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SEMINÁRIO PROPÕE SOLUÇÕES PARA O DILÚVIO

De 1º a 3/10, o Centro de Pastoral realiza, no teatro do prédio 40, o 1º Seminário Arroio

Dilúvio, evento integrante da 12ª Semana Interamericana e 5ª Semana Estadual da Água.

Na abertura, o prefeito de Porto Alegre, José Fogaça, lançará o Programa Pró-Dilúvio.

Especialistas e autoridades governamentais farão um diagnóstico e vão propor alternati-

vas para o Arroio. O seminário refletirá ainda sobre a relevância do Arroio Dilúvio, que

divide o Campus Central da PUCRS, corta a Capital de leste a oeste, é parte significativa

da paisagem urbana e poluidor do

Lago Guaíba. O evento, com entrada

franca, começa às 8h30min e conta

com o apoio da Proex, Faculdades

de Arquitetura e Urbanismo, Bio-

ciências, Engenharia, Instituto do

Meio Ambiente e Núcleo de Estudo e

Pesquisa em Ambiente e Direito. In-

formações: Proex, prédio 40, sala

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

Certificados podem ser solicitados

junto à Proex por R$ 5.

Evento debate
história da literatura

O Programa de Pós-Graduação em Letras
promove o 6º Seminário Internacional de His-
tória da Literatura de 4 a 6/10, no auditório
do prédio 9. A conferência inaugural será do
professor Hans Gumbrecht, da Stanford Uni-
versity (USA), intitulada Devemos continuar a
escrever histórias da literatura no século
21?, no dia 4, às 9h. O objetivo é congregar
estudiosos e pesquisadores brasileiros e es-
trangeiros da área para intercâmbio de expe-
riências e desenvolvimento de trabalhos e
estudos. Também serão divulgadas pesquisas
realizadas no País, discutidos tópicos de his-
tória da literatura e estimulado o interesse e
a preocupação na preservação da memória
nacional. Informações e inscrições (até 3/10):
www.pucrs.br/eventos/vihistlit.

Simulador de vôo
no Aeroporto

Até o dia 30/9, o público terá a oportuni-
dade de realizar vôos simulados, com instru-
tor, gratuitamente. O simulador de vôo de eli-
te da Faculdade de Ciências Aeronáuticas
está no Aeroporto Internacional Salgado Filho
para o 1º Seminário de Prevenção de Aciden-
tes e Incidentes Aeronáuticos. O equipamento
reproduz uma cabine de avião e permite
que os alunos do curso treinem a decolagem,
o vôo e o pouso sem visibilidade, apenas
com a leitu-
ra de ins-
trumentos.

O simu-
lador fun-
ciona na ex-
posição da
Sala de Cul-
tura Aero-
náutica, no
térreo do Aeroporto, das 12h30min às 18h.
Estão expostos também equipamentos e foto-
grafias sobre aviação e segurança de vôo.

O evento, realizado pela Infraero/Gerên-
cia de Segurança Aeroportuária, tem, além
da feira, um ciclo de palestras sobre o tema,
no qual participam alunos e professores da
PUCRS. Para assistir às palestras, entrar
em contato pelos fones 3358-2565 ou
3358-2252.

UNITV entrega
troféus

Nesta quinta-feira, 29/9, a UNITV (canal
15 da NET), emissora que reúne instituições
de ensino superior de Porto Alegre, comemo-
ra sete anos em festa de aniversário, às 20h,
no Restaurante Panorama. Durante o evento
ocorre a tradicional entrega dos troféus Des-
taque UNITV. A distinção homenageia profis-
sionais e projetos em diferentes categorias.
Os homenageados da PUCRS: Projeto Litoral
(Destaque Social), Oficina de Criação Literária
(Destaque Cultural), Jefferson Braga Silva
(Destaque Científico) e o Reitor,
Joaquim Clotet (Desta-
que Especial).

