
Universidade prepara 
atividades de Natal

Nos dias 21 e 22/11 o Hospital 
São Lucas (HSL) promove a 
4ª Feira do Livro Infantil, no 

Setor de Pediatria, no 5º andar. A 
grande novidade desta edição é a 
inauguração da Biblioteca Infanto-
Juvenil, um espaço de leitura deco-
rado com a temática dos contos de 
fadas, que ocorrerá na abertura ofi-
cial do evento, dia 22, às 14h30min. 
Estará presente o patrono, Antônio 
Hohlfeldt, o mesmo da 53ª Feira do 
Livro de Porto Alegre, e convidados 
da comunidade acadêmica, do Banrisul, RBS 
e governo do Estado, patrocinadores do Fato 
Literário 2007, conquistado pela PUCRS, 
em 11/11, com o projeto Literatura Infantil 
e Medicina Pediátrica – uma aproximação 
de integração humana. Também haverá o 
lançamento do livro criado pelas crianças da 
Pediatria: Histórias para ouvir, criar e contar: 

Hospital inaugura  
Biblioteca Infanto-Juvenil

Lançado invento 
inédito para coleta  
de própolis

O mestrando em Psicologia e ir-
mão marista Miro Reckziegel lançou 
uma invenção inédita para a coleta 
de própolis em abelhas indígenas. O 
coletor de própolis em colméia de 
abelha jataí – MLR3 foi registrado 
no Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial e é utilizado para coleta 
de própolis da espécie Jataí (Tetra-
gonisca angustula). A colméia para 
Jataí MLR3 é uma caixa vertical, 
construída com tábuas de madeira 
leve, com três centímetros de espessura. O peso facilita o 
manejo e a ampla espessura da madeira visa a proteger 
as abelhas das variações bruscas de temperatura, espe-
cialmente no inverno do Sul do Brasil. As faces externas 
da colméia têm 32cm de altura e 20cm de largura. No seu 
interior, está dividida em dois compartimentos. O inferior 
possui um revestimento interno para melhorar a regulação 
térmica na área dos favos de cria. O compartimento infe-
rior contém também a abertura para a entrada e saída das 
abelhas, servindo ainda como dreno no caso de acúmulo 
de umidade.

Últimos dias  
de inscrição  
para o Vestibular

A PUCRS recebe até 28/11 as inscrições para o Vesti-
bular de Verão 2008. Nesta edição, as provas do concurso 
serão integradas, ocorrendo nos campi Central, Uruguaia-
na e Viamão na mesma data, 8 e 9 de dezembro, das 16h 
às 20h. O vestibulando que se candidatar a uma vaga num 
curso de graduação oferecido em Uruguaiana, por exem-
plo, poderá realizar a prova no Campus Central, em Porto 
Alegre, e vice-versa. Os três campi oferecem no total 71 
opções de cursos, distribuídos em 4.653 vagas. Além da 
redação, os candidatos deverão responder a dez questões 
objetivas de cada disciplina. As inscrições podem ser fei-
tas via internet (www.pucrs.br/vestibular), 24h por dia. 
O primeiro colocado de cada curso de graduação terá di-
reito a bolsa integral de estudos. O benefício concedido 
pela Universidade é válido para todo o período de duração 
da graduação. O aluno precisa realizar a matrícula em to-
das as disciplinas do primeiro nível, ser aprovado em 75% 
das matérias durante o período, manter a opção original e 
concluir o curso no prazo previsto, podendo exceder em 
até quatro semestres. Informações: Núcleo de Ingresso, 
pelo telefone 3320-3557.

Órgão de Divulgação Interna da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul • Assessoria de Comunicação Social • Ano VII • Nº 245 • 21 a 27 de novembro de 2007
w w w . p u c r s . b r / b o l e t i m

NOTÍCIAS

inventar ajuda a curar. No dia 21, a partir das 
14h30min, começam narrações de histórias 
e sessões de autógrafos das autoras Sandra 
Zenicarli e Jaqueline Clos Ambrosini, do Colé-
gio Marista Aparecida de Bento Gonçalves, e 
Gláucia da Souza, além da apresentação do 
grupo de contadores de histórias com a adap-
tação do livro O Pequeno Príncipe.

