
NOTÍCIAS
PUCRS realiza Vestibular 
de Inverno
Nos dias 23 e 24/6 (sábado e domingo), 

das 14h às 18h, são realizadas as provas 
do Vestibular de Inverno 2007. Além da re-

dação, os candidatos respondem a dez questões 
objetivas de cada disciplina. São oferecidas 36 
opções de curso e 2.505 vagas no Campus Central. 
Neste concurso a PUCRS apresenta uma forma al-
ternativa de ingresso nos cursos de graduação, por 
meio do Processo Seletivo Complementar. Após a 
matrícula dos candidatos classificados, havendo 
vagas disponíveis, ocorrerá uma prova de redação 
e os aprovados nessa seleção vão preencher as va-
gas remanescentes. O período de inscrição para o 
Processo Seletivo vai de 12 a 23/7. A prova de Re-
dação será no dia 28/7, sábado, das 14h às 16h.

 Para acolher os acompanhantes e familia-
res dos vestibulandos, a PUCRS oferece o Projeto 
Acalanto com atividades gratuitas. Integram a pro-

Idéia é o novo instituto  
de pesquisa

Ao completar 20 anos em 2007, o Instituto de 
Pesquisa Científica e Tecnológica (IPCT), ganhou 
novo nome e ampliou funções. No dia 25/6, às 
17h, ocorre o lançamento das novas instalações 
do Idéia – Instituto de Pesquisa e Desenvolvimen-
to, na torre do prédio 30. A nova formatação conta 
com três áreas de ação, com destaque ao Apoio 
à Pesquisa. Oferece orientação para adequação 
aos requisitos de editais públicos e de instituições 
privadas, dando suporte aos pesquisadores para 
melhor aproveitamento das oportunidades de fi-
nanciamento. Inclui manutenção de equipamentos 
especializados e também presta consultoria técni-
ca, agendando encontros com nomes de referên-
cia nos ramos solicitados. A Incubação de Projetos 
será a nova maneira de ingressar no Instituto. Os 
pesquisadores poderão se candidatar a salas no 
instituto, desde que contem com financiamento 
para pesquisa. O Serviço de Microscopia e Micro-
análise também passou a fazer parte da cesta de 
serviços oferecidos pelo Idéia. 

Encontro debate economia 
social e educação

Grandes nomes do Brasil e do mundo estarão 
no Centro de Eventos da PUCRS de 25 a 27/6 para 
o 6º Encontro Internacional do Terceiro Setor. Com 
o tema central Terceiro Setor – Economia Social e 
a Educação: Real Vertente do Desenvolvimento, 
o evento apresentará 12 painéis que tratarão em 
profundidade questões específicas da sociedade 
civil. Realizado em conjunto com o 7º Encontro 
das Fundações e Organizações Sociais do Merco-
sul e o 1º Encontro de Comunicação Terceiro Setor 
– Economia Social, aproveitará a presença dos 
representantes das principais ONGs e Fundações 
do Brasil para criar o Conselho Nacional Perma-
nente do Terceiro Setor. O Reitor da PUCRS, Joa-
quim Clotet, será um dos palestrantes do painel A 
Universidade identifica-se e atua como empresa 
ou organização social no processo de desenvol-
vimento?, realizado no dia 26, à tarde. Inscrições, 
que incluem certificado, material e almoço, na 
sede da Fijo (prédio 2) ou pelo www.fijo.org.br/
viencontro. Informações: 3205-3101.

Ferramenta educacional  
capacitará em saúde mental
A PUCRS, em parceria com a Brigham Young 

University (BYU), do Hawaí (EUA), iniciou 
o projeto de pesquisa Desenvolvimento de 

uma ferramenta educacional baseada em casos 
para capacitação em saúde mental na atenção 
básica, visando divulgar o programa para uma au-
diência internacional com tradução em inglês. De 
26/6 a 3/7, a Universidade recebe a visita de uma 
equipe da instituição norte-americana. O objetivo 
é criar um modelo educacional para capacitação 
em saúde mental interdisciplinar na atenção bá-

sica, baseado em estudo de casos e no desen-
volvimento de competências. Os parceiros vão 
trabalhar para modificar, adaptar, implementar e 
avaliar uma ferramenta educacional que vincule 
os conhecimentos sobre saúde mental nos cuida-
dos primários de saúde às necessidades de as-
sistência à população. A conclusão do projeto está 
prevista para dezembro de 2008. A coordenação 
é dos professores Dinarte Ballester, da Faculdade 
de Medicina, Lucia Giraffa, da PUCRS Virtual, e 
Peter Chan, da BYU.
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gramação oficina de jogos matemáticos, missa 
na Igreja Universitária Cristo Mestre, exibição de 
filmes e palestras com informações sobre a Insti-
tuição. O Museu de Ciências e Tecnologia também 
estará aberto com ingressos a preços promocio-
nais. Confira a programação do Projeto Acalanto:

