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Inscrições abertas
para o vestibular
APUCRS recebe inscrições (www.pucrs.

br/vestibular) para o vestibular de
inverno a partir desta quinta-feira,

19/5. São oferecidas 57 opções de cursos e um
total de 3.725 vagas nos campi Central, Zona
Norte e Viamão. O concurso deste ano terá no-
vidades. As provas serão realizadas nos dias
25 e 26/6 (sábado e domingo) e as questões

serão reduzidas de 15 para 10 por disciplina. A
redação se mantém como um texto opinativo,
com três opções de temas.  A taxa de inscrição
será de R$ 70. O Manual do Candidato estará
disponível para download no www.pucrs.br/
vestibular ou poderá ser adquirido por R$ 5
nos locais de inscrição até o dia 9/6. Informa-
ções no site ou pelo telefone 3320-3557.

Palestras comemoram
o Dia da Física

Nesta quinta-feira, 19/5,
é comemorado o Dia da Físi-
ca. A Faculdade de Física
promove duas palestras
gratuitas. Às 17h, o profes-
sor Antônio Dias Nunes fala-
rá sobre Física sem misté-
rio: atividades experimen-
tais. O professor Délcio Bas-
so, às 20h, abordará o tema
O impacto da Física no
mundo contemporâneo. Os
dois eventos têm entrada

franca e ocorrerão no auditório do prédio 10 no Campus Cen-
tral. As atividades também fazem parte da programação co-
memorativa do Ano Mundial da Física, proposto pela Organiza-
ção das Nações Unidas. Informações pelo telefone 3320-3535
ou site www.pucrs.br/eventos/anomundialdafisica.

PUCRS sedia Encontro
Gaúcho de Imunologia

Nos dias 19 e 20/5, a PUCRS sediará o 9º Encontro Gaú-
cho de Imunologia, promovido pela Faculdade de Biociências
em parceria com a Sociedade Brasileira de Imunologia – Re-
gional. Entre os temas debatidos estarão o uso de células-
tronco hematopoiéticas para regeneração de tecido nervoso
periférico, as alterações comportamentais induzidas imunolo-
gicamente e o uso do hormônio DHEAS como adjuvante em va-
cinas. Também serão apresentados pôsteres e resumos de
projetos desenvolvidos em laboratório. Inscrições na Proex,
sala 201 do prédio 40. Informações: 3320-3680 ou site
www.pucrs.br/proex.

O 1º Seminário Internacional Pessoa Adulta, Saúde e Educação ocorre
nos dias 24 e 25/5, no teatro do prédio 40. Fazem parte da programação
conferências e mesas-redondas, abordando temas como Significados da
vida adulta no século 21, Desenvolvimento da pessoa e saúde e Desen-
volvimento da pessoa, narrativa e educação social. O evento contará
com a participação dos professores Juan Antonio Huertas, da Universi-
dad Autónoma de Madrid, e Jorge Larrosa, da Universidad de Barcelo-
na, que falarão sobre Motivação, identidade e educação. O seminário
é promovido pelos programas de pós-graduação das Faculdades de
Educação e Serviço Social, em parceria com a UFRGS e a UFSM.
Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão, sala 201 do prédio 40. In-
formações: 3320-3680 ou www.pucrs.br/eventos/sipase.

O MEC divulgou os conceitos ava-
liados pelo Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes (Enade) em
2004. A prova, aplicada em novembro,
apresentou questões de conhecimento
geral e específico e gerou média final
e conceitos de 1 a 5. Na Universidade,
os cursos de Medicina e Odontologia
obtiveram o conceito máximo, 5. As
graduações em Farmácia, Serviço So-
cial e Medicina Veterinária (Campus
Uruguaiana) receberam o conceito 4.
Os cursos de Educação Física e Fisio-
terapia (Campus Central) e Agronomia
(Campus Uruguaiana) obtiveram con-
ceito 3.  O Enade foi aplicado em todo
o País em cursos das áreas de Agro-

PUCRS é destaque no Enade
nomia, Educação Física, Enfermagem,
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Medicina, Medicina Veterinária, Nutri-
ção, Odontologia, Serviço Social, Tera-
pia Ocupacional e Zootecnia. Participa-
ram grupos de estudantes desses cur-
sos, selecionados por amostragem, em
momentos distintos de sua formação.
Um grupo de ingressantes (83.661 mil)
era composto de alunos no final do pri-
meiro ano. Outro, de concluintes
(56.679 mil), contava com estudantes
do último ano cursado. Os dois grupos
foram submetidos à mesma prova,
possibilitando comparar o desempenho
desde a entrada até a saída do estu-
dante do curso de graduação.