A PUCRS promove diversas ativi-
dades em preparação ao Natal, 
direcionadas a alunos, funcio-

nários, professores e familiares da 
comunidade universitária. Campanha de 

arrecadação de alimentos, espetáculo do Coral e 
da Orquestra Filarmônica e uma missa preparatória ao Natal estão 
entre as ações realizadas em novembro e dezembro. Nesta quarta-

feira, 21/11 ocorre o Mundo da Criança PUCRS, espaço de en-
tretenimento e brincadeiras direcionado a crianças familiares 
de funcionários, professores e alunos, acompanhadas por um 
responsável. As atividades serão realizadas às 17h30min, entre 
os prédios 5 e 16. Às 20h será montada a Árvore de Natal da Uni-

versidade, com enfeites feitos por todos os setores. Será no Largo 
da Solidariedade, em frente ao prédio 15. Às 20h55min o Coral e 

Orquestra Filarmônica farão apresentação nas escadarias entre os 
prédios 41 e 11.  Em 22/11 será comemorado o Dia Internacional de Ação de Graças com missa 
na Igreja Cristo Mestre, às 18h30min. O Centro de Pastoral e Solidariedade recebe doações de 
alimentos não-perecíveis para a Campanha Natal sem Fome até 17/12. Os mantimentos serão 
entregues a comunidades carentes e podem ser deixados na caixinha disponível no setor.

Foto: Arquivo PUCRS

Foto: Divulgação
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Relembrando a ditadura no Brasil

Reflexões sobre a consciência negra

Atendimento a jogadores compulsivos

Exposição de fotografias

De 27 a 29/11 o Departamento de História 
e o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul 
realizam o evento Olhares sobre um pas-

sado recente: a luta contra a ditadura no Brasil. 

No dia 24/11 será realizada a celebração afro-
brasileira Cristo e Negritude: promoção huma-
na, em comemoração ao mês da consciência 

negra. A missa festiva terá elementos da cultura ne-
gra, como o som de atabaques (tambores), berimbaus 
e o uso de muitos panos coloridos. O padre baiano 
Gideon de Oliveira estará à frente da celebração. O 
evento ocorrerá a partir das 10h na Capela Nossa 

O Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicolo-
gia e o Laboratório de Intervenções Cognitivas 
(Sapp-Labico) da PUCRS oferecem à comuni-

dade atendimentos em grupo para pessoas com pro-
blemas com jogo que tenham idades entre 20 e 70 
anos. Informações pelo telefone 3320-3561, das 8h 
às 12h e das 14h às 18h.

A té 22/11, no saguão do prédio 12, estarão ex-
postos os trabalhos dos alunos do curso de 
extensão em Fotografia, realizado de 23/10 a 

8/11 pela Pró-Reitoria de Extensão e Faculdade de 
Biociências. As fotos têm em comum o tema Natureza 
em Foco, feitas no Campus Central, na Usina do Ga-
sômetro e na Feira do Livro. Além de alunos dos cur-
sos de Biologia e Jornalismo, participaram estudantes 
do Ensino Médio, professores e outras pessoas sem 
vínculo com a Universidade. Haverá uma nova edição 
do curso, ainda sem previsão de início. Informações 
podem ser obtidas na Pró-Reitoria de Extensão, pelo 
telefone 3320-3680.

Serão palestras e comunicações livres abertas 
ao público, mediante a doação de 1kg de ali-
mento não-perecível. Confira a programação no 
quadro:

Senhora Imaculada Conceição do Campus Viamão. A 
organização é do Centro de Pastoral e Solidariedade 
da PUCRS, de Agentes de Pastoral Afro, do Grupo de 
Reflexão dos Religiosos Negros e Indígenas, do Grupo 
de Reflexão na Pastoral Afro-brasileira da Paróquia 
Santa Isabel de Viamão, da coordenação dos Cursos 
de Filosofia e Pedagogia e do Grupo de Pesquisa Edu-
com Afro vinculados ao Campus Viamão.