Foto: Arquivo PUCRS

Jogos Matemáticos para acompanhantes

Centro de Convivência
23 e 24/6 – Das 14h às 18h
Saguão do prédio 9
Jogos Matemáticos
23 e 24/6 – 14h
Saguão do prédio 9
Sala de internet
23 e 24/6 – Das 14h às 18h
Laboratório de Informática do prédio 9

Missa
23 e 24/6 – horário a ser definido
Igreja Cristo Mestre
Stand PUCRS – Informações sobre a Universidade
23 e 24/6 – 14h
Entre os prédios 5 e 16
Matiné no Vestibular – Exibição de filmes
Domingo, 24/6 – 14h
Auditório do prédio 9
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Prêmios Santander
Estão abertas as inscrições para a 3ª edição dos 

Prêmios Santander de Empreendedorismo (para 
equipes de estudantes de graduação e/ou pós-

graduação) e de Ciência e Inovação (para pesquisa-
dores-doutores, participando tanto individualmente 
como em equipe). Os candidatos poderão inscrever 
seus projetos nas categorias Indústria, Tecnologia 
da Informação e Comunicação e Biotecnologia. No 
Prêmio de Empreendedorismo também há a categoria 

Programa  
de Residência 
Multiprofissional

O Programa de Residência Multiprofissional 
(Premus) da PUCRS recebe inscrições de candi-
datos até 4/7. Podem concorrer às 46 vagas, com 
bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde, pro-
fissionais graduados em Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e 
Serviço Social. As aulas começam em agosto. O 
programa tem duração de dois anos e o objetivo 
de desenvolver competências fundamentadas 
nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Informações no site www.pucrs.br/premus ou 
telefone 3320-3646.

Projeto Filmes  
em Debate

No encontro do Projeto Filmes 
em Debate do dia 21/6 será exibido o 
filme A vida de Brian, do grupo de co-
mediantes britânicos Monty Python. O 
evento, com entrada franca, ocorre a 
partir das 17h no auditório do prédio 
5. A organização é de alunos do cur-
so de Ciências Sociais, com apoio do 
Departamento de Ciências Sociais e 
do Santander Banespa. Informações:  
filmesemdebate@hotmail.com.

Curso de Inverno 
de Bioética

A sétima edição do Curso de Inverno de Bioé-
tica será realizada nos dias 5 e 6/7. Na palestra de 
abertura o Reitor Joaquim Clotet falará sobre Éti-
ca em pesquisa envolvendo seres humanos: um 
desafio transdisciplinar. O curso será dividido em 
três grandes blocos, que abordarão conceitos bá-
sicos, aspectos regulatórios das pesquisas e ética 
em pesquisa por área de conhecimento (Ciências 
Exatas e da Terra, Biológicas, Sociais Aplicadas, 
Humanas, da Saúde, Agrárias, além de Lingüística 
e Letras, Artes e Engenharias). As inscrições po-
dem ser feitas na Pró-Reitoria de Extensão (sala 
201 do prédio 40). Informações: 3320-3680 ou 
proex@pucrs.br.

Salão de Iniciação Científica
O 8º Salão de Iniciação Científica da PUCRS recebe inscrições até 

13/8. O tema deste ano é Meio Ambiente e Sustentabilidade. 
Serão aceitos trabalhos de iniciação científica de alunos que es-

tejam cursando regularmente um curso de graduação, independente-
mente da instituição. Também podem ser inscritos trabalhos apoiados 
por ONGs, empresas ou iniciativas voluntárias, desde que orientados 
por um professor. Os interessados podem se inscrever no site www.
pucrs.br/salao. A atividade ocorrerá de 23 a 26/10. A organização é da 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Congresso 
Brasileiro de 
Ornitologia
Até o dia 25/6 podem ser feitas as inscrições on-li-

ne para o 15º Congresso Brasileiro de Ornitologia. 
Estão programadas palestras de pesquisadores 

nacionais e internacionais, minicursos e apresentações 
orais, entre outras atividades. Dentre os minicursos ofe-
recidos estarão os de Relocação de Aves, Introdução à 
Bioacústica, Biologia e Conservação de Aves Marinhas 
e Biologia da conservação aplicada: o software Vortex 
e a simulação estocástica do processo de extinção. 
O evento ocorrerá de 1º a 6/7 na PUCRS. A promoção 
é do Museu de Ciências e Tecnologia e da Sociedade 
Brasileira de Ornitologia. Inscrições e informações no 
site www.pucrs.br/eventos/ornitologia.

