
Universidade sedia
fórum de
pró-reitores

No dia 11/4,
das 8h às
18h, a

PUCRS sedia o
Fórum de Pró-
Reitores de
Graduação da
Região Sul. Participam 18
representantes de instituições públicas e pri-
vadas. Será tratado o tema A Avaliação
Externa, incluindo o Exame Nacional de Cur-
sos e as condições de ensino. O evento
ocorre na sala 510 do prédio 40. Os cursos
de Letras, Matemática, Odontologia e Ad-
ministração de Empresas da PUCRS obtive-
ram conceito A no Exame Nacional de Cur-
sos (provão) em 2001.

Curso sobre drogas
esclarece professores

OPrograma Vida com Qualidade da
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitá-
rios promove o curso de formação

para professores da PUCRS Drogas, o que
eu tenho a ver com isso? no dia 20/4. Com
duração de 10 horas-aula, o curso ocorre
das 8h30min às 12h e das 14h às 17h na
sala 602 do prédio 40. No final, os partici-
pantes receberão certificado pela Pró-Rei-
toria de Extensão. Inscrições gratuitas. In-
formações: 3320-3508, ramal 4359.

Posto bancário
é inaugurado

Oposto de atendimento do Banco San-
tander será inaugurado dia 16/4,
às 18h30min, no térreo do prédio 5.

O horário de funcionamento vai das 10h às
16h. Há ainda três terminais de auto-atendi-
mento, disponíveis durante as 24 horas.
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Tratamento de asma
na infância

OGrupo de Pneumologia Pediátrica da
PUCRS promove no dia 11/4, às 20h, o

simpósio sobre Tratamento de asma na infân-
cia. O coordenador do grupo, Renato Stein,
faz a abertura. Novas opções terapêuticas é o
tema de Esteban Keklikian, do Hospital Britâ-
nico, de Buenos Aires, e do Pediatric Pulmo-
nary and Cystic Fibrosis Center, da Filadélfia
(EUA). Especialistas falam sobre Dificuldades
e acertos no manejo das crianças com sinto-
mas respiratórios freqüentes. O evento ocorre
no Hotel Novotel (rua Soledade, 575). Infor-
mações: 3320-3000, ramal 2221.

Créditos educativos

Até o dia 30/4, estão abertas inscrições
para o Crédito Educativo da PUCRS. Inte-

ressados devem dirigir-se à Prac (prédio 1,
sala 109). O aditamento dos contratos tam-
bém ocorre durante este mês nos guichês do
prédio 5. Para o Crédito Educativo Federal, o
aditamento vai até 26/4.

Vacina contra a gripe

No dia 10/4, das 9h às 12h e das 17h às
20h, ocorre vacinação contra a gripe na

Adppucrs (prédio 7, sala 140) exclusiva para só-
cios (que não pagam) e dependentes (R$ 18).

Missas às sextas
pela manhã

Apartir deste mês, o Centro de Pastoral
está promovendo missa às sextas-feiras,

às 11h30min, na Igreja Cristo Mestre. A cele-
bração também ocorre de segundas a sextas-
feiras, às 18h30min.

Edipucrs lança obras

AEdipucrs lança o livro Eças e Outros, or-
ganizado por Regina Zilberman, na quar-

ta-feira, 10/4, às 18h. Dia 11/4, no mesmo

horário, Flávio Porcello autografa TV Universi-
tária: limites e possibilidades e Sátira Macha-
do, Poesia infantil na TV: a experiência do
Castelo Rá-tim-bum. As sessões ocorrem na
Livraria Acadêmica.

Retire a sua agenda

Os alunos têm prazo até o dia 12/4 para
buscar as suas agendas da PUCRS. O

atendimento é das 8h às 21h30min. Local:
térreo do prédio 11.

Museu concede 50%
de desconto

OMuseu de Ciências e Tecnologia está com
preços promocionais aos sábados, domin-

gos e feriados para a visitação de famílias. É
concedido desconto de 50% no ingresso até o
final de maio.

ANOTE

Entre em contato com a Redação pelos ramais 4338 e 4446, fax 3320-3603 ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br

PUCRS Virtual promove mostra

Engenharia participa
da competição
de minibaja

ODepartamento de Engenharia Me-
cânica e Mecatrônica da Faculdade
de Engenharia participa da VIII

Competição SAE Brasil/Petrobras de Miniba-
ja. O evento ocorre de 11 a 13/4 no Autódro-
mo de Interlagos, em São Paulo. A equipe da
Universidade, pela terceira vez na competi-
ção, é formada por alunos de graduação e
tem o suporte de professores e laboratoristas
que juntos desenvolveram o protótipo.

