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Tecnopuc
será ampliado

Aconstrução de um prédio com 18 mil
metros quadrados no Parque Tecnológi-
co da PUCRS (Tecnopuc) começou a ser

viabilizada no dia 28 de março, com a assinatura
de um protocolo de intenções entre a Universida-
de, a Secretaria de Desenvolvimento e dos As-
suntos Internacionais e a CaixaRS. O repasse de
R$ 12 milhões dobrará a área construída atual e
vai gerar mais de mil novos postos de trabalho.
Os recursos serão captados junto ao Banco Na-
cional para o Desenvolvimento Econômico e So-
cial, do qual a CaixaRS é agente credenciado. O
novo prédio abrigará o Centro de Pesquisa e De-

Brigada Militar e PUCRS definem medidas de segurança

Gincana premia
equipes vencedoras

A Gincana PUCRS Integração 2006 terminou
no sábado, 1º/4, premiando três das 50 equipes
que participaram das tarefas. Na premiação ver-
tical, que reconheceu os vencedores pelos pontos
feitos durante a Gincana, o primeiro lugar ficou
com a equipe Tchê e o segundo com a equipe
Equifuzarka. A equipe Somos todos diferentes foi
premiada como o grupo que mais mobilizou pes-
soas para a doação de sangue, uma das tarefas
abertas do evento. Houve ainda a premiação ho-
rizontal, onde todos os grupos e seus participan-
tes receberam uma medalha. As equipes vence-
doras receberam um prêmio diferente: um dia de
lazer em uma fazenda, onde serão desenvolvidas
várias atividades, como luau, churrasco e baile à
fantasia. A atividade ocorrerá em maio. A Ginca-
na teve a participação de mais de mil pessoas  da
comunidade acadêmica e seus familiares.

Universidade
prepara-se à Páscoa

O Centro de Pastoral e Solidariedade e o Grupo dos
Representantes promovem a preparação à Páscoa 2006 e
convidam a comunidade universitária para refletir e cele-
brar a esperança da nova vida que nasce. Acompanhe a
programação:

8 DE ABRIL
 Páscoa Solidária na Ilha Grande dos Mari-

nheiros *
Horário: das 14h às 16h

10 DE ABRIL
 Exibição do filme A Paixão de Cristo e refle-

xão sobre o sentido do sofrimento de Jesus. Par-
ticipação do teólogo Luis Carlos Susin. *
Local: Auditório do Prédio 10
Horário: das 9h às 12h

 Exibição do filme A Última Tentação de Cris-
to e reflexão sobre a origem divina e humana de
Jesus. Participação do teólogo Érico Hammes. *
Local: Auditório do Prédio 10
Horário: das16h às 19h30min

 Missa Preparatória à Páscoa na PUCRS
Zona Norte
Local: Capela São Francisco/Zona Norte
Horário: 18h45min

11 DE ABRIL
 Missa Preparatória à Páscoa

Local: Igreja Universitária Cristo Mestre, com a
participação do Instituto de Cultura Musical
Horário: 18h30min

 Encenação do espetáculo Maria, mãe do
Filho pelo Núcleo Cultural do Colégio Marista
Champagnat.
Local: Salão de Atos
Horário: 20h

 Vigília (oração, cantos, adoração ao San-
tíssimo)
Local: Igreja Universitária Cristo Mestre
Horário: das 19h30min às 22h30min

12 DE ABRIL
 Celebração É tempo de Renascer, organiza-

da com os alunos formandos de Pedagogia. Re-
flexão, representação teatral e explicação dos
símbolos pascais a todos os universitários do
Campus Viamão.
Local: Campus Viamão
Horário: das 20h às 21h

