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PUCRS tem finalistas
no prêmio Fato Literário

E
ncerra-se dia 11/11 a votação popular do prêmio Fato Literá-
rio, promovido anualmente pela RBS, em homenagem aos

destaques no cenário da literatura no Rio Grande do Sul. O Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras e o professor Luiz Antônio
de Assis Brasil são finalistas. O público pode votar na Feira do
Livro, por meio de cupons que devem ser depositados em urnas
nos estandes da RBS e do Banrisul, ou no site
www.clicrbs.com.br/fatoliterario. O resultado será anunciado no
dia 15/11, no Pavilhão de Autógrafos da Feira.

Educação Física
apresenta ginástica e dança

A
Faculdade de Educação Física e Ciências do
Desporto realiza a 1ª Gymnaestrada Dançante

no dia 10/11, às 19h, no Salão de Lutas e Ginásti-
ca, 6º andar do Prédio Poliesportivo. O evento,
aberto à comunidade, concentrará a apresentação
dos trabalhos finais das disciplinas de Fundamen-
tos da Ginástica, Fundamentos da Atividade Rítmi-
ca, Ginástica Olímpica, Ginástica Rítmica e Dança.
O nome remete ao Gymnaestrada Mundial, um fes-
tival da Federação Internacional de Ginástica que
reúne vários países sem preocupação com o as-
pecto competitivo. Gymna refere-se a ginástica e
strada, a caminho. A coordenação e organização
são dos professores Nadine Brandão e João Car-
los Oliva. Informações: 3320-3683.

Famecos realiza Set
Universitário e Turismo Faz
A

próxima terça-feira, 16/11, será movimentada na Facul-
dade de Comunicação Social (Famecos). A 17ª edição

do Set Universitário, que este ano ocorrerá apenas em um
dia, contará com a mesa-redonda Comunicação e voluntaria-
do, o debate Conselho Federal de Jornalismo: Sim ou Não? e
o lançamento do livro Marketing de Resultados, de Abaepé
de Azevedo e Ricardo Pomeranz. Haverá também sessão de
cinema com o making off dos filmes Cerro do Jarau, de Beto
Souza, e Sal de Prata, de Carlos Gerbase, e exibição do curta
Cinco Naipes, de Fabiano de Souza. No encerramento acon-
tecerá o RBS Debates. Informações: www.pucrs.br/set e
3320-3569. Paralelamente, os alunos do curso de Turismo
promovem o evento Turismo Faz. Trata-se de uma mostra de
trabalhos nas áreas de geografia, fotografia e imagem, recur-
sos audiovisuais, mercadologia, administração hoteleira,
marketing, meio ambiente e projetos experimentais em inicia-
tiva pública e privada, agência de viagens, planejamento e
marketing. A visitação, com entrada franca, será das 18h às
21h30min, no prédio 41.

Estágio de liderança
universitária

S
ete reitores e dirigentes de universidades do exterior e
do Brasil participam na PUCRS, até 12/11, da etapa de

Estágio do Curso de Especialização em Gestão e Liderança
Universitária. A promoção é da Organização Universitária In-
teramericana, Conselho de Reitores das Universidades Brasi-
leiras, Instituto de Gestão e Liderança Universitária e PUCRS.
Além de palestras sobre setores da Universidade, também
estão programadas visitas à AGT, Biblioteca Central, Tecno-
puc, EAD, Museu de Ciências e Tecnologia, UFRGS, UniRitter,
entre outros. O curso, criado em 1983, já capacitou cerca de
350 dirigentes de instituições de ensino superior.

Últimos dias da Feira do Livro
A

Edipucrs, presente na Feira do Livro de Porto Alegre,
oferece 50% de desconto, o maior de todo o evento, em

todos os exemplares à venda. A barraca da editora, na Praça
da Alfândega, é a número 35. A Feira ocorre até segunda-fei-
ra, dia 15/11, com mais uma série de sessões de autógrafos
de livros publicados pela Edipucrs em 2004.

Tecnopuc recebe
prêmio nacional

O
Parque Tecnológico (Tecnopuc) recebe nesta
quarta-feira, dia 10/11, o Prêmio Anprotec de
Parque Tecnológico do Ano, por representar

um complexo industrial de base científico-tecnológica
planejado, além de
promover cultura e
inovação. A distin-
ção é oferecida pela
Associação Nacio-
nal de Entidades
Promotoras de Em-
preendimentos Ino-
vadores (Anprotec),
com apoio da Finep
e Sebrae, durante o 14º Seminário Nacional de Par-
ques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas, em
Porto de Galinhas (PE). O Tecnopuc conta com 31
empresas e entidades de portes distintos instaladas,
além de projetos da PUCRS. Recentemente foi apro-
vado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela
Finep o Plano de Investimento da Fase 2 do Parque
que se refere ao Centro de Pesquisa e Desenvolvi-
mento da PUCRS. O Tecnopuc receberá R$ 150 mil. A
construção terá mais de 15 mil m2 e será composta
por quatro torres temáticas.

