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Universidade
realiza Vestibular

de Inverno
No sábado e domingo (24 e 25/6), a partir das 14h, a Universi-

dade realiza o Vestibular para ingresso em 2006/2. São ofere-
cidas 2.765 vagas em 39 opções de cursos no Campus Cen-

tral. Além da redação, os candidatos deverão responder dez questões
objetivas de cada disciplina. O listão dos classificados será divulgado
no dia 28/6. Informações: www.pucrs.br/vestibular ou pelo telefone
3320-3557. Para os acompanhantes dos vestibulandos, a Pró-Reitoria
de Assuntos Comunitários promove atividades gratuitas, conforme o
quadro abaixo. O Museu de Ciências e Tecnologia oferece ingresso pro-
mocional a R$ 7.

Novo convênio com Unimed

A Flauta Mágica
estréia sexta-feira

A montagem da ópera A Flauta Mágica, de
WA. Mozart, será apresentada no Salão de Atos
da PUCRS nos dias 23/6 (20h30min), 24 e 25/6
(16h30min). O espetáculo comemora os 50 anos
do coral da Universidade e os 250 anos do nasci-
mento de Mozart. Além do coral e da orquestra da
PUCRS, contará com a participação de solistas convidados. A regência é do
maestro Frederico Gerling Júnior e a direção cênica de Victória Milanez. Os
ingressos podem ser adquiridos no Salão de Atos (fundos do prédio 4) ou
no Zaffari do Menino Deus. Informações: 3320-3582 ou no site
www.pucrs.br/eventos/flautamagica. Alunos, professores e funcionários
da Universidade têm 20% de desconto.

No dia 1º/7 entrará em vigor
um novo convênio da PUCRS
com a Unimed, mais ajustado
às necessidades do corpo fun-
cional da Universidade e à legis-
lação que rege os planos de
saúde. A partir dessa data, os
interessados terão um período
de 60 dias para optar por uma
das modalidades de plano ofe-
recidas. Dentre as melhorias es-
tão a ampliação do atendimento
para todos os procedimentos
clínicos e hospitalares; extensão

de cobertura para exames espe-
cializados, não-restrição ao nú-
mero de dias para internações
nos planos hospitalares, valor
mensal do plano independente-
mente da faixa etária, entre ou-
tros. A PUCRS arcará com 50%
no custo do plano do titular (ex-
ceto dependentes), limitado ao
valor máximo de R$ 51,50. In-
formações: Gerência de Re-
cursos Humanos esclareci-
mentos, ramal 3570 ou e-mail
grh@pucrs.br.

Oboletim semanal PUCRS Notícias, voltado para o público in-
terno da Universidade, comemora cinco anos de circulação

em agosto, somando quase 200 edições. Dirigido especial-
mente à comunidade acadêmica, divulga notícias sobre atividades do
interesse de professores, alunos e funcionários, sendo um instrumento
de contínuo relacionamento. Para comemorar seu quinto aniversário, a
Assessoria de Comunicação Social propõe um esforço de interação
ainda maior, realizando um sorteio entre os seus leitores – professo-
res, funcionários e alunos – que responderem às seguintes perguntas:

– Do que você mais gosta no boletim PUCRS Notícias?
– Qual a sua opinião sobre o encarte mensal Intervalo?
– Você tem alguma sugestão para aprimorar o boletim?
Em agosto serão sorteados cinco participantes que ganharão um

kit da Griffe PUCRS. As respostas devem ser enviadas para o e-mail
pucrsnoticias@pucrs.br até o dia 15 de agosto, com o número de
matrícula do aluno, professor ou funcionário. Participe!

PUCRS Notícias faz
aniversário e promove sorteio

Informações sobre créditos
e benefícios

Centro de Convivências
e Bate-Papo

Jogos Matemáticos

Sala de Internet

Missa

Calçada da Fama

Stand PUCRS

Matinê do Vestibular

ATIVIDADE
24/6

24 e 25/6

24 e 25/6

24 e 25/6

24 e 25/6

24 e 25/6

24 e 25/6

25/6

Auditório do prédio 9 / 14h

Saguão do prédio 9 / 13h

Saguão do prédio 9 / 14h

Saguão do prédio 9 / 13h

Igreja Cristo Mestre / 14h30min

Atrás do prédio 6 / 13h

Atrás do prédio 6 / 13h

Auditório do prédio 9 / 14h

DATA LOCAL/HORÁRIO

ICH tem nova sede
O Instituto de Cultura Hispâni-

ca (ICH) comemora seu cinqüente-
nário com a inauguração de uma
nova sede, na sala 814 do prédio
40. O espaço é decorado com mo-
tivos inspirados na arquitetura do
catalão Antoni Gaudí. A cerimônia
ocorrerá no local, a partir das 11h,
com presença de autoridades. O