* Válido como três horas de atividades
complementares

Famecos e Facin
inauguram Laboratório

No dia 10/4, às 18h30min, será inaugurado o
Laboratório de Pesquisa em Documentos Digitais,
que resulta de parceria entre a HP e as Faculda-
des de Comunicação Social (Famecos) e de Infor-
mática (Facin). Sediado no saguão do prédio 7
(onde funcionava o Centro de Integração Empre-
sa-Escola), tem por objetivo a pesquisa de docu-
mentos digitais personalizados. Disciplinas da
Famecos utilizarão o Laboratório para a finaliza-
ção de revistas e jornais produzidos pelos acadê-
micos. Outras três universidades no mundo tam-
bém receberam equipamentos da HP – Notthingam
(Inglaterra), Porto Rico e Purdue (EUA) – com o ob-
jetivo de estimular a popularização da área de pu-
blicações digitais. A inauguração do Laboratório
na PUCRS contará com a presença de represen-
tantes da empresa, que participam de simpósio
no teatro do prédio 40 da PUCRS de 10 a 12/4.

senvolvimento, ampliando as ações nas áreas
de Tecnologia da Informação e Comunicação,
Biotecnologia, Energia e Física Aplicada.

O Comando de Policiamento da Capital inten-
sificará as ações do 19º Batalhão da Polícia Mili-
tar nas proximidades da PUCRS. A decisão foi to-
mada no dia 30/3, pelo comandante de Policia-
mento da Capital, Edson Ferreira Alves, e anun-
ciada por ele em reunião com o Pró-Reitor de Ad-
ministração e Finanças, Paulo Franco. O policia-
mento nos arredores da Universidade é desenvol-
vido em quatro turnos diários, por até 18 PMs, em
viaturas e a pé. Essa ação será intensificada, in-
clusive com a realocação de contingente, espe-

cialmente em horários de entrada e saída do
Campus. Internamente a PUCRS dispõe de 135
agentes de segurança que trabalham em turnos
sucessivos. A morte da estudante da Faculdade
de Administração, Contabilidade e Economia, Dé-
bora Koslowski, na noite de 29/3, durante tentati-
va de assalto na Rua Cubanos, chocou a comuni-
dade acadêmica e levou a PUCRS a solicitar uma
audiência com o secretário de Justiça e Seguran-
ça, Omar Amorim, que deverá ocorrer nos próxi-
mos dias.



SBPC promove
encontro regional
A PUCRS será sede, nos dias 6 e 7/4, da 2ª Reunião

Regional da SBPC/RS que tem como tema A escola faz
ciência. O objetivo do encontro é aproximar a comunida-
de em geral dos pesquisadores, desmistificar conceitos,
tornar os fatos e fenômenos do dia-a-dia mais compre-
ensíveis, favorecer o dar-se conta de que vive-se ciên-
cia a todo instante e subsidiar professores e alunos. A
programação inclui oficinas, relatos compartilhados, pa-
lestras, pôsteres (virtuais) e mesas-redondas. O encon-
tro será realizado no Salão de Atos e no prédio 50. Infor-
mações: www.pucrs.br/eventos/sbpc. Novo modelo de

normas da ABNT
A equipe de bibliotecários da Universidade desenvolveu um novo

modelo de normas da ABNT. O Modelo para Apresentação de Projetos
de Pesquisa, disponibilizado no site da Biblioteca Central (www.
pucrs.br/biblioteca), apresenta os elementos indispensáveis e sua
estruturação na apresentação de um projeto de pesquisa. O acesso é
exclusivo para alunos, professores e funcionários. Informações pelo
e-mail bceref@pucrs.br, telefone 3320-3696 ou no Setor de Refe-
rência, 2º andar da Biblioteca.
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Nesta quarta-feira, 5/4, às 11h, tomam posse os novos
vice-diretores do Museu de Ciências e Tecnologia (MCT), profes-
sores SINVAL OLIVEIRA SOUZA e ROBERTO ESSER DOS REIS.
A cerimônia, conduzida pelo diretor JETER BERTOLETTI, será na
sala de curadores do MCT.