SESSÕES DE AUTÓGRAFOS

11/11 Violência, Gênero e Políticas Públicas / Marlene Strey, Fer-
nanda Jaeger e Mariana Porto / 17h

12/11 Responsabilidade Social das Empresas / Rosemeri Alessio
/ 20h

13/11 Psicologia Social Crítica / Pedrinho Guareschi / 16h
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Feira do Livro

O Diretório Central dos Estudan-
tes promove a 1ª Feira Universitá-
ria do Livro, até 13/11. Funciona
das 8h às 22h nos dias de sema-
na e das 8h às 12h no sábado.
Local: entre os prédios 7 e 8. Par-
ticipam as livrarias Acadêmica e
Missau e a editora Abril. Serão
oferecidos descontos. Informa-
ções: 3320-3500, ramal 4035.

O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é edi-
tado pela Assessoria de Comunicação So-
cial da Universidade. Coordenador da As-
sessoria e Diretor-Editor: Carlos Alberto
Carvalho • Editora Executiva: Magda Achutti
• Redação e Edição: Ana Paula Acauan,
Magda Achutti e Mariana Vicili • Estagiária:
Caroline Eidt • Revisão: José Renato
Schmaedecke • Projeto gráfico: Pense De-
sign • Impressão: Epecê-Gráfica • Para fi-
car por dentro das notícias diárias da Uni-
versidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

Participe de concurso da Sipat

A
Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat)
2004, promovida pela Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes, irá até o dia 12/11. Local: auditório do prédio 9. Haverá concur-

so de frases com o tema Segurança do trabalho e fotos de situações de se-
gurança no trabalho dentro do Campus. O prazo para entrega é dia 11/11.
Informações: 3320-3500, ramal 4560. No dia 10/11, das 8h30min às 11h,
alunos da Faculdade de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição realizam exa-
mes de verificação de pressão arterial e diabetes, além de medição do Índi-
ce de Massa Corporal. Será no saguão em frente ao auditório do prédio 9.

Vestibular
A

PUCRS oferece 65 opções de
curso e 4.228 vagas nos Cam-

pi Central, Zona Norte e Viamão
no Vestibular de Verão, com ins-
crições até 2/12. O concurso tem
novidades, entre elas o aumento
do número de vagas dos cursos
de Ciências Aeronáuticas, de 40
para 60, e de Filosofia do Campus
Viamão, de 90 para 120. Também
passam a ser oferecidas duas li-
cenciaturas duplas na Faculdade
de Letras: Espanhol – Português e
Inglês – Português. Com 52 disci-
plinas, oito a mais do que a licen-
ciatura simples, e a mesma dura-
ção de quatro anos, permite que
o graduado lecione em duas lín-
guas. A habilitação Letras – Portu-
guês, antes oferecida apenas no
turno da tarde, poderá ser cursa-
da nos turnos vespertino (das
15h50min às 19h30min e em al-
guns semestres até às 21h) e no-
turno (das 17h30min às 22h45min).
Inscrições via internet (www.pucrs.
br), no saguão do prédio 11, das
8h às 21h, no Campus Zona Nor-
te, das 14h às 21h, e no Campus
Viamão, das 8h às 21h. O último
dia para pagar a taxa (R$ 70) será
3/12. As provas serão realizadas
nos dias 13, 14 e 15/12. Informa-
ções: 3320-3557.

anoteanote

Haiti e Mercosul
O

Departamento de Direito Públi-
co da Faculdade de Direito, o

Programa de Pós-Graduação em
Ciências Criminais, a Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas e o
Núcleo de Estudos Internacionais
promovem uma entrevista coletiva
com a assessora jurídica da Secre-
taria do Mercosul, Deisy Ventura, no
dia 10/11, às 19h30min. Ela fala so-
bre A nova política externa brasilei-
ra: o caso do Haiti e a revitalização
do Mercosul. Participam como de-
batedores professores de Direito,
Ciências Sociais e Ciências Crimi-
nais. Local: auditório do prédio 11.
A entrada é franca.
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Exame de
proficiência
O Instituto de Cultura Hispânica
realiza, dia 25/11, às 11h, o exame
de proficiência em Língua Espa-
nhola. É dirigido a quem quer ob-
ter bolsas no exterior e tem valida-
de para o CNPq. Informações:
sala 200 do prédio 3, telefone
3336-5377 ou www.pucrs.br/ich.