ICH oferece cursos regulares e
avançados de língua espanhola,
aulas para interpretação de texto
em espanhol, conversação e exa-
mes de proficiência. Promove regu-
larmente eventos sobre aspectos
culturais e personalidades hispâni-
cas e hispano-americanas. Conta-
to: 3320-3559.

Ilu
st

ra
çã

o:
 S

am
ir 

M
ac

ha
do

/A
ge

xp
p 

– 
Fo

to
: D

ie
go

 F
on

se
ca

Morre o professor Di Bernardo
O professor Marcos Di Bernar-

do, da Faculdade de Biociências,
faleceu no dia 16/6, aos 42 anos,
vítima de câncer. Ele também
atuava no Laboratório de Herpeto-

logia do Museu de Ciências e Tec-
nologia. A missa de sétimo dia se-
rá realizada no dia 23/6, às
11h30min, na Igreja Universitária
Cristo Mestre.
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Campanha Não Risque nas Classes
As Faculdades de Ciências Aeronáuticas e Física estão realizando a cam-

panha Não risque nas classes. O objetivo é evitar que os alunos expressem

sua “criatividade” no mobiliário da Universidade. Foram afixados cartazes

nas salas de aula e alguns professores utilizam mensagens da campanha em

apresentações de PowerPoint nos projetores, durante intervalos de aulas.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

O Laboratório de Operações Unitárias da Fa-
culdade de Engenharia recebe, até 10/7, a
visita da professora Gretel Villanueva Ramos
que realiza investigações na área de fracio-
namento de taninos vegetais. Gretel é pesqui-
sadora de destaque em Cuba, sendo vice-
presidente da Câmara de Engenharia Química
daquele país.

MARIANE DE LUCA TEIXEIRA, recém-forma-
da em Jornalismo, foi selecionada para parti-
cipar do Programa Becas Líder, promovido
pela Fundação Carolina, da Espanha. Mariane
permanecerá na Europa de 3 a 21/7, junta-
mente com 60 recém-formados da Ibero-
América selecionados. Eles participarão de
conferências, visitas e encontros com as
principais personalidades espanholas e por-
tuguesas do mundo econômico, político, soci-
al e cultural da Península Ibérica.

A professora ROBERTA BAGGIO da Faculdade
de Direito proferiu palestra no Palácio do Pla-
nalto, em Brasília, a convite da Secretaria de
Assuntos Federativos com o tema Novos de-
safios e perspectivas para o federalismo no
Brasil.

FIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTRO

Projetos
de Filosofia

No dia 23/6 será realizada a
palestra Sobre a ilusão da liber-
dade da vontade, dentro do ciclo
de conferências Projetos de Filo-
sofia. O professor Roberto Pich
será o ministrante. O evento ocor-
rerá na sala 214 do prédio 50, a
partir das 14h. A entrada é fran-
ca. A promoção é do Programa de
Pós-Graduação em Filosofia. In-
formações: 3320-3554.

Lançamento do
Prêmio Finep

O Prêmio Finep de Inovação Tecnológica
2006 será lançado na PUCRS no dia 21/6, du-
rante o 2º Encontro de Integração das Empresas
de TIC em Inovação Tecnológica – RS. O lança-
mento ocorrerá logo após a abertura do encontro,
às 9h10min, no auditório do prédio 50.  A Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (Finep), vinculada
ao Ministério da Ciência e Tecnologia premiará
empresas e instituições públicas ou privadas
com sede no País que tenham introduzido novos
conceitos na geração, absorção e uso das tecno-
logias de processos e produtos, e que represen-
tem progresso significativo para a sua moderni-
zação. Informações: www.finep.gov.br/premio.