Trancamento de matrícula
O último dia para requerer trancamento de ma-

trícula ou cancelamento de disciplinas é 26/6. 
Para que esses procedimentos sejam realiza-

dos o aluno ou pessoa autorizada com procuração 

registrada em cartório devem procurar a Coorde-
nadoria de Registro Acadêmico (sala 108 do prédio 
1), das 8h às 21h15min. Informações pelo telefone 
3320-3573.

Cultura e Educação. Os vencedores de cada categoria 
receberão R$ 50 mil para a viabilização do projeto. O 
objetivo dos prêmios é estimular a atitude empreen-
dedora e a pesquisa científica, revelando novos talen-
tos e autores de projetos que beneficiarão a sociedade 
brasileira. O cunho em responsabilidade social será 
requisito para todos os projetos inscritos. Informa-
ções e inscrições no site www.universia.com.br/ 
premiosantander.

Foto: Anthony Marquette/Morguefile
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Ambulatório trata de TPM
A tensão pré-menstrual (TPM) é um conjunto 

de sintomas físicos e comportamentais que 
ocorre nos dias que antecedem a menstrua-

ção. A fase popularmente conhecida como “aque-
les dias” interfere no humor, no comportamento 
e no organismo de algumas mulheres, podendo 
afetar seus relacionamentos sociais, profissionais 
e familiares. Para buscar qualidade de vida de 
pacientes que já têm o diagnóstico ou apresen-
tam sintomas de TPM, o Serviço de Ginecologia do 
Hospital São Lucas (HSL) da PUCRS montou um 
ambulatório específico para diagnóstico, trata-
mento e acompanhamento. A TPM é um mal que 
atinge grande parte da população feminina, e não 
há necessidade de “aceitar” esse sofrimento como 
definitivo. Existem tratamentos medicamentosos e 
comportamentais que podem e devem ser usados 
na busca de uma melhor qualidade de vida.

 

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

AS qUEIxAS
Alguns estudos mostram que cerca de 80% das 

mulheres apresentam algum tipo de alteração no perío-
do pré-menstrual, sendo que em 50% delas os sinto-
mas prejudicam suas vidas. As queixas mais comuns 
incluem desconforto abdominal, dor nas mamas, dor de 
cabeça, cansaço, tensão, humor deprimido, instabilida-
de do humor, aumento do apetite, esquecimento, dificul-
dade de concentração, maior sensibilidade aos estímu-
los, raiva, choro fácil, calorões, palpitações e tonturas. 
É comum que mulheres com a tensão apresentem rápi-
das mudanças afetivas, como passar abruptamente de 
triste e chorosa para irritada e agressiva.

Para que esses sintomas sejam considerados 
TPM, devem ocorrer no período pré-menstrual de di-
versos ciclos e não eventualmente. Se essas altera-
ções ocorrem todos os dias do mês, outros diagnósti-
cos devem ser elaborados.

fique por dentro

superdicas

CAUSAS
Muitas hipóteses têm sido feitas a respeito 

das causas dessa doença. Acredita-se que as 
principais influências sejam hormonais e se de-
vam ao ciclo menstrual normal que interfere no 
sistema nervoso central. A relação entre os hormô-
nios sexuais femininos, as endorfinas (substâncias 
naturais ligadas à sensação de prazer) e os neuro-
transmissores está cada vez mais estabelecida.

SERVIço
O ambulatório do HSL funciona nas quar-

tas-feiras à tarde, no conjunto 317, e atende 
pacientes tanto do SUS quanto de convênios. 
As consultas podem ser marcadas diretamente 
no local ou por telefone (3320-3354).

O Programa de Excelência da Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade e Economia realizou, em 
Viamão, o 1º Encontro de Integração dos Colabora-
dores da FACE com o objetivo de integrar a equipe de 
trabalho desenvolvendo sentimentos de comprome-
timento interpessoal. Foram abordados temas como 
integração grupal, desenvolvimento da percepção, 
auto e heteroconhecimento, confiança e relaciona-
mento interpessoal. Participaram todos os funcioná-
rios da Faculdade, direção e coordenadores dos de-
partamentos. Para o segundo semestre está previsto 
novo encontro.