DIA TEMA PALESTRANTE

10/11, às 9h Prevenção e combate a Cláudio Hansen
incêndios (engenheiro)

10/11, às 14h Ginástica laboral Sônia Gomes (Faculdade
de Educação Física e
Ciências do Desporto)

11/11, às 9h Identificação precoce de doen- Sérgio de Almeida
ças crônicas não-transmissíveis (Centro Clínico)
(diabetes, hipertensão arterial
e obesidade)

11/11, às 14h Cuidados com a pele Márcia Barcaro
(Centro Clínico)

12/11, às 9h Alimentação saudável Raquel Milani (Faculdade
de Enfermagem,
Fisioterapia e Nutrição)

12/11, às 14h Qualidade de vida Sílvio de Almeida
(Centro de Pastoral)

Projeto Litoral

Alunos do 8º semestre da Facul-
dade de Odontologia podem ins-
crever-se para o Projeto Litoral
até o dia 27/11. Desenvolverão
atividades em Rosário do Sul de
13 a 25 de fevereiro. Eles irão re-
ceber hospedagem e alimenta-
ção, além de certificado com 100
horas de trabalho voluntário. In-
formações: Pró-Reitoria de As-
suntos Comunitários (prédio 1,
sala 109), das 8h às 21h15min.

Incubadora
Raiar
A Incubadora Raiar foi aprovada
na chamada pública do Progra-
ma Nacional de Incubadoras pelo
Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia. O projeto selecionado se re-
fere à continuação do Serviço de
Apoio à Gestão (Sage) por meio
de bolsas para graduados e alu-
nos de graduação. O valor será
de R$ 53 mil divididos em quatro
bolsas e um software de gestão
durante 24 meses. Pelo Sage, a
Raiar oferece assessoria às em-
presas nas áreas de comunica-
ção social, design, administração
e informática.
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A equipe Pampa Feat,
composta exclusiva-
mente por alunos da
PUCRS, participou, em
Maceió, do Desafio Se-
brae, um jogo entre em-
presas simuladas, no
qual equipes se enfren-
tam na busca da melhor
gestão através da toma-
da de decisões. Integra-
ram a equipe os alunos
Daniella Riesgo (Farmá-
cia), Pedro Henrique de
Almeida e Franco Marsi-
llac (Administração de
Empresas-Ênfase em
Empreendedorismo e
Sucessão) e Rodolfo
Schultz (Administração
de Empresas). O Desa-
fio Sebrae é um evento
que prepara os estudan-
tes para a tomada de
decisões reais.

A mestranda de Cirurgia e Trauma-
tologia Bucomaxilofacial da Facul-
dade de Odontologia Aline Tempel
Costa conquistou o Prêmio Pro-
fessor Garcia do Prado de Anato-
mia Humana 2004. É a primeira
vez, desde a sua criação, que o
prêmio é concedido a um trabalho
gerado na PUCRS e em Odontolo-
gia. A cerimônia de premiação
será no dia 11/11, às 17h30min, no
anfiteatro do Programa de Pós-
Graduação da Faculdade de Bioci-
ências. A orientação foi da profes-
sora Marília Gerhardt de Oliveira.

Professor Pedrinho Guareschi, do
Programa de Pós-Graduação em
Psicologia, ministrou duas palestras
para professores e alunos da Lon-
don School of Economics and Politi-
cal Science, de Londres. Falou so-
bre Paulo Freire: vida, teoria e impac-
tos e Relação e diálogo em Psicolo-
gia Social: O desenvolvimento da
psicologia da liberação na América
Latina.

Na cozinha, muitas ve-
zes os microorganismos
presentes nos alimentos
encontram condições
ideais para se multiplica-
rem e causarem intoxi-
cações alimentares,
provocadas, principal-
mente, pelo calor e pela
umidade. Com alguns
cuidados simples eles
podem ser eliminados
ou inativados.

Como manter a higiene na cozinha

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Viva
Bem, entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br

F
o

n
te

:
p

ro
fe

s
s
o

ra
 I
n

ê
s
 J

a
c
q

u
e

s
 e

 a
lu

n
a
s
 d

a
 d

is
c
ip

lin
a
 d

e
 C

iê
n

c
ia

 e
 A

rt
e

s
d

o
s
 A

lim
e

n
to

s
 I
 –

 c
u

rs
o

 d
e

 N
u

tr
iç

ã
o

 /
 P

ro
a
d

 /
 G

R
H

 /
 S

e
s
m

t

viva bemviva bem

fique por dentrofique por dentro
O vice-presidente da Dell para a América La-
tina e o México, Peter Wiegandt, conheceu o
Global Development Center (GDC), primeira
unidade de desenvolvimento de software
para uso interno da empresa fora dos EUA,
instalada no Tecnopuc. Wiegandt, acompa-
nhado do presidente da Dell no Brasil, Rai-
mundo Peixoto, e do diretor do GDC, Jairo
Avritchir, visitou o Reitor Norberto Rauch com
o objetivo de reforçar a parceria entre as
duas entidades.

