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Galvani atua na Proex

Aulas recomeçam
com gincana

OBoletim PUCRS Notícias volta a circular neste dia 1º/3,
quando as aulas recomeçam na Universidade. Uma

das novidades neste início de semestre será a Gincana
PUCRS Integração 2006, que buscará reunir a comunidade aca-
dêmica e proporcionar um melhor conhecimento da Instituição. O
evento, de 17/3 a 1º/4, é direcionado a alunos, pais de alunos,
funcionários da Universidade e do Hospital São Lucas, professo-
res e diplomados. As inscrições das equipes estão abertas de 6 a
16/3. Informações: www.pucrs.br/eventos/gincana.

Capes destina
verba a pesquisas

O Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad) da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) aprovou três propostas da PUCRS. O Procad tem por ob-
jetivo apoiar projetos conjuntos com pessoal e infra-estrutura
disponíveis em diferentes instituições para fortalecer as redes de
cooperação acadêmica. Confira as propostas da PUCRS que re-
ceberão verba e os responsáveis na Universidade:

Projeto de Cooperação Acadêmica 2005, que envolve a
PUCRS, Universidade Federal do Maranhão e a PUC/SP. Res-
ponsável: Berenice Rojas Couto, da Faculdade de Serviço
Social.

Estudo dos Padrões de Descarga Neuronal e da Sincroniza-
ção Não-Sináptica em Fatias do Hipocampo: Análise Eletro-
fisiológica e Modelagem Computacional. Foram contempla-
das a PUCRS e a Universidade Federal de São João Del-Rei.
Responsável: Jaderson Costa da Costa, do Instituto de Pes-
quisas Biomédicas.

Fortalecimento e Integração nas Competências do Processa-
mento da Língua. Envolve PUCRS e Universidades Federal de
São Carlos, de São Paulo e do Vale do Rio dos Sinos. Responsá-
vel: Vera Lúcia Strube de Lima, da Faculdade de Informática.

Foto: Gilson Oliveira

O jornalista e escritor Walter Galvani está atuando como respon-
sável pela Coordenadoria de Artes, Cultura e Esportes, da Pró-Reito-
ria de Extensão (Proex), criada no final de 2005. No momento se de-
dica ao planejamento de um projeto na área que será anunciado ain-
da neste mês de março. Galvani escreveu dez livros, entre eles o pre-
miado Nau Capitânia. O mais recente é Crônica: o vôo da palavra,
resultado das oficinas de criação literária que ministra nessa área.

Como jornalista, trabalhou no Correio do Povo, Folha da Tarde, Folha
da Manhã, Revista do Globo, Rádios Guaíba AM e Pampa. É colunista
de diversos veículos. Patrono da 49ª Feira do Livro de Porto Alegre, de
2003, Galvani integra o Conselho Estadual de Cultura e recebeu dis-
tinções, como Comendador da Ordem de Santos Dumont, conferida
pelo Ministério da Aeronáutica (1983), e Comendador da Ordem de
“El Leon de San Marco”, Veneza (1987).

Professores, técnico-
administrativos e esta-
giários da PUCRS e do
Hospital São Lucas (HSL)
receberão novos crachás.
O layout, desenvolvido
pela Assessoria de Pla-
nejamento e Marketing e
Agência Experimental de
Publicidade e Propagan-
da da Famecos, contará
agora com uma fotografia
para facilitar a identificação. Todos
terão as mesmas cores, sendo azul e
branco os da PUCRS e verde e branco
os do HSL. A Gerência de Recursos
Humanos e Gerência de Tecnologia da
Informação e Telecomunicação da

UNITV e Ascom

Novo crachá

O jornalista Luiz Antônio
Nikão Duarte (à direita na foto)
assumiu a coordenação da As-
sessoria de Comunicação So-
cial (Ascom) da PUCRS. Até ja-
neiro, ocupava a mesma fun-
ção na Federação das Indús-
trias do Rio Grande do Sul.
Exerceu anteriormente a ativi-
dade jornalística em veículos
do Estado, Santa Catarina,
Brasília e Rio de Janeiro, além
de ter atuado como professor
na Universidade de Brasília.
Nikão Duarte substitui o também jor-
nalista Carlos Alberto Carvalho, que
desde 1988 esteve à frente da Ascom.
Nos últimos sete anos, Carlos Alberto
acumulava a coordenadoria de Comu-
nicação da PUCRS com a de presiden-
te do Conselho Gestor da UNITV, canal

universitário de Porto Alegre. A partir
de agora, passará a dedicar-se inte-
gralmente ao projeto da televisão uni-
versitária, área na qual tem forte
atuação, já que também é diretor de
Comunicação da Associação Brasilei-
ra de Televisão Universitária.