Aberta transferência
e reopção de curso
Estão abertas até 31/10 as inscrições para

pedidos de transferência de alunos de outras ins-
tituições, reopção de curso por estudantes da
Universidade, ingresso de diplomados e comple-
mentação de matrícula. Informações sobre os
cursos que oferecem vagas e a documentação
necessária no site www.pucrs.br/cra, pelo e-
mail dir@pucrs.br ou fone 3320-3573. A Coor-

denadoria de Registro Acadêmico localiza-se
na sala 108 do prédio 1.

Até 14/10 você
pode participar do Concurso Cultural com-

pletando a frase “O Bom na PUCRS é...”. As 13 me-
lhores frases ganharão um kit Griffe PUCRS. A promoção é

válida para todos os alunos de graduação, pós-graduação, professo-
res e funcionários da Universidade vinculados aos campi Central, Zona

Norte, Viamão e Uruguaiana. Os concorrentes devem enviar seu nome comple-
to, número de matrícula, endereço, telefone, e-mail e uma frase com no máximo

duas linhas completando “O Bom na PUCRS é...”, para o eventosprac@pucrs.br. As
frases premiadas serão divulgadas na Agenda PUCRS 2006.  O resultado será divulgado

no dia 4/11. Regulamento e mais informações no www.pucrs.br/prac/concursocultural.
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Relaxamento
para funcionários

Por meio do Programa Vida com Qualidade, da
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários (Prac), alu-
nos do curso de Fisioterapia conduzem atividades
de relaxamento e prevenção de tensão cervical
gratuitamente para funcionários da Uni-
versidade. O programa ocorrerá todas as
quintas-feiras, com início dia 29/9, no sa-
guão da Biblioteca Central, das 11h30min às
13h30min. Alunos e professores também são con-
vidados a participar. A atividade ocorre sob a orienta-
ção do professor Fabrício Edler Macagnan.

Desafio de robôs na
Semana da Engenharia
A Faculdade de Engenharia promove, de 3 a 7/10, a 14ª Semana

da Engenharia e Mostra de Ciência e Tecnologia, no prédio 30. Durante
a semana, os alunos poderão participar de palestras, minicursos e
visitas, entre outras atividades. No dia 4/10, como parte do evento,
ocorrerá o 7º Desafio de Robôs. A tarefa deste desafio será um jogo de
basquete entre as equipes. Os robôs deverão realizar “cestas” num
determinado tempo. O vencedor será aquele que obtiver mais pontos
ao final. No dia 6/10, às 20h, no Restaurante Panorama, haverá o
Jantar dos Diplomados em Engenharia. Serão homenageados os egres-
sos que estão comemorando 25, 30, 35 e 40 anos de formatura. Infor-
mações: 3320-3525 ou pelo site www.pucrs.br/feng/semana.
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O estudo Sulfato de Cobre inibe a atividade NTPDásica em mem-
branas cerebrais de zebrafish (Danio rerio), desenvolvido no Labora-
tório de Pesquisa Bioquímica da Faculdade de Biociências, recebeu
menção honrosa na 20ª Reunião Anual da Federação de Sociedades
de Biologia Experimental, em Águas de Lindóia (SP). O trabalho foi de-
senvolvido e apresentado pelo estagiário DENIS ROSEMBERG, sob
orientação dos professores MAURÍCIO BOGO e CARLA BONAN.

O professor da Faculdade de Medicina e diretor-técnico do Hospi-
tal São Lucas, radiologista MATTEO BALDISSEROTTO, realizou confe-
rências no Children Hospital da Universidade de Harvard, em Boston
(EUA), e no Mattel Children Hospital da Universidade da Califórnia, em
Los Angeles. O convite surgiu devido às pesquisas clínicas que desen-
volve há cerca de 15 anos na área de radiologia pediátrica com ênfa-
se no estudo do diagnóstico ultra-sonográfico do abdome agudo. Uma
de suas pesquisas foi escolhida como um dos mais importantes tra-
balhos de radiologia publicados pelo Year Book of Radiology de 2003.