Seminário discute pessoa
adulta, saúde e educação

LOCAL DE
INSCRIÇÃO
Campus
Central

Campus
Viamão

Campus
Zona Norte

Campus
Uruguaiana

LOCAL DE
INSCRIÇÃO
Av. Ipiranga,
6681, saguão
do prédio 11
Av. Senador
Salgado Filho,
7000 –
Viamão
Av. Baltazar
de Oliveira
Garcia, 4879
BR 472, km 7
– Uruguaiana

LOCAL DE
INSCRIÇÃO
das 8h
às 21h

das 8h
às 21h

das 14h
às 21h

das 8h30min
às 11h30min
e das 14h às
21h45min

ENDEREÇO HORÁRIO

Pela internet: www.pucrs.br/vestibular



Um grupo de quatro professores e 65 alu-
nos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo,
liderados pelo diretor IVAN MIZOGUCHI, visi-
tou o Núcleo de Casas Enxaimel, localizado no
bairro da Feitoria Nova – berço da coloniza-
ção alemã no município de Ivoti –, para fazer
uma análise do ambiente e das construções.

A Faculdade de Medicina realizou no Cen-
tro de Eventos do Hotel Bavária, em Gramado,
sua reunião de planejamento 2005. Participa-
ram a direção, coordenadores de pós-gradua-
ção e departamentos, a Pró-Reitora de Ensino
de Graduação, SOLANGE KETZER, e o Pró-Rei-
tor de Pesquisa e Pós-Graduação, JORGE
AUDY. Foram discutidos o panorama atual da
Faculdade, graduação, pós-graduação e exten-
são (presencial, virtual e interdisciplinar).

O processo de auto-avaliação institucio-
nal que está sendo realizado na PUCRS já dis-
põe do site www.pucrs.br/autoavaliacao, no
qual podem ser conferidas informações sobre
legislação, documentos oficiais e avaliação dos
cursos de graduação, entre outros itens.

Reflexões tem
reencontro

O Projeto Reflexões tem reen-
contro no dia 21/5, das 9h às
11h30min. Será abordado o tema
Globalização e Ensino Superior
Católico. Participam do painel o
Vice-Reitor, no exercício da Reito-
ria, Ir. Evilázio Teixeira, e os profes-
sores Érico Hammes, Maria Emília
Engers e Draiton Gonzaga de Sou-
za. Foram convidados para o en-
contro todos os grupos que já inte-
graram o Projeto Reflexões. Local:
teatro do prédio 40. Informações
na Pró-Reitoria de Assuntos Comu-
nitários, com Márcia ou Larissa,
pelo telefone 3320-3500, ramais
4360 e 4358.
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Professor EDUARDO GIUGLIANI,
da Faculdade de Engenharia, foi
palestrante no 10º Encontro Na-
cional de Engenharia de Produ-
ção, em Florianópolis (SC). Falou
sobre Avaliação na graduação –
ISO 9001:2000 – experiência da
elaboração de um Guia de inter-
pretação desta norma para o se-
tor educacional do Brasil por par-
te da ABNT. O evento também
contou com a presença dos pro-
fessores ÁLVARO LEÃO e GIL-
BERTO CUNHA, respectivamente
coordenador e professor do De-
partamento de Engenharia de
Produção.

Escolinha
Esportiva

A Faculdade de Educação Física e Ciências
do Desporto recebe as últimas inscrições para
a Escolinha Esportiva. São oferecidas aulas de
voleibol, handebol, futsal e basquetebol para
adolescentes de 11 a 15 anos e de formação
multiesportiva, para crianças de seis a dez
anos. As aulas ocorrem de maio a dezembro.
Interessados podem inscrever-se na Pró-Rei-
toria de Extensão, sala 201 do prédio 40.
Outras informações pelo telefone 3320-3680
ou por meio
do site www.
p u c r s . b r /
proex, no link
“Cursos e
Eventos”.