Universidade buscaram
uma nova tecnologia para
criar na PUCRS uma cen-
tral de identificação que
começará a funcionar em
março. Com isso, o cra-
chá será feito na hora no
caso de admissão ou so-
licitação de uma nova
via, permitindo a utiliza-
ção em seguida para
identificação no estacio-

namento e biblioteca, entre outros. A
partir deste mês as unidades recebe-
rão instruções sobre como proceder
para a troca gradual de crachás dos
seus professores e técnico-adminis-
trativos.
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Remanejo e ingresso de diplomados
Os vestibulandos da PUCRS não classificados para a opção que escolheram

no concurso para ingresso em 2006/1 podem preencher, até 3/3, requerimento

para os cursos que oferecem vagas. Interessados devem dirigir-se à Coordena-

doria de Registro Acadêmico (CRA), sala 108 do prédio 1, das 8h às 18h, ou re-

alizar inscrição pelo site www.pucrs.br/vestibular. No mesmo período e local,

diplomados em curso superior podem requerer ingresso na Universidade. A ins-

crição é feita somente na CRA. Os resultados estarão a partir de 6/3 no site ci-

tado. Informações: 3320-3573.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tomou posse a nova diretoria do Cen-
tro de Estudos de Psiquiatria Integra-
da (Cenespi), do Hospital São Lucas.
A médica NINA ROSA FURTADO pas-
sou a presidência da entidade para
LUIZ GUSTAVO GUILHERMANO.
Também fazem parte da nova nomi-
nata os psiquiatras MARCO ANTÔNIO
PACHECO (vice-presidente), MAR-
CELO ZAMPERETTI DUARTE (tesou-
reiro) e CARLOS AUGUSTO KRIEGER
(secretário).

O professor JOSUÉ SCHOSTACK, da
Faculdade de Farmácia, recebeu o
Prêmio Sérgio Lamb. A distinção,
criada pelo Conselho Regional de Far-
mácia, é entregue aos profissionais
que têm se destacado. Schostack é
especialista em Farmácia Hospitalar
e mestre em Atenção Farmacêutica.

A parceria entre a PUCRS e a Micro-
soft fechou 2005 com 1,55 mil pesso-
as capacitadas. Uma novidade para
este ano é a mudança no nome Cen-
tro de Tecnologia XML. O espaço se-

FIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTRO

Fórum Social de Comunicação
A PUCRS sediará, no dia 21/3, o 4º Fórum Social de Comunicação. A pro-

posta é debater e avaliar as relações entre o marketing e as ações de respon-
sabilidade social, a criação publicitária com respeito aos valores sociais e hu-
manos, entre outros temas, além de premiar peças e campanhas de agências,
veículos e anunciantes socialmente responsáveis. O acesso aos seminários será
gratuito e os lugares serão ocupados por ordem de chegada. A promoção é uma
parceria entre a Faculdade de Comunicação Social (Famecos), a Associação
Latino-Americana de Agências de Publicidade, a Associação Riograndense de
Propaganda, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade e o Sindicato
das Agências de Propaganda do RS. Informações: 3222-5222 ou pelo site
www.forumcomunicacao.com.br.

diado no Parque Tecnológico (Tecnopuc) passa a
se chamar Centro de Inovação (CI). Segundo a
coordenadora LUCIA GIRAFFA, professora da Fa-
culdade de Informática, continuarão as Provas de
Conceitos, treinamentos personalizados, ativida-
des de inclusão digital e outras iniciativas de ca-
pacitação de alunos e clientes da Microsoft.