A bolsista de iniciação científica do CNPq da Faculdade de Medi-
cina BIANCA MENKE BAREA conquistou menção honrosa na categoria
Ciências da Vida no 3º Prêmio Destaque do Ano na Iniciação Científi-
ca. Bianca foi orientada pela professora MAGDA LAHORGUE NUNES.
Foram avaliados 98 trabalhos, sendo 35 de Ciências da Vida, 33 de
Ciências Exatas, da Terra e das Engenharias e 30 de Ciências Huma-
nas e Sociais, Letras e Artes, além da categoria Mérito
Institucional.

Professor SANDRO
BONATTO, da Facul-
dade de Biociências
e do Centro de Bio-
logia Genômica e
Molecular, participa
de um estudo para
mapear a biodiversi-
dade nacional. A téc-
nica utilizada é a do
código de barras de
DNA – uma etiqueta
genética que permi-
tiria identificar de for-
ma rápida e barata
espécies já conheci-
das e dar pistas so-
bre possíveis novas
espécies. O alvo ini-
cial de Bonatto e de
Fabrício Santos, da
UFMG, que traba-
lham juntos no pro-
jeto, são as 574 es-
pécies de mamíferos
que o Brasil abriga.

A segunda etapa do 21º Campeo-
nato Brasileiro de Acrobacia Aérea, rea-
lizado em Itápolis (SP), teve participa-
ção e destaque de alunos e egressos
da Faculdade de Ciências Aeronáuti-
cas. O troféu de 2º lugar na categoria
Básica foi conquistado pelo aluno RO-
DRIGO BOEIRA, do 5º semestre. Nes-
sa mesma categoria, o acadêmico RO-
DRIGO ABATH (5º nível), também se
destacou com o 5º lugar. Na categoria
Esporte, o recém-formado FELIPE
LIMA obteve o 2º lugar.

Set Universitário
Interessados em inscrever-se para a mostra competitiva do 18º

Set Universitário podem fazê-lo até segunda-feira, 3/10, por meio

do site www.pucrs.br/eventos/set. Para assistir às palestras e

oficinas, é possível inscrever-se até o dia 11/10. As categorias da

mostra são cinema, fotografia, publicidade e propaganda, jornalis-

mo on-line, jornalismo gráfico, rádio, televisão, relações públicas,

projetos em comunicação, turismo e hotelaria. O Set, que ocorre de

18 a 20/10, é promovido pela Faculdade de Comunicação Social,

com organização do Laboratório de Eventos.

Churrasco no Zona Norte
Encerrando a programação da Semana Farroupilha,

alunos, professores e funcionários do Campus Zona Norte

(CZN) poderão saborear um churrasco nesta quinta-

feira, 29/9. A partir das 21h, em frente à sala do Centro

de Pastoral, a carne será servida ao som de música

gauchesca. Quem quiser pode ir pilchado. A promoção é

do Centro de Pastoral, da direção do CZN e do Grupo de

Representantes de Turmas.

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

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

Nesta quinta-feira, o caminhão do Museu
de Ciências e Tecnologia sairá de Porto Alegre
rumo a Brasília, onde a mostra do Museu Iti-
nerante estará em exposição de 3 a 10/10, na

Esplanada dos Ministérios, a
convite do Ministério da Ci-
ência e Tecnologia.