130 anos da
comunidade italiana

A turma da disciplina de Estudos dos Meios e Ações
Aproximativas, do curso de Relações Públicas da Facul-
dade de Comunicação Social, apóia o evento em come-
moração aos 130 anos da imigração italiana no Rio Gran-
de do Sul. No dia 20/5, às 19h, haverá missa campal em
italiano, encenação da chegada dos imigrantes, espetá-
culo musical, degustação de queijos e vinhos e baile.

Local: Armazém A7 do Cais do Porto. Detalhes:
www.acirs.org.br.

PRATO ESPECIAL
Confira no site www.pucrs.br/prac/pratoespecial
o cardápio do Prato Especial (R$ 3,50), voltado a

alunos da PUCRS. As refeições de 18 a 20/5:

QUARTA-FEIRA – 18/5: Arroz, feijão, salsichão, purê
de batata e saladas.
QUINTA-FEIRA – 19/5: Arroz, feijão, guisado incremen-
tado, mix de legumes e saladas.
SEXTA-FEIRA – 20/5: Arroz, feijão, frango assado, po-
lenta mal passada e saladas.

Fique por Dentro
O Grupo de Física das Radiações, da

Faculdade de Física, representado por sua
coordenadora, professora MARA RIZZATTI,
e pelos técnicos André Guedes e Fabiane
Lorenzini participou, a convite da Embra-
pa, em São Paulo, da conferência do pro-
fessor Alan MacDiarmid, prêmio Nobel em
Química pela descoberta e desenvolvimento
dos polímeros condutores. A equipe tam-
bém esteve presente no lançamento da pe-
dra fundamental do Instituto do Prof. Dr.
Alan MacDiarmid de Inovação.

Os alunos do 3º ano do Ensino Médio
do Colégio Marista Champagnat VICENTE
HECK, TATIANA PEREZ, THEODORO MOTA
e RODRIGO TOLIO estão na fase semifinal
da categoria High School Web Development
da Imagine Cup. A competição, promovida
pela Microsoft, é a principal na área de tec-
nologia mundial. O projeto de um site des-
tinado a deficientes visuais foi elaborado
pelo grupo fora do horário letivo. Os estu-
dantes contaram com o apoio do professor
JULIO MACHADO, coordenador acadêmico
do Centro Tecnológico XML (Tecnopuc).

Professor TELMO BRENTANO, das Fa-
culdades de Engenharia e de Arquitetura e
Urbanismo, recebe no dia 23/5, no Museu
do Ipiranga, em São Paulo, o Prêmio Desta-
que 2005 da Revista Incêndio. Brentano foi
indicado pelos leitores da publicação. Ele é
autor do livro Instalações hidráulicas de
combates a incêndios nas edificações, iné-
dito no Brasil na abordagem abrangente do
assunto.
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas,
entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br

Enfrentando
o medo de voar

Omedo de voar impede milhões de
pessoas anualmente de conhecer

lugares distantes, visitar familiares
e fazer viagens de negócios. As causas desse
tipo de medo variam de pessoa para pessoa,
sendo que a mais simples é a falta de conhe-
cimento dos mecanismos do vôo. Outras cau-
sas apontadas são a ansiedade devido a
questões subjetivas, de acordo com a estru-
tura emocional da pessoa, e a fobia ou pâni-
co, que necessitam de tratamento especia-
lizado. A razão do medo entre os jovens geral-
mente está relacionada a questões de manu-
tenção da nave, preocupação com as condi-
ções do avião e sua revisão constante. Os
mais velhos preocupam-se com questões
meteorológicas. As companhias aéreas geral-
mente mantêm programas de ajuda para pas-
sageiros e profissionais treinados para aten-
der e orientar os viajantes com medo. Confira
algumas dicas para espantar o medo e a an-
siedade de voar:

Participe do
Universidade
Missionária
Os interessados em partici-

par do Programa Universidade
Missionária ainda podem ins-
crever-se até sexta-feira, 20/5.
Promovido pelo Centro de Pasto-
ral, o programa proporciona a
convivência com a comunidade
e uma experiência de fé e soli-
dariedade.  De 12 a 17/7 haverá
uma missão em Butiá e de 25 a
31/7 na Vila Fátima, onde os
participantes realizarão visitas a
famílias, trabalhos educativos e
oficinas para jovens, adultos e
crianças. Inscrições: Centro de
Pastoral, sala 101 do prédio 17
ou pelo site www.pucrs.br/
pastoral/missionaria. Informa-
ções: 3320-3576.