Foto: Ajay Singh/stock.xCHNG

DATA HORÁRIO EVENTO / PROFESSORES LOCAL

27/11 15h Comunicações livres Auditório do prédio 40

18h Nos tempos da Guerra Fria: o Golpe Militar no Brasil com Os-
valdo Biz (PUCRS) e Sirlei Gedoz (Unisinos)

28/11 15h Comunicações livres Sala 602 do prédio 40

18h Repressão política nos tempos do Milagre Econômico com Ma-
ria José Barreras (PUCRS) e Eloísa Ramos (Unisinos)

29/11 18h Política exterior no regime militar com Helder da Silveira  
(PUCRS)

Auditório do prédio 40

Reingresso
Alunos afastados da vida acadêmica podem 

requerer o reingresso ao curso até o dia 30/11. O 
requerimento pode ser preenchido na Coordenado-
ria de Registro Acadêmico, que fica na sala 108 
do prédio 1, no Campus Central ou por meio do 
site www.pucrs.br/cra. Informações pelo telefone 
3320-3573 ou e-mail cra.ns@pucrs.br. Para 
reingresso nos campi Viamão e Uruguaiana os alu-
nos devem procurar as respectivas secretarias.

Sala de Apoio 
Especial ao 
Estudante

A Sala de Apoio Especial ao Estudante da 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários passou a 
funcionar no prédio 15, número 111 (térreo). No 
local, os alunos podem tirar dúvidas sobre crédi-
tos educativos e bolsas. O horário de atendimento 
continua o mesmo, das 8h às 21h. Informações 
pelo telefone 3320-3936.

Eventos do Pós 
em Filosofia

O Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia promoverá dois colóquios espe-
ciais no final de novembro. Nos dias 22 
e 23 será realizado o Fenomenologia do 
Conhecimento e Antropologia Filosófica 
– comemoração dos 80 anos de Ser e o 
Tempo. Contando com a participação de 
palestrantes de diversas universidades 
brasileiras, também terá comunicações. 
Nos dias 28 e 29 será a vez do colóquio 
de Filosofia da Religião, abordando temas 
como Teologia e hermenêutica: inter-
pretar é preciso; Naturalismo, teísmo e 
racionalidade e Fé e vontade. Dentre os 
convidados estarão os professores Josef 
Seifert e Carlos Casanova Guerra, da 
PUC do Chile e Academia Internacional 
de Filosofia de Santiago. As inscrições 
podem ser feitas na sala 608 do prédio 5, 
mediante a doação de brinquedos novos 
para a campanha de Natal (dois para a 
primeira palestra e um para a segunda). 
Informações pelo telefone 3320-3554 ou 
e-mail filosofia-pg@pucrs.br.
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A revista acadê-
mica  Letras de Hoje, 
da Faculdade de Le-
tras, tem nova editora, 
em substituição ao 
IR. ELVO CLEMEN-
TE: a diretora MARIA 
EUNICE MOREIRA. 
A próxima edição da 
publicação sairá em 
dezembro. No dia 
5/12, às 11h, na sala 
305 do prédio 8, have-
rá homenagem póstuma ao Ir. Elvo, único editor da 
revista em 40 anos de existência, com descerramento 
de placa e lançamento de edição especial. Maria Eu-
nice também é a nova integrante do Conselho Editorial 
da revista PUCRS Informação, substituindo Ir. Elvo, 
falecido em 19/9.

O professor PEDRINHO GUARESCHI, do programa 
de Pós-Graduação em Psicologia, retornou de Londres, 
onde esteve a convite do Departamento de Psicologia 
Social da London School of Economics and Political 
Science, para proferir duas palestras sobre Paulo Frei-
re e sobre Psicologia Social na América Latina.