Foto: Divulgação
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Exposição
de arte

Para comemorar o 58º
aniversário da PUCRS será
realizada, por meio da Pró-
Reitoria de Assuntos Comuni-
tários, uma exposição de arte
do acervo particular de pro-
fessores e funcionários da
Universidade. O tema é Obras
de Artistas do Rio Grande do
Sul. Os interessados em expor
obras como quadros e escul-
turas, entre outras, devem en-
caminhar um e-mail para
o endereço eventosprac@
pucrs.br até o dia 7/10, ane-
xando uma foto digital de cada
obra com texto e nome do(a)
autor(a). As professoras Cláu-
dia Musa Fay (Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas)
e Maria Lúcia Nunes (Facul-
dade de Psicologia) seleciona-
rão as peças, que serão ava-
liadas pela Pró-Reitoria de Ad-
ministração e Finanças quan-
to ao seguro, desde o trans-
porte até a permanência na
exposição. A mostra ocorrerá
de 7 a 9/11 no foyer do teatro
do prédio 40. Informações:
3320-3500, ramal 4360.
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Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas,
entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br

Preparando
Risotos

Orisoto, prato típico italiano, foi
criado ao acaso. A história

conta que o Risotto alla mila-
nese “nasceu” em 1574 na festa de
casamento da filha do mestre Valério di
Fiandra, responsável pelos vitrais da
catedral de Milão. Durante os prepara-
tivos, Fiandra, numa demonstração de
ciúmes, deixou cair um pedaço de aça-
frão dentro do risoto. O resultado dessa
mistura acidental foi conhecido no final
da noite, quando os convidados come-
çaram a procurar o cozinheiro da sabo-
rosa invenção. Atualmente há diversas

variações, como risoto com frutos
do mar, de queijos, com frutas e

com verduras, entre outros.

Semana da Secretária
De 28 a 30/9, ocorre a 5ª Semana da Secre-

tária, um seminário organizado pelas alunas do
7º semestre do curso de Secretariado Executivo
2005/2, coordenado pelo Departamento de Le-
tras Estrangeiras da Faculdade de Letras. Os
objetivos são atualizar profissionais da área, ge-
rar integração e abordar as novas exigências do
mercado de trabalho. As vagas para a participa-
ção do evento, que ocorrerá no auditório do pré-
dio 9, estão esgotadas. Informações: www.
pucrs.br/eventos/semanasecretaria.
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Cardápio da semana
O novo Restaurante Universitário (RU), localizado

no 2º andar do prédio 3, oferece cada refeição a R$
3,80. Confira o cardápio completo no site www.
restauranteuniversitario.com.br, no link Prato Espe-
cial. Pode haver alteração conforme o fluxo de pessoas
e a disponibilidade de itens.
• Quarta-feira (28/9) - Arroz, feijão, iscas de carne
com molho shoyu e ervilha, purê misto e saladas.
• Quinta-feira (29/9) - Arroz, feijão, bife à rolê com
cenoura, nhoque ao sugo e saladas.
• Sexta-feira (30/9) - Arroz, feijão, bife na chapa,
moranga caramelada e saladas.

Atividades para alunos do Direito
A partir desta semana iniciam-se atividades voltadas para estudantes de Direito. Confira no quadro:

cozinhando, mexendo até que
esteja cozido.
Adicione um pouco de bebida
alcoólica, como vinho branco;
Antes de servir, coloque o queijo
parmesão no risoto e mexa
bem. Acompanha um pão ita-
liano ou outro de sua preferên-
cia.

DICAS:
Não lave o arroz! O amido que
está impregnado na casca é o
responsável por engrossar o
caldo do risoto;
Caso o seu risoto tenha ingredi-
entes delicados e frescos (fru-
tas, favas, ervilhas, etc.) é
aconselhado adicionar parte do
ingrediente durante o cozimen-
to do arroz e a parte restante no
final. Assim você irá incorporar
o sabor ao risoto e terá parte

dele em sua forma pratica-
mente perfeita;
Não deixe o risoto parado,
misture de maneira uniforme e
não muito agressiva.

O QUÊ
1º Seminário de Meio Ambiente do
Trabalho

Ciclo de Estudos Dimensões do
Direito Municipal

Projeto Previdência Fim de Tarde
– Debate e Opinião (promovido
pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa
em Previdência Social)

TEMA
Meio ambiente do trabalho.