Programa Becas Líder
Estão abertas as inscrições para a quinta edi-

ção do Programa Becas Líder, patrocinado pela
Fundación Carolina e Banco Santander Central His-
pano. Os alunos selecionados realizarão um progra-
ma de imersão na sociedade espanhola, com temas
relacionados à realidade social, política e econômi-
ca. As atividades ocorrem de 3 a 21/7 em Madrid e
Lisboa, incluindo visitas a Granada, Santiago de
Compostela e La Coruña. Os gastos são todos pa-
gos pelo Programa. Os requisitos são saber ler, es-
crever e falar em espanhol, ter se formado em de-
zembro de 2005 ou se formar em julho de 2006 em
qualquer área. O Becas Líder ainda conta com a co-
laboração da Fundación Rafael del Pino e do Grupo
NH Hoteles. Inscrições e informações: Assessoria
para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais da
PUCRS, prédio 1, sala 205. Fone: 3320-3660 ou
e-mail aaii@pucrs.br.

O livro As conchas das nossas
praias: guia ilustrado, dos pes-
quisadores da PUCRS JOSÉ
WILLIBALDO THOMÉ, PAULO
EDUARDO AYDOS BERGONCI e
GUACIRA MARIA GIL, foi indi-
cado para receber o Prêmio Ro-
dolpho Von Lhering. A distinção
é conferida pela Sociedade Bra-
sileira de Zoologia e homena-
geia o ex-diretor do Museu de
Zoologia da USP, que dá nome
ao prêmio. Os autores recebe-
ram um diploma de honra ao
mérito em fevereiro, durante a
abertura do 26º Congresso Bra-
sileiro de Zoologia, em Londri-
na. O guia, editado pela União
Sul-Brasileira de Estudos da Bio-
diversidade, traz mais de cem
ilustrações de conchas de mo-
luscos brasileiros, a conceituação
e a classificação das sete classes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em fe-
vereiro na PUCRS, participando da 9ª Assembléia do
Conselho Mundial de Igrejas. No seu pronunciamen-
to, destacou a paz mundial e a contribuição das
igrejas ao processo de democratização do País, nos
anos 80. O Chanceler da PUCRS e Arcebispo Metro-
politano, DOM DADEUS GRINGS, e o Reitor JOA-
QUIM CLOTET participaram da recepção à comitiva
presidencial, composta pela primeira-dama Marisa
da Silva, pela ministra da Casa Civil, Dilma Rous-
seff, e pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Mi-
guel Rossetto. Também estiveram na PUCRS os ven-
cedores do Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esqui-
vel (argentino) e Desmond Tutu (sul-africano).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Foto: Gilson Oliveira
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br

Recomeçar com
qualidade de vida
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Seleção de coralistas
O Instituto de Cultura Musical está selecionando

interessados em cantar no Coral da PUCRS. Para par-
ticipar da seleção basta comparecer na secretaria do
Salão de Atos, fundos do prédio 4. Não é preciso
agendar horário. O Coral e Orquestra da Totalidade
também escolhe novos coralistas nos dias 6, 7 e
8/3, das 15h às 18h, no mesmo local. Os candidatos
devem ter mais de 60 anos, gostar de cantar ou sa-
ber tocar algum instrumento musical. Serão avalia-
das a voz e a habilidade instrumental. Informações:
3320-3582 ou e-mail cultura-musical@pucrs.br.

Estudo
sobre
TPM

O Serviço de Ginecologia
do Hospital São Lucas (HSL)
seleciona mulheres que so-
frem de TPM (tensão pré-
menstrual) severa para parti-
cipar de estudo clínico sobre o
distúrbio. A pesquisa utilizará
uma nova medicação, ainda
não registrada no Brasil. As
interessadas devem ter ciclos
menstruais regulares e não
podem estar tomando medi-
camentos anticoncepcionais,
mas apenas métodos não-
hormonais de contracepção,
como DIU ou ligadura de
trompas. Informações com a
coordenadora de estudos Rita
Tomilin, de segundas a quar-
tas-feiras, das 8h às 12h, ou
pelo telefone 3320-3000, ra-
mal 2300.