Professora Rosa Maria Abrão, da Faculda-
de de Direito, esteve entre os 15 professo-
res universitários de todo o Brasil, selecio-
nados para participar, em Brasília, do cur-
so sobre Direito Internacional Humanitário,
promovido pelo Ministério das Relações
Exteriores em parceria com o Comitê Inter-
nacional da Cruz Vermelha.

O acadêmico Ticiano Marins, do 3º semestre
de Direito, representou a Universidade no 16º
Salão de Iniciação Científica da UFRGS na
sessão de Direito Ambiental Civil e Proprieda-
de Intelectual. A pesquisa Ética Ambiental foi
orientada pelo professor Ricardo Waldman.
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Mantenha as unhas cur-
tas e limpas
Prenda os cabelos antes
de manipular os alimen-
tos
Lave as mãos
Use um talher específico
para experimentar a co-
mida e não o devolva à
panela

HIGIENE
PESSOAL

Terminadas as refeições, guar-
de os restos de alimentos em
potes limpos e com tampas
no refrigerador
O alimento, depois de cozido,
não poderá ficar mais de 30
minutos fora da geladeira
Grandes concentrações de
sal, vinagre e açúcar ajudam a
conservar o alimento

CONSERVAÇÃO
DOS ALIMENTOS

Utilize sempre água potável
Mantenha os alimentos fora do alcance de insetos,
roedores e outros animais
Evite o contato entre os alimentos crus e os cozi-
dos
Controle a temperatura de sua geladeira, de acor-
do com a época do ano
Alimentos não devem ser descongelados em tem-
peratura ambiente ou água morna, pois as bactéri-
as podem proliferar-se rapidamente. Prefira utilizar
o microondas ou o refrigerador

OUTRAS DICAS

HIGIENE DO AMBIENTE

CHÃO
Recolher do chão resíduos e lavar
com água, sabão ou detergente
Depois de enxaguá-lo, seque-o com
um pano seco e limpo

PIAS E MESAS
Lavar com água e detergente
Enxaguar e deixar secar naturalmente
Lave bem a esponja utilizada, procu-
rando não deixá-la encharcada ou
guardada em local fechado

UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS

Retirar o exces-
so de sujeira
Lavar com á-
gua quente e
ensaboá-los
Enxaguar em água corrente até à remoção de
todo o detergente
Deixar secar naturalmente
Guardar em local seco e limpo
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“Quando nos voltarmos para uma fé verdadeira em Deus,
nunca mais haverá lugar nas nossas almas para o medo.”  (Goethe)

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história — www.pucrs.br/pastoral

10

agendaagenda

pastoral e vocepastoral e voce

FALE CONOSCO

Entre em contato com a Reda-
ção pelo 3320-3500, ramais
4338 e 4446, fax 3320-3603 ou
e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

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

16
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Inscrições abertas (até 28/11) para o Mestrado em Economia do Desen-
volvimento. Informações: 3320-3524 ou economia-pg@pucrs.br. Inscri-
ções: www.pucrs.br/face/ppge.

Inscrições abertas (até 30/11) para o Mestrado em Educação em Ciên-
cias e Matemática. Informações: 3320-3650. Inscrições: www.pucrs.br/prppg/educem.

Inscrições abertas (até 30/11) para o Programa de Pós-Graduação em Medicina e Ciências da Saúde (mestrado e doutorado).
Promoção: Faculdade de Medicina. Informações: 3320-3318. Inscrições: www.pucrs.br/famed/pos.

Inscrições abertas (até 19/11) para o Mestrado em Ciências Criminais. Promoção: Faculdade de Direito. Informações:
3320-3537 ou mestrcrime@pucrs.br. Inscrições: www.pucrs.br/direito/pos.

Às 15h, início do Ciclo de palestras aspectos psicossociais e educativos para o grupo da terceira idade, com o tema Inte-
ração homem-animal e qualidade de vida. Local: prédio 40, sala 601. Promoção: Faculdade de Psicologia, Faculdade de Educa-
ção e Instituto de Geriatria e Gerontologia. Informações: 3320-3508 ou prac@pucrs.br.