Novas legislações no sentido de
consolidação da autonomia
municipal. Ministrantes:
professores Cristiane Fagundes
de Oliveira, Paulo Abrão Pires
Junior e Roberta Baggio.
Crimes no âmbito da
Previdência, com a presença
do juiz federal José Paulo
Baltazar Jr.

DATA E LOCAL
29/9 a 1º/10.
Campus Central e
Campus Zona Norte
29/9 a 27/10
Campus Central

3/10. A partir das
18h, na sala 307 do
prédio 11.

INSCRIÇÕES
Pró-Reitoria de
Extensão (sala
201 do prédio 40)
Pró-Reitoria de
Extensão (sala
201 do prédio 40)

Não são
necessárias.

INFORMAÇÕES
3320-3680

3320-3680

3320-3634
com Cláudia
Moreli.
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PARTICIPE DA OFICINA
DE RISOTOS

Estão abertas as inscri-
ções para o curso Oficina de
Risotos, promovido pela Fa-
mecos. As aulas ocorrerão
de 26/10 a 30/11, sempre
às quartas à noite, e serão
ministradas pelo chef e pro-
fessor do curso de Hotelaria
Jorge Nascimento. Informa-
ções e inscrições na Pró-
Reitoria de Extensão (sala
201 do prédio 40) ou pelo
telefone 3320-3680.

RECEITA: RISOTO DE ESPINAFRE
COM PRESUNTO PARMA

INGREDIENTES:
200 g de arroz italiano
½ xícara de cebola ou alho-porro bem
picado
4 colheres (sopa) de manteiga
1 l de caldo de legumes
2 molhos de folhas de espinafre
200 g de presunto Parma fatiado
100 g de nata fresca

PREPARO:
Aqueça uma panela de fundo grosso e
derreta a manteiga. Doure a cebola
por alguns minutos, adicione o arroz e
refogue por uns cinco minutos;
Adicione o caldo de legumes e mexa
sempre o arroz de baixo para cima,
durante aproximadamente 15 min;
Coloque o presunto, a nata e em se-
guida as folhas de espinafre. Continue



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

DIA EVENTO INFORMAÇÕES
Início às 8h30min. Local: prédio 40. Promoção: Faculdade de Direito. 

Os programas começam às 12h05min e são veiculados na UNITV, canal 15 da NET, de segunda-feira a
sexta-feira. As exibições ocorrem até dezembro.
Início às 18h, com o tema A lista de devedores. Local: prédio 11, sala 307. Promoção: Faculdade de
Direito. Válido como 2h de atividade complementar. Entrada franca.
Último dia. Início às 19h30min. Local: Salão de Atos e Teatro do Prédio 40. Informações: www.pucrs.br/face.
Inscrições abertas. As aulas começam em 5/10. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 5/10. Promoção: Faculdade de Ciências Aeronáuticas. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 8/10. Promoção: Fac. de Adm., Contabilidade e Economia. 
Último dia. Local: Prédio 7. Informações: 3320-3500, ramal 4116 ou site www.pucrs.br/famecos/labtur/
index_semana10.
Inscrições abertas. Os encontros começam em 18/10. Promoção: Faculdade de Direito do CZN. 

Início às 8h. Promoção: Faculdade de Psicologia. 
Início às 17h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

Início às 17h50min. Promoção: Faculdade de Direito. 
Início às 19h. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

Último dia de inscrições. Promoção: Pós-Graduação da Faculdade de Educação. Informações e
inscrições: prédio 15, sala 318, 3320-3620, educação-pg@pucrs.br ou www.pucrs.br/faced/pos.
Início às 9h. Promoção: Faculdade de Engenharia. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 6/10. Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 

Inscrições abertas. As aulas começam em 7/10. Promoção: Faculdade de Biociências. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 17/10. Promoção: Faculdade de Biociências. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 17/10. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 22/10. Promoção: Fac. de Adm., Contabilidade e Economia. 
Início às 8h30min. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
Início às 9h. Promoção: curso de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 