Os medicamentos, quando 
utilizados de forma inade-
quada, trazem uma série 

de riscos à saúde. O farmacêutico 
deve estar presente durante todo 
o tempo em que a farmácia está 
aberta. O profissional pode solu-
cionar as dúvidas dos pacientes 
acerca da farmacoterapia prescri-
ta pelo médico. Uma das questões 
são as possíveis interações entre 
os medicamentos e também com 
alimentos, álcool e fumo, auxilian-
do a identificar reações adversas 
e orientando sobre precauções e 
contra-indicações. Além disso, o 
profissional se responsabiliza pelo 
recebimento e armazenamento 
adequado dos medicamentos, 
supervisionando a equipe de tra-
balho.

USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS
No Brasil ocorre a reestruturação dos 

serviços farmacêuticos, em que se procura 
combater práticas promocionais de venda 
que visam a induzir à prescrição, dispen-
sação e consumo inadequados. Nesse novo 
modelo a farmácia é caracterizada como 
um estabelecimento de saúde por meio da 
introdução de práticas profissionais agre-
gadas à comercialização eticamente correta 
de medicamentos. Um dos objetivos da as-
sistência farmacêutica é a promoção para 
o uso racional de medicamentos. Sabe-se 
que a população em geral é caracterizada 
por um perfil de automedicação, o que pode 
mascarar sintomas, além de interferir nega-
tivamente sobre a eficácia do resultado da 
terapêutica. Mesmo os medicamentos de 
venda livre possuem uma série de riscos à 
saúde e só devem ser adquiridos por indica-
ção do médico. 

fique por dentro

superdicas

RISCOS DE 
INTOxICAçõES

Segundo o Centro de Informações Toxicológicas do RS, os medicamen-
tos foram responsáveis por 6.031 atendimentos em 2006, sendo o princi-
pal grupo envolvido em intoxicações (28,6% dos casos). Entre as ocorrên-
cias com medicamentos, 1.978 foram intoxicações acidentais; 370, erros 
de administração; e 140, automedicação. Em oito casos ocorreu óbito. A 
Organização Mundial da Saúde informou que, em 2004, 50% dos medi-
camentos foram prescritos, dispensados ou utilizados inadequadamente. 
Mais de 10% das internações hospitalares são provocadas por reações 
adversas a medicamentos.

LEGISLAçãO
A lei 5.991, de 1973, exige a presença de farmacêuticos durante todo 

o tempo em que a farmácia ficar aberta. Até 1996 não era cumprida, espe-
cialmente por falta de profissionais. Acordo entre órgãos governamentais 
e representantes dos estabelecimentos e dos farmacêuticos, que vigorou 
até 2005, exigia a permanência do profissional por no mínimo oito horas 
diárias. Em 2006 estabeleceu-se a necessidade de farmacêutico por pelo 
menos 12 horas nas lojas. No início deste ano a presença em turno integral 
começou a ser fiscalizada.

RAFAEL QUEVEDO DO AMARAL, graduado 
em 2006 no curso de Economia da Faculdade 
de Administração, Contabilidade e Economia, 
conquistou o 1º lugar no 21º Prêmio do Con-
selho Regional de Economia, na modalidade 
artigos, com o trabalho A relação entre mer-
cado de dívida pública e a política monetá-
ria no Brasil. O recém-formado ANDERSON 
KELLY CASA NOVA ficou com o 2º lugar na 
categoria monografias, com a pesquisa A Cri-
se das Finanças Públicas no Rio Grande do 
Sul – 1999/2006. A orientação foi do professor 
ADALMIR MARQUETTI. 

A professora do curso de História NÚNCIA 
SANTORO DE CONSTANTINO, pesquisadora e 
estudiosa da emigração italiana para o Brasil, 
realizou seminário na Universidade da Calá-
bria (Itália) sobre o tema Donne immigrate a 
Porto Alegre. Le calabresi come mediatrici tra 
l’Italia e il Brasile que discutiu o papel peculiar 
desenvolvido pela mulher na construção da 
identidade dos calabreses emigrados. Núncia 
é autora de publicações sobre a comunidade 
calabresa de Porto Alegre originadas a partir de 
pesquisa conduzida na Calábria e na Capital.