Às 18h, Lançamento do livro Crime e sociedade complexa: uma abordagem interdisciplinar sobre o processo de
criminalização, de Eduardo Medeiros Cavalcanti. Promoção: Programa de Pós-Graduação de Ciências Criminais. Local:
prédio 11, sala 1035.

Inscrições abertas (até 30/11) para as Especializações em Literatura Brasileira, Literatura Infanto-Juvenil, Ensino da Língua
Portuguesa, Estudos Avançados em Língua Espanhola e em Língua Inglesa. Informações: 3320-3676, letras-pg@pucrs.br ou
www.pucrs.br/fale/pos.

Inscrições abertas para o 22º Seminário Brasileiro de Crítica Literária e 21º Seminário de Crítica do Rio Grande do Sul, com
início em 7/12. Promoção: Faculdade de Letras. 

*
Inscrições abertas para a 1ª Jornada do Serviço Social do HSL: a formação profissional no campo da saúde, com início em
19/11. Promoção: Faculdade de Serviço Social. 

*
Inscrições abertas para a Terceira convocatória do Programa Alban (bolsas de estudos de mestrado e doutorado na União
Européia oferecidas à América Latina). Promoção: Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais. Informações e ins-
crições: 3320-3660, aaii@pucrs.br ou prédio 1, sala 201.

Às 12h15min, Conversando com eles. Tema: Como enfrentar a violência urbana. Local: prédio 40, sala 510. Promoção: Programa
Vida com Qualidade da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Faculdade de Serviço Social. Informações: 3320-3508.

Às 18h, Reunião para esclarecimentos sobre obesidade, cirurgia bariátrica e vida saudável. Promoção: Centro da
Obesidade Mórbida da PUCRS. Local: Anfiteatro Irmão José Otão, 2º andar do HSL. Informações: 3336-0890 ou
www.centrodaobesidademorbida.com.br.

Início do curso de Especialização em planejamento e gestão escolar. Promoção: Faculdade de Educa-
ção do Campus Viamão. Informações: www.pucrs.br/viamao/pedagogia/gestaoescolar.

Inscrições abertas (até 30/11) para o Doutorado em Estomatologia Clínica. Promoção: Faculdade de
Odontologia. Informações e inscrições: 3320-3538, odontologia-pg@pucrs.br ou www.pucrs.br/odonto.

Inscrições abertas para o curso Introdução à Fotografia, com início em 22/11. Promoção: Fundação Ir.
José Otão. Informações e inscrições: 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.

Inscrições abertas para o curso Moda, mercado e comunicação, com início em 22/11. Promoção: Facul-
dade de Comunicação Social. 

*
Inscrições abertas (até 29/11) para o Pós em Filosofia (mestrado e doutorado). Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas. Informações e inscrições: 3320-3554 ou www.pucrs.br/pgfilosofia.

Inscrições abertas (até 14/1) para a Especialização em Ciências Penais. Promoção: Faculdade de Direito. Informações:
3320-3537, ramal 201 e 203 ou mestrcrime@pucrs.br. Inscrições: www.pucrs.br/direito.

Ciclo de Seminários PET, sobre A contribuição dos viajantes-naturalistas ao conhecimento da vegetação no Rio Grande do
Sul. Promoção: Faculdade de Biociências. Local: Sala 142 do prédio 12C. Horário: Das 13h30min às 13h50min.

Último dia de inscrições para o Mestrado e Doutorado em História. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.
Informações: 3320-3534, www.pucrs.br/ffch/historia/pghistoria ou historia-pg@pucrs.br.

Às 14h, início do curso Culinária italiana. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e inscrições: 3315-8169, 3320-3500,
ramal 4130, ou cursos@fijo.com.br.

Às 17h30min, Seminário discente com a palestra Estrutura e dinâmica da economia do Rio Grande do Sul: 1980-2001. Ministran-
te: Gabriel Langie Pereira. Local: prédio 50, auditório do 9º andar. Promoção: Núcleo de Estudo e Pesquisa em Economia da Fa-
culdade de Administração, Contabilidade e Economia. Entrada franca.

Início do curso Aperfeiçoamento em Experimentação Animal. Promoção: Faculdade de Biociências. 
*

Início do curso Recrutamento, seleção e acompanhamento de pessoal. Promoção: Fundação Ir. José Otão. Informações e
inscrições: 3336-5857, 3339-1692 ou cursos@fijo.com.br.

Inscrições abertas para o curso de Especialização em toxicologia aplicada. Promoção: Instituto de Toxicologia. Informações e
inscrições: prédio 12 D, sala 140, 3320.3677 ou www.pucrs.br/toxico.
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