Centro de Reabilitação
Além dos atendimentos de fisioterapia, o Centro de Reabilitação

da PUCRS está oferecendo consultas com fonoaudiólogo e nutricio-
nista. A consulta nutricional é uma orientação personalizada e deta-
lhada. Consiste num conjunto de métodos utilizados para identificar a
composição corporal e hábitos alimentares. Também há a elaboração
de um plano alimentar específico para diabéticos, hipertensos, obe-
sos, atletas e até mesmo vegetarianos. A consulta tem duração mé-
dia de uma hora. O Centro de Reabilitação da PUCRS está localizado
no prédio 84, ao lado do Prédio Poliesportivo e próximo ao Centro Clí-
nico. Informações: 3320-3596 e site www.pucrs.br/reabilitacao.

CIEE em
novo local
O posto do Centro de In-

tegração Empresa-Escola
(CIEE) na PUCRS trocou de
lugar. Agora está localizado
no térreo do prédio 40. O
atendimento é feito das
8h30min às 21h30min. Infor-
mações: 3384-6179.

As aulas se iniciam e muitos
retornam das férias com o
desafio de se organizar para

dar conta das atividades que têm pela
frente. A vida moderna, envolvendo cri-
ses, mudanças, problemas e expectati-
vas, exige que estejamos preparados e
nos adaptemos às novas circunstânci-
as, aprendendo e reaprendendo perma-
nentemente.

Vivemos como se estivéssemos
“perdendo uma festa” todos os dias. O
deslocamento de informações é vertigi-
noso e somos “convidados” a partici-
par de tudo que acontece e não damos
conta. Com o tempo, desenvolvemos
um sentimento de perda, gerador de
baixa auto-estima e frustração.

Para superar isso, é necessário
disciplina, palavra que tem a mesma
etimologia de discípulo, que significa
“aquele que segue”. Ela é bastante im-
portante para mantermos uma vida

Su
pe

rd
ic

as equilibrada. Discutimos sobre o
que fazer para melhorar a quali-
dade de vida. Todos nós sabe-
mos que não fumar, manter uma ali-
mentação equilibrada e praticar exercí-
cios físicos são fatores fundamentais
para viver mais e melhor, mas não sufi-
cientes. Temos de descobrir como aten-
der adequadamente aos nossos sonhos

e expectativas e manter a motivação e
a energia no dia-a-dia. Isso está dire-
tamente relacionado com a visão de
mundo: como vemos os outros, como
nos relacionamos, quais são as nossas
metas e quem queremos ser.

CONSELHOS PARA O DIA-A-DIA
Ter bom humor. Pesquisas recentes comprovam que as gargalhadas podem
produzir o mesmo efeito de uma sessão de ginástica – protegem o coração,
aliviam o estresse, fortalecem o sistema imunológico e facilitam a digestão.

Organizar-se, dedicando horas para o lazer, que proporciona descanso e
desenvolvimento pessoal.

Dar-se conta de que o prazer não deve ser compreendido como exclusividade
dos instantes de lazer. Pode estar presente em outras atividades, como o tra-
balho.

Foto: Marcos Colombo/Arquivo PUCRS



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
Último dia de inscrições para um intercâmbio de um semestre na Ball State University, nos EUA. Os
candidatos devem ter concluído o 5º semestre. Inscrições na Assessoria para Assuntos Internacionais e
Interinstitucionais, sala 205 do prédio 1. Informações: 3320-3660.
As aulas ocorrem a partir de 13/3, sempre das 19h30min às 22h20min. Promoção: Faculdade de Teologia. 
Inscrições até 15/3. Informações e inscrições: 3320-3646, www.pucrs.br/faenfi/pos/nutricional,
faenfi-pg@pucrs.br.
Inscrições abertas. Aulas de natação para crianças entre 6 meses e 5 anos. Início em 11/3. Promoção:
Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 13/3. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

Inscrições abertas até 26/3. Informações: www.ead.pucrs.br e 3320-3651.