Início às 9h. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 
Início às 14h, com o tema Wittgenstein: Patradigma Lingüístico. Promoção: Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas. 
Início às 20h. Promoção: PUCRS Virtual em parceria com a Faculdade de Medicina. Informações e
inscrições: 3320-3651 ou cursos.ead.pucrs.br/saudemental/folder.
Inscrições abertas. As aulas começam em 5/10. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e
inscrições: 3339-1692, www.fijo.org.br, fundacao@fijo.com.br, cursos@fijo.com.br.
Inscrições abertas. As aulas começam em 14/10. Promoção: Faculdade de Direito. 

Inscrições abertas. A participação para cada minicurso e oficina será realizada mediante a entrega de 1kg
de alimento não-perecível. Informações: prédio 17, sala 101 e 103 ou www.pucrs.br/eventos/alimentacao.
A Proex receberá as inscrições para as demais atividades. 
Início às 13h10min, com o tema Distribuição e abundância de aves marinhas no trajeto Rio Grande
(Brasil) Shetland do Sul (Antártica): levantamento 2002 – 2005. Palestrante: Tatiana Dornelles Oliva.
Local: prédio 12, bloco A, sala 303. Entrada franca.
Início às 7h30min. Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 
Inscrições abertas. As aulas começam em 7/10. Promoção: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 

Inscrições abertas. O evento começa em 15/10. Promoção: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
Inscrições abertas. Os encontros começam em 6/10. Promoção: Faculdade de Direito. 

28

29

30

1º

4

3

Conferência Internacional Justiça Constitucional e
Direitos Fundamentais
Séries alusivas ao centenário de Erico Verissimo e aos
400 anos de Dom Quixote
Projeto Tensões Tributárias

Semana Acadêmica da Face
Curso: Introdução ao Método dos Elementos Finitos em
Análise Linear Estática – Dinâmica e de Transferência
de Calor
Curso: GPS para aviação profissional
Curso: Formação de negociadores em compras – 5ª ed.
10ª Semana do Turismo – Turismo e Conscientização

Grupo de estudos em Direito Ambiental – Campus
Zona Norte
Curso: Saúde, sujeito e políticas públicas
Curso: Planejando websites: noções e fundamentos
práticos
Ciclo de estudos: Dimensões do Direito Municipal
Curso: Gestão do Relacionamento com o Cliente: Call
Center – 4ª edição
Doutorado em Educação

Curso: Plano Diretor módulo 1 – diagnóstico
Curso: O desenho como suporte cognitivo às etapas
criativas do projeto
Curso: Recursos Hídricos – uma visão multidisciplinar
11º Curso de Neuroanatomia Topográfica
Curso: Teatro instrumento de comunicação
Curso: Gestão de sites com HTML
Introdução a Teoria Sociológica Pós-Estruturalista
Seminário de Estudos de Antropologia e História
Ameríndia
Curso: Moda, Mercado e Comunicação
Projetos de Filosofia

Curso de Extensão em Saúde Mental a distância

Curso: Expressão Oral

2º Curso de Introdução à Assessoria Jurídica Popular
– Sistema Jurídico e Demandas Populares
Semana da Alimentação/RS 2005

Seminário PET Biologia

Curso: AutoCAD 2D para iniciantes
Curso: Corel Draw e Photo Paint para Apresentação
de Projetos
Debates sobre a Paz e Governança Global
Ciclo de Estudos: Dimensões do Direito Municipal

Entre em contato com a Redação pelo

3320-3500, ramais 4338 e 4446, fax 3320-3603

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.
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Descobri como é bom chegar
quando se tem paciência. E, para se chegar onde quer
que seja, aprendi que não é preciso dominar a força,
mas a razão. É preciso, antes de mais nada, querer.

Amyr Klink