Os professores NELSON TODT e ROBERTO MESQUITA parti-
cipam, no Rio, da primeira etapa do Seminário de Estudos Olím-
picos Brasil-Espanha. O evento, promovido pelas universidades
Gama Filho e Autônoma de Barcelona, reúne os principais res-
ponsáveis pelos grupos de pesquisa em Estudos Olímpicos des-
ses dois países. Os docentes da PUCRS apresentam pesquisas
na área dos estudos olímpicos e proposta de trabalho do Grupo
de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Universidade.

A coordenadora da Assessoria para Assuntos Internacio-
nais e Interinstitucionais, SILVANA SOUZA SILVEIRA, realizou
visita técnica à Coordenação Central de Cooperação Internaci-
onal da PUC-RJ – referência brasileira na gestão de mobilida-
de acadêmica internacional. Do Rio seguiu para São Paulo,
onde representou a PUCRS no 1º Fórum Brasileiro de Educa-
ção Internacional.

A imagem esculpida em madeira de SÃO MARCELINO
CHAMPAGNAT foi entronizada na Capela da PUCRS Zona Norte.
Permanecerá ao fundo do altar, ao lado da imagem de São Fran-
cisco de Assis. A solenidade

A partir desta quinta-fei-
ra, 6/4, reitores das uni-
versidades católicas lati-
no-americanas estarão
reunidos na PUCRS para
a discussão do tema
Educação Superior Cató-
lica e Globalização. O en-
contro, que ocorre até o
dia 8, é realizado a cada
quatro anos pela Federa-
ção Internacional de Uni-
versidades Católicas
(FIUC), com sede em Pa-
ris. A cerimônia de aber-
tura será realizada às 9h,
no prédio 40. Estarão
presentes o presidente
da FIUC, Jan Peters, o
subsecretário da Congre-
gação para a Educação
Católica, monsenhor Vi-
cenzo Zani, o Reitor da
PUCRS, JOAQUIM CLO-
TET, e o governador Ger-
mano Rigotto.

O Trote Solidário, iniciativa comum
dos alunos da Faculdade de Enferma-
gem, Fisioterapia e Nutrição, neste se-
mestre beneficiou com brinquedos, livros
e jogos didáticos a sala de recreação da
Pediatria do Hospital São Lucas. A ini-
ciativa partiu da turma de segundo se-
mestre em Enfermagem e contou com a
colaboração de calouros, professores e
alunos de outros níveis do curso.

Voluntários para estudo
sobre esquizofrenia

O ambulatório de Psiquiatria do Hospital São Lucas seleciona

pacientes voluntários para participar de uma pesquisa com um

novo medicamento para tratar a esquizofrenia. Os candidatos de-

vem ter entre 18 e 50 anos e nunca ter usado clozapina. O remé-

dio testado é utilizado atualmente no tratamento de outras doen-

ças e tem poucos efeitos colaterais. A participação deverá contar

com a companhia de um familiar. Os voluntários selecionados

receberão a medicação e uma ajuda de custo durante as 12

semanas do estudo. Informações: 3320-3367.

Seminário Contábil
O Seminário Contábil deste mês aborda o tema

Concentração de Empresas – Aspectos Contábeis e

Jurídicos. Os painelistas são os professores Jorge Mar-

celo Wohlgemuth e Telmo Grillo, do Departamento de

Contabilidade da Faculdade de Administração, Contabi-

lidade e Economia. O encontro ocorre no dia 8/4, a par-

tir das 9h, no auditório do prédio 50. A entrada é franca.

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

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

teve a presença do Chanceler da Universidade
e Arcebispo Metropolitano, DOM DADEUS
GRINGS, do Vice-Provincial do Conselho da
Província Marista do Rio Grande do Sul, SOLI-
MAR AMARO, de representantes de 12 dire-
ções da PUCRS, de empreendedores da região,

alunos, ex-alunos e membros
da comunidade.