A professora da Faculdade de Odontologia MARí-
lIA GERhARdt dE olIVEIRA é a nova coordenadota 
da Comisión de Enseñanza, Investigación y Ética en 
Salud da Asociación Latinoamericana de Cirugía Bu-
comaxilofacial na gestão 2007 a 2009.
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A Faculdade de Comunicação Social desembarcou no 
Festival Mundial de Publicidade de Gramado com um time de 
quase 30 professores, alunos e funcionários escalados para 
evidenciar o trabalho desenvolvido pelo curso de Publicidade 
e Propaganda. Desde o primeiro dia do evento todos estiveram 
envolvidos com uma rotina de oficinas, entrevistas, transmis-
sões de programas jornalísticos sobre o festival e, sobretudo, 
uma constante interação entre alunos e profissionais de dife-
rentes épocas, mas que compartilham uma identidade.

A Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana con-
cedeu a grande condecoração, medalha de ouro, ao profes-
sor JoÃo SIdNEI dUARtE MAChAdo, do curso de Direito do 
Campus Uruguaiana, pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade uruguaianense. O professor foi condecorado na 
sessão solene alusiva aos 161 anos de emancipação política 
de Uruguaiana.

PAUlo RoBERto SIlVA hENdlER, 
aluno do primeiro semestre de Engenharia 
Química, orientado pelo professor ClAUdIo 
FRANKENBERG, recebeu o Prêmio ABQ RS 
de Química 2007, na área de engenharia 
química, instituído pela Secção Regional do 
Estado do Rio Grande do Sul e da Associa-
ção Brasileira de Química, com o trabalho 
Gerenciamento de resíduos em laboratório 
de ensino de uma forma otimizada.

As professoras da Faculdade de Enfer-
magem, Nutrição e Fisioterapia VERÔNICA 
FRISoN e FlÁVIA MARtINEZ participaram 
do 12º Congresso Brasileiro de Biomecâni-
ca, em São Paulo, com os trabalhos Análise 
da força de reação do solo na marcha femi-
nina com o uso de três modelos de calça-
dos, Análise qualitativa e baropodométrica 
da marcha e o estudo de caso Análise da 
Marcha pós-liberação do retináculo dos 
flexores do tornozelo em lesionado me-
dular. As pesquisas, que contaram com a 
participação das ex-alunas Raquel Estery, 
Amanda Buen, Bárbara Presta, Liziane Frei-
tas e Sabrina Machado, foram realizadas em 
parceria com o laboratório IBTEC de Novo 
Hamburgo, sob a coordenação do professor 
Milton Zaro.  

Foto: stock.XCHNG

Fotos: Divulgação
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Entre em contato com a Redação pelo fone 
3320-3500, r. 4338 e 4446, fax 3320-3603 

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

agenda programe-se

Sobremesa Musical. Horário: das 13h às 13h30min. Entrada 
franca. Apresentação: Trio de Soprano, Trompete e Piano da Or-
questra Filarmônica da Universidade. Local: átrio do prédio 9. 
Promoção: Instituto de Cultura Musical.

lançamento do 1º Chip de Identificação por Meio de Rádio 
Freqüência totalmente desenvolvido no Brasil. Local: Audi-
tório 202 do prédio 40. Horário: 9h. Promoção: Faculdade de 
Informática, Innalogics e Ceitec.

Encontro que celebra os 40 anos do curso 
de Relações Públicas. Local: Parque Moi-
nhos de Vento (Parcão), junto ao Monumento a 
Castelo Branco (monumento de ferro). Horário: 
das14h às 17h. Informações 3320-3601.

Curso Ativos cosméticos e dermatológicos: 
propriedade, estabilidade e incompatibi-
lidade. Ocorre até 24/6. Local: sala 701 do 
prédio 40. Horário: das 8h30min às 12h30min 
e das 13h30min às 17h30min. Promoção: Fa-
culdade de Farmácia.  

3º Campeonato da Amizade de Pólo Aquá-
tico. Até 24/6. Local: 2º andar do Parque Es-
portivo, prédio 81. Promoção: Faculdade de 
Educação Física e Ciências do Desporto.

Palestra Razões da queda dos Preços de 
Ações de Empresas detentoras de Bons Fun-
damentos Econômico-Financeiros. Horário: 
das 18h às 19h. Local: LabMec, sala 705 do pré-
dio 50. Informações: 3320-3500, ramal 7753.