O aluno do cur-
so de História GRE-
GORY BALTHAZAR 
(foto) conquistou o 
Prêmio de Distin-
ção no 6º Fórum 
das Faculdades 
Porto-Alegrenses – 
Mostra de Iniciação 
Cientifica com o trabalho As representações de Cleópatra na 
literatura. O estudante foi orientado pela professora MARGA-
RET BAKOS.

O professor IVÁN IZQUIERDO, coordenador do Centro 
de Memória, é um dos novos membros escolhidos para 
participar da Academia de Ciências para o Mundo em De-
senvolvimento (TWAS), na área de Neurociências. A escolha 
ocorreu durante o 18º Encontro Geral da Academia, realizada 
em Trieste (Itália). Segundo o presidente da instituição, Jacob 
Palis, trata-se de um reconhecimento à importante contri-
buição do professor Izquierdo para a promoção e desenvolvi-
mento da ciência no mundo. A posse ocorrerá em novembro 
de 2008, na Cidade do México, no próximo encontro anual da 
Academia. A TWAS é organização internacional autônoma, 
fundada na Itália, em 1983, por um grupo de cientistas. Atu-
almente conta com 880 membros de vários países.
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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.

Farmacêutico em turno integral

Foto: Arquivo Pessoal
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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.

fale
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 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.
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Ê O Senhor é minha força e meu  
escudo, nele confia o meu coração.

Sl 28,7

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

Sobremesa musical, com Sexteto de MPB. Horá-
rio: 13h. Local: saguão do prédio 9. Entrada franca. 
Informações: 3320-3582. 

Programa Geriatria e Gerontologia para a comu-
nidade. Com a farmacêutica Cristiani Trentin. Tema: 
Riscos da automedicação na velhice. Horário: das 
11h às 12h. Local: sala 2 do 3º andar do Hospital 
São Lucas. Entrada franca, inscrições 3336-8153, 
ramal 200.

3º Curso de Extensão Análise 
Fundamentalista. Horário: das 8h 
às 12h e das 13h às 18h. Local: 
9º andar do prédio 50. Promoção: 
Faculdade de Administração Conta-
bilidade e Economia. 

Almoço de confraternização em 
comemoração aos 30 anos de for-
matura dos egressos de 1977 da 
Faculdade de Direito. Dia 24/11. 
Horário: 11h. Local: Sede Cam-
pestre da Associação do Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do 
Sul (Av. Cavalhada, 6149). Contato 
com Iara Lopes: 3228-5170.

Curso de Extensão Advanced 
Web Client Programming With 
Microsoft Visual Studio 2005. Até 
15/12. Horário: das 8h30min às 
12h. Local: sala 411 do prédio 32. 
Promoção: Agência de Gestão Tec-
nológica – Centro de Inovação. 

Curso de extensão Aprenda a 
Investir em Ações, com Leandro 
Rassier, da xP investimentos. Ho-
rário: das 8h às 12h e das 13h às 
18h. Local: sala 705 do prédio 50. 
Informações: www.labmec.com.br 
ou 3384-4449. Promoção: Faculda-
de de Administração, Contabilidade 
e Economia. 

Encontro de Física para vestibulandos. Tema: 
Termologia e Ondas. Horário: das 14h às 17h30min. 
Local: sala 218 do prédio 10. Inscrições: www. 
pucrs.br/fisica. Será recolhido 1 kg de alimento não-
perecível. Promoção: Faculdade de Física.

Lançamento e sessão de autógrafos do livro Po-
lítica Criminal Contemporânea. Organizado por 
Alexandre Wunderlich. Homenagem do Departamen-
to de Direito Penal e Processual Penal pelos 60 anos 
da Faculdade de Direito. Horário: 18h30min. Local: 
Café do Lago, localizado no Parque da Redenção.