Os professores da Faculdade de Bioci-
ências CLARICE ALHO, GILSON CUNHA,
MOISÉS BAUER e EMILIO JECKEL con-
tribuíram com três dos 162 capítulos da
segunda edição do Tratado de Geriatria
e Gerontologia, da editora Guanabara
Kooga, 2006. A obra, com 1.666 pági-
nas, é a principal referência na área
para o Brasil e a América Latina e teve o
seu lançamento durante o 15º Congres-
so Brasileiro de Geriatria e Gerontologia
no início do mês de junho. Também du-
rante o evento os professores Bauer, Je-
ckel e NADJA SCHRODER ministraram o
curso Fronteiras da Biologia do Enve-
lhecimento. As alunas do curso de gra-
duação em Ciências Biológicas CLÍVIA
MIWA e DEISE FORNECK apresentaram
dois trabalhos científicos.

No Brasil, apenas 10% dos
jovens entre 18 e 24 anos es-
tão no ensino superior, o pior
índice da América Latina. Es-
tes e outros desafios da edu-
cação no País foram tratados
por Éfrem Maranhão, ex-presi-
dente dos conselhos nacionais
de Educação e de Secretários
de Educação. Ele foi palestran-
te do evento Capacitação Do-
cente – Inovação e Mudança
Curricular nos Cursos de Gra-
duação: Desafios e Tendências
a partir das Diretrizes Curricu-
lares, realizado na PUCRS.

Prato Especial
O Restaurante Universitário oferece, no

2º andar do prédio 3, o Prato Especial para
alunos, professores e funcionários. O valor
é R$ 3,80. Confira o cardápio da semana:

QUARTA-FEIRA – 21/6: Arroz,
feijão, carne de panela com molho de
queijo, moranga refogada e saladas.
QUINTA-FEIRA – 22/6: Arroz,
feijão, fricassê, batata dourada e sa-
ladas.
SEXTA-FEIRA – 23/6: Arroz,
feijão, frango à milanesa, vagem com
cenoura e saladas.

O aluno da Faculdade de Administração, Con-
tabilidade e Economia, RAFAEL KRUG, teve
sua empresa, Zero-Defect, classificada para
participar do Congresso de Tecnologia da Infor-
mação das Instituições Financeiras (Ciab-Fe-
braban). O evento da Federação Brasileira de
Bancos ocorre entre 21 e 23/6, em São Paulo.
A Zero-Defect nasceu na Incubadora Raiar e
tem HP e Sonae como clientes.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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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

Acupuntura: método
inovador de tratamento
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Oportunidades
no exterior

No dia 21/6 encerra-se o prazo de
inscrição para estudar um ou dois se-
mestres do curso de graduação na Uni-
versité de Poitiers, França, podendo
aproveitar as disciplinas na PUCRS. O
aluno deve ter concluído no mínimo 25%
do curso. As relações dos cursos estão
no site www.univ-poitiers.fr/formation/
domaines.htm. Informações na Asses-
soria para Assuntos Internacionais e In-
terinstitucionais (AAII): 3320-3660 ou
aaii@pucrs.br.

O International Centre of Excellence
for Education in Mathematics (ICE-EM),
da Austrália, oferece-se para cobrir cus-
tos de acomodação e alimentação de
alunos de pós-graduação ou professores
das áreas de matemática, física e com-
putação interessados em apresentar
seus trabalhos em evento da Universida-
de de Queensland, Brisbane, que ocorre-
rá de 3 a 21/7. Informações no site
www.ice-em.org.au/iagsm ou na AAII.

A acupuntura é um método de trata-
mento que consiste em estimular pontos
determinados do corpo, com a finalidade de
obter efeitos terapêuticos específicos. Evi-
dências científicas mostram que exerce im-
portante efeito analgésico e ação antiinfla-
matória. O objetivo da técnica é não somen-
te debelar os processos dolorosos, mas
também obter a recuperação global da saú-
de e a prevenção da doença. Parte da medi-
cina tradicional chinesa, a acupuntura foi
reconhecida como especialidade médica no
Brasil em agosto de 1995 e está inserida no
Sistema Único de Saúde (SUS) desde 1988.