Matinê das duas – Exibição do filme Em 
seu lugar. A atividade tem entrada franca e 
é destinada a pessoas com 50 anos ou mais. 
A partir das 14h, no auditório do 9º andar do 
prédio 50. Informações: 3320-3708.

Curso Mercado de opções: Compra e Venda. 
Ocorre até 28/6. Local: LabMec, sala 705 do 
prédio 50. Horário: das 19h30min às 22h30min. 
Inscrições no LabMec. Informações: 3320-3500, 
ramal 7753.

Palestra deus na Mente, de Nicolau de Cusa. A palestra faz 
parte do círculo de conferências Projetos de Filosofia e contará 
com a participação do professor Reinholdo Ullmann. Local: sala 
314 do prédio 50. Horário: 14h. A entrada é franca. Informa-
ções: filosofia-pg@pucrs.br ou pelo 3320-3554.

Último dia de inscrições para Mestrado e doutorado em 
Filosofia. Informações 3320-3554, www.pucrs.br/pgfilosofia 
ou filosofia-pg@pucrs.br.

Último dia de inscrição para Bolsa de Estudo na França. Des-
tinada a alunos de Graduação de Engenharia Civil e Mecatrônica. 
Informações na Assessoria para Assuntos Internacionais e Inte-
rinstitucionais, ou pelo site www.pucrs.br/aaii ou 3320-3660.

Último dia para participar da segunda edição da Avaliação 
de disciplinas dos Cursos de Graduação. Os instrumen-
tos estão disponíveis no site da PUCRS, no link Informações 
Acadêmico-Financeiras para alunos e Central de Professores 
para docentes.

Festa Junina das Crianças do hospital São lucas. Local: 
Saguão do 5º andar da Pediatria. Horário: 14h30min. 

A origem da igualdade do direito e na Moral. Lançamento 
oficial do livro Festschrift em homenagem ao professor Ernildo 
Stein. A homenagem terá a palestra com o professor Ernest Tu-
gendhat, intitulada A origem da igualdade do Direito e na Mo-
ral. Local: sala 202 do prédio 40. Horário: 10h. Entrada franca. 
Informações: filosofia-pg@pucrs.br ou pelo 3320-3554.

Palestra Conversando com Eles e Elas. Local: sala 402, pré-
dio 50. Horário: das 11h às 12h30min. Promoção: Pró-Reitoria 
de Assuntos Comunitários.

dIA 20   qUARtA-FEIRA dIA 23   SÁBAdo

dIA 25   SEGUNdA-FEIRA

dIA 26   tERçA-FEIRA

dIA 21   qUINtA-FEIRA

dIA 22   SExtA-FEIRA

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

2º Concurso Multidisciplinar de Artigos. Ins-
crições até 1º/7. Local: Campus Uruguaiana. 
Informações: www.pucrs.campus2.br/eventos/
icma2007/.

Seminário de atualização sobre as implica-
ções ético-jurídicas das novas tecnologias 
genéticas. De 27/6 a 29/6. Local: Auditório do 
prédio 11. 

doutorado em Ciência da Computação. Inscri-
ções até 29/6. As linhas de pesquisa oferecidas 
são Bioinformática e Modelagem Computacio-
nal, Inteligência Computacional, Processamento 
Paralelo e Distribuído, Sistemas Embarcados e 
Sistemas Digitais, Sistemas de Informação e Sis-
temas Interativos de Visualização. Informações: 
3320-3611.

Reingresso acadêmico. Até 29/6. Alunos da 
PUCRS afastados das atividades acadêmicas 
podem solicitar o reingresso no seu curso. Infor-
mações: www.pucrs.br/cra, no link “Reingresso 
(readmissão)”, pelo telefone 3320-3573 ou na 
Coordenadoria de Registro Acadêmico (sala 108 
do prédio 1).

Curso de Extensão em Bioinformática Estrutu-
ral. De 11 a 13/7. Local: sala 139 do prédio 12. 
Horário: das 8h às 17h30. 

Especialização em Gerenciamento de Projetos 
com ênfase em tecnologia da Informação. Ins-
crições até 2/7 pelo site www.inf.pucrs.br/gpti.

Inscrição para Especialização em Sociologia. 
Até 20/7. Local: prédio 5, sala 206, ou pelo www.
pucrs.br/ffch/sociologia/especializacao. Informa-
ções no site citado ou 3320-3555.

Amar é achar na felicidade alheia
a sua própria felicidade.

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