AII Mostra da PUCRS Virtual realiza-se de 16 a 19/4 no saguão do
prédio 41. O objetivo é divulgar os cursos de extensão,
graduação e especialização oferecidos pela unidade de edu-

cação a distância da Universidade. Inaugu-
rada em 1999, a PUCRS Virtual oferece
ambientes interativos de aprendizagem
voltados à promoção de projetos e cur-
sos, além de ampliar a socialização do
conhecimento, favorecendo a autono-
mia do aluno e do professor. Informa-
ções 3320-3500, ramais 4551 ou 4721
ou pelo e-mail ead@pucrs.br.

Economia debate disparidades regionais

De 16 a 18/4, às 19h30min, será realizado o V Seminário Tendências do Debate
em Economia, com a discussão do tema Desenvolvimento econômico e dispari-
dades regionais. Local: teatro do prédio 40. Inscrições até 15/4 no 10º andar

do prédio 50 ou pelo e-mail tendencias@pucrs.br. Informações com o Núcleo de
Estudos e Pesquisa do Departamento de Economia: 3320-3500, ramal 4502.



O ex-diretor da Faculdade de Direito Carlos Alberto Allgayer faleceu no dia 5/4,
em Porto Alegre. Exerceu a direção da unidade entre 1993 e 1999. Em diferen-
tes governos estaduais, Allgayer foi secretário do Trabalho, do Planejamento e
do Interior e Justiça, além de chefe da Casa Civil. Em âmbito federal atuou
como secretário-geral do Ministério da Previdência e Assistência Social.

A aula inaugural da Faculdade de Engenharia ocorreu no dia 9/4 e contou com a pales-
tra do Reitor Ir. Norberto Rauch. Ele abordou o tema Engenharia na Era Pós-Industrial.

Sílvio Lafin, coordenador do curso de especialização em Gerontologia Social do
Pós-Graduação em Faculdade de Social, está em Madri (Espanha) participando do
Fórum Mundial do Envelhecimento. O professor também estreita relações com a
Universidade Autônoma de Madri, com a qual a PUCRS mantém convênio.

A Gerência de Recursos Humanos implantou o Programa de Integração, com o
objetivo de informar e familiarizar os novos funcionários com a Universidade.
Os admitidos em janeiro, fevereiro e março foram distribuídos em duas tur-
mas: dias 5 e 19/4. O programa terá continuidade ao longo do ano. Informa-
ções: 3320-3570 ou 3320-3500, ramal 4293.

O professor Ricardo Papaléo, da Faculdade de Física, esteve no Angströn Labo-
ratory, em Uppsala (Suécia), onde faz estudos, desde 1997, na área de física
das radiações. Também da Física, o docente Airton Cabral de Andrade partici-
pou do programa de cooperação interuniversitária entre Brasil e Espanha. O
estágio foi realizado no Instituto de Energia Solar/Departamento de Eletrônica
Física da Universidade Politécnica de Madri.

A campanha de doação de sangue, promovida pela Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários, pelo DCE e pelo Hemocentro como trote social, contou com
expressivo apoio da comunidade acadêmica. Cento e seis pessoas doaram
sangue na unidade móvel do Hemocentro, estacionada ao lado do prédio 8.

A aula inaugural do novo enfoque Empreendedorismo e Sucessão, da Faculda-
de de Administração, Contabilidade e Economia, foi ministrada pelo diretor
comercial da Goldsztein, Fernando Goldsztein. Ele abordou o tema O empreen-
dedor e a sucessão – uma experiência de vida.

A coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Marília Gerhardt
de Oliveira, representou o grupo de professores de ensino de Bioética da
PUCRS em instituições de ensino superior do Brasil. Ela ministrou cursos sobre
Bioética e pesquisas em seres humanos nos programas de pós-graduação em
Odontologia da Universidade Federal da Paraíba, Universidade Estadual de
Pernambuco e Universidade Federal da Bahia.
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VIVA BEM

M anter uma dieta
equilibrada é essen-
cial para o bom fun-

cionamento do organismo.
Prestar atenção a detalhes
como qualidade, procedência
dos alimentos e prazo de vali-
dade pode evitar transtornos à
saúde. Lavar bem as mãos an-
tes de preparar a comida e certificar-se da limpeza das superfícies,
acessórios e utensílios de cozinha são algumas recomendações.