Palestras Literatura Espanhola – 
Autores Contemporâneos. Tema: 
Soldados de Salamina (de Javier 
Cercas), com Regina Kohlrausch, 
professora da Faculdade de Letras. 
Horário: 17h30min. Local: sala 305 
do prédio 8. Entrada franca. 

Último dia de inscrição para mestrado em Ciên-
cias Criminais. Informações: www.pucrs.br/direito/
pos_mestradocriminais ou 3320-3537.

Fórum de Escolas de Enfermagem. Horário: das 
10h às 17h. Local: sala 515 do prédio 40. Entra-
da franca. Informações: enfermagem@pucrs.br. 
Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e 
Fisioterapia e Associação Brasileira de Enfermagem 
– RS.

Curso Etapas de uma Incorporação Imobiliária. 
Até 24/11. Horário: das 14h às 20h na sexta-feira e 
das 9h às 13h no sábado. Local: sala 331, do Bloco 
B do prédio 30. Promoção da Faculdade de Enge-
nharia. 

DIA 21   QUARTA-FEIRA DIA 24   SÁBADO

DIA 22   QUINTA-FEIRA

DIA 26   SEGUNDA-FEIRA

DIA 23   SExTA-FEIRA

Programa Geriatria e Gerontologia para a co-
munidade. Dia 28/11. Com Zayanna Lindoso. 
Tema: Orientações posturais para realização de 
atividades da vida diária. Horário: das 11h às 
12h. Local: sala 2 do 3º andar do Hospital São 
Lucas. Entrada franca, inscrições 3336-8153, 
ramal 200.

Palestra Somos livres? A liberdade humana e a 
divina como condição necessária da verdade 
da religião cristã e de qualquer religião teísta. 
Com Josef Seifert, da PUC do Chile. Dia 28/11. 
Horário: 19h30min. Local: sala 814 do prédio 50. 
Entrada franca. Informações: 3320-3554.

Palestra Reflexões sobre a revolução Boliva-
riana na Venezuela de hoje, com Carlos Ca-
sanova, da PUC do Chile. Dia 29/11. Horário: 
19h30min. Local: sala 201 do prédio 50. Entrada 
franca. Informações: 3320-3554.

Missa de Ação de Graças pelos 30 anos de for-
matura da turma de Administração de 1977. 
Dia 30/11. Horário: 20h. Local: Igreja Cristo Mes-
tre. Depois da missa haverá um jantar de confra-
ternização. Apoio Programa Diplomados. Informa-
ções 9974-9562 ou danielcm@cpovo.net, com 
Mario Daniel Machado.

Curso de Extensão a Estatística nas Pesquisas 
de Opinião. De 30/11 a 8/12. Horário: das 19h 
às 22h15min às sextas-feiras e das 8h30min às 
11h50min aos sábados. Local: sala 341 do prédio 
30. Promoção: Faculdade de Matemática. 

Inscrições para curso de especialização em Ex-
pressão Gráfica a partir de 1º/12. Início do cur-
so 18/3/08. Informações e inscrições: 3320-3564, 
www.pucrs.br/fau e pos-eg@pucrs.br. Promoção: 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

25º Seminário Brasileiro de Crítica Literária 
e 24º Seminário de Crítica do Rio Grande do 
Sul. De 4 a 6/12. Local: auditório do prédio 9. Pro-
moção: Programa de Pós-Graduação em Letras. 
Inscrições e informações: www.pucrs.br/eventos/
criticaliteraria e .

Entrega dos presentes de Natal aos funcioná-
rios técnico-administrativos. Dia 20/12. Horá-
rio: das 9h às 19h. Local: teatro do prédio 40. Às 
18h30min haverá uma missa preparatória ao Na-
tal na Igreja Universitária Cristo Mestre. Informa-
ções: www.pucrs.br/eventos/natal ou 3320-3708.
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