Inscrições abertas. Informações e inscrições: 3320-3683, www.pucrs.br/fefid/pos/tecnico.
Inscrições abertas. Informações e inscrições: 3320-3683, www.pucrs.br/fefid/pos/saudedesporto.
Inscrições até 10/3. Informações e inscrições: 3320-3620, www.pucrs.br/faced/pos, educacao-pg@pucrs.br.
Inscrições até 15/3. Informações e inscrições: 3320-3500 ramal 4094, www.pucrs.br/feng/pos/lato/eman.
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 9/3 a 6/7. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão. 
Inscrições abertas. O curso será realizado a partir de 11/3 no prédio 81. A promoção é do Instituto de Cultura
Japonesa. 
Inscrições até 15/3. Informações e inscrições: 3320-3640, www.pucrs.br/ima/gestao.

Inscrições abertas. As aulas começam em 13/3. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

Inscrições abertas. Início em 14/3. Promoção: Faculdade de Direito. 

Último dia para inscrições. Informações e inscrições: 3320-3658, www.pucrs.br/famecos/pos/
imagempublicitaria, imagempublicita@pucrs.br.
Inscrições até 10/3. Informações e inscrições: 3320-3537, www.pucrs.br/direito/pos/especializacaoempresarial,
mestradodir@pucrs.br.
Inscrições até 10/3. Informações e inscrições: 3320-3537, www.pucrs.br/direito/pos/especializacaoprocessual,
mestradodir@pucrs.br.
Inscrições até 10/3. Informações e inscrições: 3320-3572, www.pucrs.br/fateo/pos/ensinoreligioso.
Inscrições até 10/3 para turma da tarde e 17/3 para turma da noite. As aulas começam em 13/3 (T) e 20/3 (N).
Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações: 3339-1692, www.fijo.org.br, fundacao@fijo.com.br,
cursos@fijo.com.br.
Último dia para inscrições. Informações e inscrições: 3320-3620, www.pucrs.br/faced/pos,
educacao-pg@pucrs.br.
Inscrições abertas. Informações e inscrições: 3320-3564, www.pucrs.br/fau/patrimonio, pos-th@pucrs.br.

Inscrições até 10/3. Informações e inscrições: 3320-3537, www.pucrs.br/direito/pos/especializacaotrabalho,
direitotrabalho@pucrs.br.
Inscrições até 10/3. Informações e inscrições: 3320-3537, www.pucrs.br/direito/pos/especializacaopublico,
mestradodir@pucrs.br.
Inscrições até 10/3. As aulas começam em 13/3. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações:
3339-1692, www.fijo.org.br, fundacao@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Inscrições até 15/3. Informações e inscrições: 3320-3646, www.pucrs.br/faenfi/pos/cinesioterapia,
faenfi-pg@pucrs.br.
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“   Você comerá seu pão com o suor do seu
rosto, até que volte para a terra, pois dela foi
tirado. Você é pó, e ao pó voltará.”    Gn 3,19
Dia 1º de março – Quarta-feira de Cinzas e início da Quaresma

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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Pastoral e você

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral
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Bolsa de estudos para alunos da Arquitetura

Curso de Extensão em Teologia para Leigos
Especialização em Terapia Nutricional Parenteral e
Enteral
Nadar Brincando Baby

Curso: A Fundamentação Ética do Agir Humano V:
Metaética (Cognitivismo, Realismo, Naturalismo,
Expressivismo e seus Opostos)
Curso de Extensão a Distância em Gestão em Previdência
Complementar
Especialização em Técnico Desportivo em Futebol e Futsal
Especialização em Ciência da Saúde e do Desporto
Especialização em Educação para a Paz
Especialização em Engenharia de Manutenção
Cursos Integrados de Artes
Aikido

Especialização em Gestão da Qualidade para o Meio
Ambiente
Curso: Teorias do Conhecimento e as Ciências V: Aspectos
da Lógica Contemporânea
Grupo de Estudos sobre Direito Ambiental na Sociedade de
Risco
Especialização em Imagem Publicitária – A Imagem sob
um Novo Olhar
Especialização em Direito Empresarial

Especialização em Direito Processual Civil

Especialização em Ensino Religioso
Curso: Leitura Dinâmica e Memorização

Especialização em Psicopedagogia

Especialização em Arquitetura e Patrimônio Arquitetônico
no Brasil
Especialização em Direito do Trabalho e Direito Processual
do Trabalho
Especialização em Direito Público

Curso: Formação em T&D de Pessoal na Empresa

Especialização em Cinesioterapia Avançada
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