Alimento,
fonte de vida

FIQUE POR DENTRO

AGENDA
Às 20h, lançamento pela Edipucrs do livro Dosa-
gem Empírica e Controle da Qualidade de Con-
cretos Convencionais de Cimento Portland, do
professor Fernando Recena, do Departamento de
Engenharia Civil. Também profere a palestra Sabe-
mos fazer concreto? na sala 202 do prédio 40.

Exposição da artista plástica Marlene Longhi, no
Espaço Cultural, saguão do prédio 16.

Seminário de Atualidades em Genética, promo-
vido pela Faculdade de Biociências, das 18h às 22h,
no teatro do prédio 40. Inscrições na sala 201 do
prédio 40.

Últimos dias de inscrições para os cursos
da PUCRS Virtual que se iniciam em 15/4.
Informações: 3320-3529, ead@pucrs.br e
www.ead.pucrs.br.

Inscrições abertas para o 1º módulo do curso de
extensão Gestão de Negócios em
Telecomunicações, Visão Geral
de Telecomunicações, na sala
201 do prédio 40. Início das au-
las em 26/4. Promoção: Facul-
dade de Engenharia e Treinar
Treinamento Empresarial. Infor-
mações: 3320-3506.

Inscrições abertas para o curso
Utilização de testes gráficos
na avaliação de personali-
dade, na sala 210 do prédio
11. Público-alvo: estudantes de
Psicologia e psicólogos. As au-
las começam em 19/4. Promo-
ção: Centro Psicotécnico da Fa-
culdade de Psicologia. Informa-
ções: 3320-3563 e psicotecnico@pucrs.br.

Inscrições abertas para chapas que quiserem con-
correr na eleição da diretoria executiva, conselho
fiscal e conselho de representantes da Adppucrs.
Local: sala 140 do prédio 7. Informações:
3320-3500, ramal 4020, adppuc@cpovo.net e
www.adppucrs.com.br.

Exposição de fotos Camera Lucida, de alunos da
Faculdade de Comunicação Social. Local: Espaço
Schardong, térreo do prédio 7.

Reunião da Câmara de Extensão, às 8h, na sala
413 do prédio 40.

A Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação se reú-
ne às 9h, no gabinete do pró-reitor. Entre os assun-
tos a serem discutidos, está o Programa de Pós-
Graduação em Biologia Celular e Molecular, mestra-
do e doutorado.

Palestra Os benefícios da atividade física na me-
lhoria da qualidade de vida, promovida pelo Pro-
grama Geron para pessoas acima de 50 anos. Às
15h, na sala 401 do prédio 40. Entrada franca.

Último dia de inscrição para o curso Criminalística
e Medicina Legal, promovido pela Fijo. Início
em 15/4. Matrículas no prédio 2. Informações:
3336-5857 e www.fijo.com.br.

Último dia da VI Feira do Livro Edipucrs, das 9h às
12h e das 14h às 21h30min, no saguão do prédio 5.

Reunião Científica do Instituto de Pesquisas Biomé-
dicas (IPB) sobre Estudo eletrofisiológico com-
parativo de neurônios hipocampais de huma-
nos e ratos com epilepsia, com a bióloga Andréa
Tavares. Às 11h45min, no IPB (2º andar do HSL).
Entrada franca.

Último dia de inscrição para o VI Concurso de Mo-
nografias promovido pelo Projeto Solidariedade. O
tema é Fraternidade e povos indígenas. Informa-
ções: sala 103 do prédio 17 e 3320-3500, ramal
4506.

Início da exposição da artista plástica Dalva Teixei-
ra, no Espaço Cultural, saguão do prédio 16.

Palestra As novas relações humanas no traba-
lho, promovida pelo Programa Vida com Qualidade.
Às 11h30min, sala 301 do prédio 1. Entrada franca.
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Fonte: Proad/GRH/Sesmt

• Descongelar completamente as carnes antes do cozimento.
• Não conservar a comida aquecida durante longo período de tempo. O calor provoca a

multiplicação de microorganismos que podem causar intoxicações alimentares.
• Se os alimentos não forem imediatamente consumidos, é conveniente conservá-los no freezer.
• Evite recongelar alimentos descongelados.
• Ao abrir uma lata, transfira todo o seu conteúdo para um recipiente com tampa hermética e

consuma o produto no máximo em dois dias.
• Lave as cascas das frutas com água e sabão.
• Nunca consuma alimentos cujo prazo de validade tenha expirado.
• Uma das infecções mais conhecidas é a salmonelose, contraída a partir de ovos crus. Mantenha-

os refrigerados, descartando os que têm rachaduras ou estão sujos.

COMO CONSERVAR
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