CASOS BENEFICIADOS
Todas as pessoas que sofrem de diver-

sos tipos de dores podem beneficiar-se da
acupuntura. O método é eficaz contra es-
tresse, ansiedade, depressão, insônia, en-
xaqueca, alterações menstruais ou hormo-
nais. Também torna o organismo mais re-
sistente às infecções e pode ser boa opção
para casos de traumas e doenças reumáti-
cas, como artrites, e para quem sofre de
sintomas indefinidos e não consegue alívio
com os recursos e terapias convencionais.
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DOR DE PEQUENA INTENSIDADE
A sensação de dor na acupuntura geral-

mente está associada à inserção das agu-
lhas, sendo de pequena intensidade, rápida
e, na maior parte das vezes, imperceptível.
O paciente pode ter uma sensação discreta
de choque elétrico ou peso em decorrência
da ativação de terminações nervosas res-
ponsáveis pela condução do estímulo da
acupuntura, mas essas sensações tendem
a desaparecer em poucos segundos.

AULA INAUGURAL DA ESPECIALIZAÇÃO
Nesta sexta-feira (dia 23/6), às

20h30min, haverá a aula inaugural do
Curso de Especialização em Acupuntura,
ligado ao Instituto de Geriatria e Geron-
tologia da PUCRS, com o coordenador
pedagógico, Sílvio Harres. Local: auditó-
rio do 9º andar (sala 905) do prédio 50.

Curso de inverno de bioética
Estão abertas as inscrições para o 6º Curso de Inverno de Bioética, que ocorrerá nos dias 6 e 7/7 no

auditório do prédio 9. O tema desta edição é Genética e Dopping Genético. Haverá palestras e debates
com professores e profissionais da área. A palestra de abertura (6/7 às 9h), intitulada Introdução aos
Temas Ética e Bioética, será feita pelo Reitor Joaquim Clotet. Inscrições na Pró-Reitoria de Extensão (sala
201 do prédio 40). Informações pelo site www.pucrs.br/eventos/bioetica.

SEGURANÇA DO PROCEDIMENTO
Desde que realizada por médico

capacitado, a acupuntura é um pro-
cedimento seguro e sem efeitos cola-
terais. Reações adversas estão em
geral associadas à falta de formação
de quem a pratica. O paciente deve
manter seu médico informado sobre
os medicamentos de que faz uso,
possibilidade de gestação ou se é por-
tador de marca-passo.

AÇÃO EM 70% A 80%
DAS PESSOAS

A acupuntura funciona para a
grande maioria das pessoas que a
utiliza. Não apresenta ação em alguns
casos devido a vários fatores. Além
dos eventualmente relacionados a um
diagnóstico incorreto ou tratamento
inadequado, deve-se considerar que
as pessoas com altos níveis de cole-
cistocinina (CCK, hormônio elaborado
na mucosa intestinal) respondem mal
à analgesia por acupuntura. O uso de
determinadas medicações também
pode interferir no resultado.

Show comemora
75 anos da Face

A Faculdade de
Administração, Con-
tabilidade e Econo-
mia, dentro da pro-
gramação de come-
moração dos seus 75
anos, promove um
show com a banda
Papas da Língua e o DJ Marcelinho da Lua. O evento
ocorrerá dia 23/6, a partir das 23h, no Pepsi on Stage
(Av. Severo Dullius, 1995, em frente ao aeroporto Sal-
gado Filho). O ingresso antecipado custa R$ 15. Pontos
de venda: Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio
40), Laboratório de Informática do prédio 50, xerox dos
prédios 30 e 50 e comissões de formatura. Informa-
ções: 3320-3680.

Seminário de
Educação Física

A Faculdade de Educação Física
e Ciências do Desporto promove, nos
dias 23 e 24/6, o Seminário de Edu-
cação Física e Saúde Coletiva: in-
serção no Sistema Único de Saúde.
Dentre os temas abordados estarão:
Processo de constituição das políti-
cas públicas de saúde no Brasil, A
formação em Educação Física e o
SUS e As possibilidades de inter-
venção da Educação Física no SUS.
O evento ocorre no auditório do 5º
andar do prédio 81. Informações e
inscrições na Pró-Reitoria de Exten-
são (sala 201 do prédio 40), ou tele-
fone: 3320-3680.

