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUCRS
Hermílio Santos. Local: Pavilhão de Lançamentos da Feira do Livro na Praça da Alfândega.
Inscrições abertas para o curso Culinária italiana, com início em 16/11, a partir das 14h. Promoção: Fundação Ir. José
Otão. Informações e inscrições: 3315-8169, 3320-3500, ramal 4130, ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas (até 30/11) para o Doutorado em Estomatologia Clínica. Promoção: Faculdade de Odontologia. In-
formações e inscrições: 3320-3538, odontologia-pg@pucrs.br ou www.pucrs.br/odonto.
Inscrições abertas para o curso Introdução à Fotografia, com início em 22/11. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Infor-
mações e inscrições: 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas para o 22º Seminário Brasileiro de Crítica Literária e 21º Seminário de Crítica do Rio Grande do
Sul, com início em 7/12. Promoção: Faculdade de Letras. 

*Inscrições abertas (até 30/11) para o Mestrado em Educação em Ciências e Matemática. Informações e inscrições:
www.pucrs.br/prppg/educem.
Início do curso Estruturas mistas – concreto x alvenaria portante. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

*Início do curso Os desafios dos problemas de aprendizagem na escola. Promoção: Faculdade de Educação. 
*Início do curso Gestão da informação com front page/javascript. Promoção: Faculdade de Administração Contabilidade

e Economia. 
*Às 15h, Festival de Bandas da Famecos, com a participação de grupos de alunos da Faculdade, que apresentarão

composições próprias. Promoção: disciplina Estudos dos meios e ações aproximativos em Relações Públicas. Local:
auditório do prédio 7.
Último dia de inscrições para o Mestrado em Administração e Negócios. Promoção: Faculdade de Administração, Con-
tabilidade e Economia. Informações: 3320-3524, www.pucrs.br/face/man ou man@pucrs.br.
Início do curso Jornalismo econômico – traduzindo o economês. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

*Às 19h, início do curso Técnicas de atendimento ao público – ênfase em hospitais e clínicas. Promoção: Fundação Ir.
José Otão. Informações e inscrições: 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas para a 1ª Jornada do Serviço Social do HSL: a formação profissional no campo da saúde, com
início em 19/11. Promoção: Faculdade de Serviço Social. 

*Inscrições abertas (até 30/11) para o Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde (mestrado e
doutorado). Promoção: Faculdade de Medicina. Informações e inscrições: 3320-3318 ou www.pucrs.br/famed/pos.
Às 14h, início do curso O papel do professor no desenvolvimento da auto-estima do aluno. Promoção: Fundação Ir.
José Otão. Informações e inscrições: 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Início do curso Jornalismo esportivo na prática. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

*Inscrições abertas para o curso Recrutamento, seleção e acompanhamento de pessoal, com início em 16/11. Promo-
ção: Fundação Ir. José Otão. Informações e inscrições: 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas (até 19/11) para o Mestrado em Ciências Criminais. Promoção: Faculdade de Direito. Informações:
3320-3537, www.pucrs.br/direito/pos ou mestrcrime@pucrs.br.
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agendaagenda

pastoral e vocepastoral e voce

FALE CONOSCO

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

ção pelo 3320-3500, ramais

4338 e 4446, fax 3320-3603 ou

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.