Prática profissional no CZN
O Campus Zona Norte promove nos dias 23 e

30/5, das 18h30min às 19h30min, as Oficinas de
Prática Profissional. São voltadas a futuros alunos
de Prática Profissional do curso de Administração de
Empresas. Inscrição gratuita no dia 23/5. Informa-
ções: 3366-8242.

Geriatria e Gerontologia
O Instituto de Geriatria e Gerontologia abriu ins-

crições para seu curso de Especialização em Geria-
tria e Gerontologia – Extensivo com aulas aos finais
de semana. Até então o curso era realizado em tem-
po integral durante dois meses. O conteúdo progra-
mático é o mesmo, com carga horária de 360 horas.
Horário: das 8h às 18h às sextas e aos sábados du-
rante dois finais de semana por mês no período de
um ano. O início do curso está programado para dia
8/7. São oferecidas 25 vagas somente para médi-
cos. Informações: 3336-8153 e 3336-8613, e-mail
igg@pucrs.br e site www.pucrs.br/igg.

O maior circuito de exibição gratuita
de filmes brasileiros, o Cinema BR em
Movimento, patrocinado pela Petrobras,
realiza dia 20/5, às 19h, sessão no audi-
tório da Faculdade de Comunicação Social
com o longa-metragem Quase Dois Irmãos.
A exibição será seguida de um debate. En-
trada franca. O filme, de Lucia Murat, trata
da história brasileira nos últimos 50 anos.
Aborda a época da ditadura militar, quando
presos políticos foram levados à Penitenciá-
ria da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e fica-
ram nas mesmas galerias de assaltantes de
bancos. A história é contada por meio de
dois personagens: Miguel, um jovem intelec-
tual de classe média, preso político e hoje
deputado federal, e Jorge, filho de um sam-
bista que, de pequenos assaltos, transfor-
mou-se num dos líderes do Comando Ver-
melho.
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Filme Quase
Dois Irmãos
na Famecos

Lembre-se de que o avião é um dos meios
de transporte mais seguros que existem.
Segundo a Flight Safety Foundation, para
cada milhão de decolagens no mundo ocor-
rem apenas 1,4 acidentes. Outro dado cu-
rioso é de que o número de mortes por aci-
dentes de bicicleta é dez vezes maior do
que por acidente aeronáutico.
Alimente-se normalmente. Longos períodos
sem comer provocam descargas de adrenalina
para manter o nível de açúcar no sangue; pre-
fira alimentos leves, como sopas e saladas.

Redirecione seus pensamentos. Leia uma
revista, livro, ou converse com o passageiro
ao lado.
Evite ingerir bebidas alcoólicas. O efeito do ál-
cool durante o vôo é reforçado.

Use roupas leves e confortáveis.

Relaxe: inspire lentamente pelo nariz e
expire pela boca.

Evite pensamentos catastróficos.

Procure tirar dúvidas sobre o funcio-
namento do avião e procedimentos,
como decolagem e aterrissagem.

Hidratar-se durante o vôo, com
água ou suco, ajuda no bem-estar
a bordo.

Não tenha medo de utilizar o banheiro
do avião. Caso fique preso ali dentro,
lembre-se de que existe uma cam-
painha ali para pedir ajuda.

Se estiver muito ansioso,
avise a tripulação,
que saberá como
atendê-lo.



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
Palestra: Oralità, musica e storia: memorie delle
migrazioni
Palestra: A Função Social do Advogado (Projeto Sajug)

Especialização em Psicooncologia
Celebração Eucarística
2ª Semana de Qualidade de Vida dos Médicos do
Hospital São Lucas
Curso: Gastronomia Francesa
Especialização em Gestão Fazendária

Palestra: Memória e Uso de Medicamentos em Idosos

Monografia Nota 10

Cursos ATC/Famecos – Dreamweaver Avançado
Premiação do Concurso Literário sobre a Paz
Missa da Solidariedade
Conversando com Eles
Conferência Internacional Justiça Constitucional