Foto: Divulgação



ATIVIDADES INFORMAÇÕES
Inscrições abertas. A aula ocorre dia 28/6. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
Solicitações até 30/6 para alunos afastados da vida acadêmica e que desejam retomar os estudos. Informações: Coordenadoria de Registro
Acadêmico, sala 108 do prédio 1, 3320-3573, www.pucrs.br/cra.
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 30/6 a 21/7. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 3 a 6/7. Promoção: Fund. Irmão José Otão. Informações: 3339-1692, www.fijo.org.br, cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas ocorrem no dia 5/7. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 10 a 13/7. Promoção: Faculdade de Química. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 10 a 13/7. Promoção: Fund. Irmão José Otão. Informações: 3339-1692, www.fijo.org.br, cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas até 14/7. Informações e inscrições: 3320-3611, www.pucrs.br/inf/pos.

Inscrições abertas até 21/8. As aulas ocorrem de 25/8 a 24/11. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia. 

Curso: Panifício Italiano
Pedidos de reingresso

Curso: Incorporação Imobiliária
Atualização para Secretárias
Curso: Agrotóxicos no Ambiente, nos
Alimentos e nos Seres Humanos
Curso: Óleos Essenciais
Curso: Português nosso de cada dia
Doutorado em Ciência da
Computação
Cursos: Latim I e Grego II

PROGRAME-SE

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

“   É pela graça de Deus e pela proteção de
Maria que vós tereis êxito e fareis o bem.”Marcelino Champagnat

Entre em contato com a Redação pelo
3320-3500, ramais 4338 e 4446, fax 3320-3603

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é editado pela Assessoria de Comunicação
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jeto gráfico: Pense Design • Impressão: Epecê-Gráfica • Para ficar por den-
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Pastoral e você

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

 Informações e inscrições
na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40,

sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.

Curso: Relações Públicas como Empreende-
dores Sociais. Último dia para inscrições e
início das aulas. As aulas ocorrem até 1/7. O

curso é exclusivo para ex-alunos de Relações Públicas da Fa-
culdade de Comunicação Social (Famecos) da PUCRS. Promo-
ção: Famecos. 
Curso: Gastronomia Tradicional Italiana. Último dia para
inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem até 14/7. Pro-
moção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

23

Projeto Previdência Fim de Tarde – Debate e
Opinião. Início às 18h. Tema: Sociedade e Previ-
dência. Ministrante: Maria Cristina Brasil (Facul-

dade de Direito São Judas Tadeu). Local: sala 307 do prédio 11. En-
trada franca. Promoção: Núcleo de Estudos e Pesquisa em Previ-
dência Social da Faculdade de Direito.

Trancamento de matrícula ou cancelamento de disciplina. Úl-
timo dia para preencher e entregar requerimento. Informa-
ções: Coordenadoria de Registro Acadêmico, sala 108 do prédio 1,
3320-3573, www.pucrs.br/cra.

Curso: Primeiros Socorros. Último dia para inscrições e início
das aulas. As aulas ocorrem até 30/6. Promoção: Fundação Irmão
José Otão. Informações: 3339-1692, www.fijo.org.br,
cursos@fijo.com.br.

26
22

Curso: Alimentos Orgânicos e a Qualidade Nutricional. Último dia para inscri-
ções e início do curso, que tem duração de um dia. Promoção: Faculdade de En-
fermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

Especialização em Gerontologia Social. Último dia para inscrições. Informações e inscrições:
3320-3539, www.pucrs.br/fss/pos, servico-social-pg@pucrs.br.
Curso: Introdução às Técnicas de Tradução Escrita em Espanhol. Último dia para inscrições e
início das aulas. As aulas ocorrem até 23/8. Promoção: Instituto de Cultura Hispânica. 

21

Jogo da Copa
do Mundo 2006
– Brasil X Ja-

pão. Início às 16h. Interessa-
dos podem assistir ao jogo no
auditório do 5º andar do Parque
Esportivo. Há distribuição de pi-
poca, pastéis, café e barras de
cereal, além de sorteio de cami-
setas. É preciso confirmar pre-
sença na véspera (dia 21/6), na
recepção (térreo) do prédio 81
ou pelo telefone (51) 3320-3622
a partir das 8h, informando o número de matrícula estudantil ou profissional. O ingresso é um aga-
salho ou 1 kg de alimento não-perecível.
Curso: Adesão ao Tratamento Dietético. Último dia para inscrições e início das aulas. As aulas
ocorrem até 13/7. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
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