Curso: Gastronomia Italiana

Curso: Habilidades Gerenciais para Novos Gerentes

Curso: Origami

Torneio Esportivo Solidariedade e de Recepção aos
Calouros
Seminário Contábil

Campanha de Coleta de Leite e Alimentos
Não-Perecíveis
Seminário Economia às 5 ½

Curso: Gastronomia Provençal

Curso: Empreendendo no Mercado de Química
Ciclo de Seminários PET Biologia sobre Epistemologia,
Ciência e Evolução
Curso: Intervenção Motora Lúdica Inclusiva

Curso: Gestão da Informação com Access

Curso: Negociando com Fornecedores

Ciclo de Conferências Projetos em Filosofia com os
temas Argumentos Céticos e A fundamentação
filosófica dos direitos humanos

Início às 17h. Local: auditório do prédio 5 (sala 9). Promoção: Programa de Pós-Graduação em História –
Centro de Pesquisa em História Oral. Entrada franca. Inscrições: historia-pg@pucrs.br ou 3320-3534.
Início às 18h. Palestrante: professor Jarbas de Melo e Lima. Local: auditório do prédio 11. Quem quiser
contribuir com a Semana da Solidariedade pode levar ao evento um litro de leite ou uma lata de leite em pó.
Último dia de inscrições. Promoção: PUCRS Virtual. Informações e inscrições: www.ead.pucrs.br ou 3320-3529.
Início às 18h30min. Local: Igreja Universitária Cristo Mestre.
O evento ocorre até 20/5. Informações: 3320-3282, 3320-3000, ramal 2445 ou hslcodiv@pucrs.br.

Inscrições abertas. As aulas começam em 4/6. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 6/6. Promoção: PUCRS Virtual. Informações e inscrições:
www.ead.pucrs.br ou 3320-3529.
Início às 15h. Palestrante: Professora Maria Cristina Werlang. Local: prédio 12 A, sala 405. Promoção:
Faculdade de Farmácia.
Início às 17h30min. Local: auditório do prédio 11. Promoção: Faculdade de Direito. Inscrição: um litro de
leite em caixa ou uma lata de leite em pó.
Inscrições abertas. As aulas começam em 30/5. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 16h30min. Local: prédio 8, sala 305. Promoção: Faculdade de Letras.
Início às 10h. Local: anfiteatro do Hospital São Lucas da PUCRS.
Início às 11h30min. Tema: Alcoolismo e Drogas. Local: prédio 50, sala 413. Informações: 3320-3500, ramal 4359.
Início às 9h. Local: auditório do prédio 40, sala 202. Promoção: Programa de Pós-Graduação da
Faculdade de Direito.
Inscrições abertas. As aulas começam em 31/5. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e
Fisioterapia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 3/6. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. 
Inscrições abertas. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. Informações: 3320-3583 ou
cultura-japonesa@pucrs.br. 
Início às 8h. Local: Parque Esportivo (prédio 80). Informações: 3320-3708.

Início às 9h. Local: auditório do prédio 50. Promoção: Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de
Administração, Contabilidade e Economia.
Último dia para a arrecadação. As doações podem ser feitas em diversas faculdades do Campus Central,
no Hospital São Lucas da PUCRS e nos Campi Viamão e Zona Norte.
Início às 17h30min. Tema: Crescimento pró-pobre no Brasil: uma análise exploratória. Palestrantes: Sabino
Porto Júnior (UFRGS). Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. Entrada franca.
Inscrições abertas. As aulas começam em 30/5. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e
Fisioterapia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 3/6. Promoção: Faculdade de Química. 
Início às 13h10min, com o tema Evolução e Biologia. Ministrante: professor Luiz Glock. Local: prédio 12C,
sala 142. Promoção: PET Biologia. Entrada franca.
Inscrições abertas. As aulas começam em 1º/6. Promoção: Faculdade de Educação Física e Ciências do
Desporto. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 11/6. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e
Economia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 6/6. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e
inscrições: prédio 2, 3336-5857, www.fijo.com.br ou cursos@fijo.com.br.
Início às 14h e 16h, respectivamente. Local: prédio 50, sala 214. Promoção: Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas. Entrada franca.
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Entre em contato com a Redação pelo

3320-3500, ramais 4338 e 4446, fax 3320-3603

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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A educação é aquilo que
sobrevive depois que tudo

o que aprendemos foi esquecido.
B. F. Skinner
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