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



UNITV debate
sobre crimes

hediondos
O programa UNITV – En-

trevistas e Debates focaliza
nesta semana a recente deci-
são do Supremo Tribunal Fede-
ral considerando inconstitucio-
nal impedir a progressão de
regime a autores de crimes
bárbaros. Alguns consideram
que a decisão do STF favorece
a impunidade. Outros enten-
dem que a decisão é correta,
pois os autores de crimes he-
diondos são tratados de forma
desigual, contrariando a Cons-
tituição. Participam do progra-
ma, ancorado pelo jornalista
Carlos Alberto Carvalho, José
Boschi (professor de Processo
Penal da PUCRS), José Ribeiro
(desembargador e subdiretor
administrativo do TJRS) e Si-
mone Schroeder (professora
de Direito Penal do UniRitter).
O programa será apresentado
pela UNITV (canal 15 – Net)
na 5ª feira (6/4), às 22h; 6ª
feira (7/4), às 19h; sábado (8/4),
às 22h, e domingo (9/4), às 22h.
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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

Páscoa
revela

costumes
Para os

cristãos, a Páscoa
é um momento de cele-

brar a ressurreição de Jesus.
Significa a cada ano a

busca de renovação da vida,
que fica evidenciada em tradições.

O costume de presentear amigos e fa-
miliares com ovos, que simbolizam nasci-

mento, é mantido em vários lugares e ocorre
desde a antiguidade. No século 19 começaram a ser entre-
gues ovos de confeito na comemoração. Décadas depois a
indústria ligou o chocolate à Páscoa.

A receita selecionada para os leitores do PUCRS Notí-
cias mostra que a globalização e a movimentação das
pessoas pelo mundo influenciam os hábitos alimentares. O
ingrediente principal é o chocolate, originário da América.
Chegou à Europa no século 15, teve seu auge no século
19, consolidação no século 20 e hoje há fábricas na Suíça,
Alemanha, Reino Unido, França, Brasil e tantos outros paí-
ses. Na receita é incluída uma especiaria do Oriente, mais
precisamente da Índia, o cardamomo (planta da Ásia cul-

tivada por suas sementes, utilizadas como condimento
aromático). Dá um toque de frescor aos brownies.

Guarde e experimente.

Prato Especial
O Restaurante Universitário oferece, no 2º an-

dar do prédio 3, o Prato Especial para alunos, pro-
fessores e funcionários. O valor é R$ 3,80. Confira
o cardápio da semana:

 QUARTA-FEIRA (5/4) – Arroz, feijão, frango ao
alho-poró, moranga refogada com milho e saladas.

 QUINTA-FEIRA (6/4) – Arroz, feijão, peixe à
milanesa, batata com bacon e saladas.

 SEXTA-FEIRA (7/4) – Arroz, feijão, bife gre-
lhado, aipim cozido ao molho ralo e saladas.
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EDIPUCRS
No dia 6/4 a Editora Universitária da

PUCRS (Edipucrs) lança os livros O Turismo
e a Ação das Variáveis Controláveis e Incon-
troláveis, organizado pelo coordenador do
curso de Hotelaria, professor Marcelo Schenk
Azambuja, e Um Currículo de Matemática
em Movimento, organizado pela professora
da Faculdade de Matemática Ruth Portano-
va. O evento ocorrerá a partir das 18h na Li-
vraria Acadêmica, 3º andar do prédio 41.

BROWNIES DE CHOCOLATE

Violência e Direitoem conferências
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Crimi-nais da Faculdade de Direito promove o 2º Ciclo de Con-ferências Violência, Direito e Complexidade. No dia 5/4,a partir das 19h30min, o diretor do Instituto Brasileirode Ciências Criminais e professor da Fundação GetúlioVargas, Theodomiro Dias Neto, abrirá o evento falandosobre Tendências Contemporâneas de Política Crimi-nal. No dia 6/4, às 19h30min, o tema Violência e Histó-ria será abordado pela professora Elizabeth Cancelli, daUniversidade de Brasília e Universidade de São Paulo.As conferências ocorrem na sala 1035, 10º andar doprédio 11. A entrada é franca e aberta ao público.

Foto: Gilson Oliveira

INGREDIENTES:
2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar
½ xícara de manteiga
½ xícara de óleo
1 xícara de achocolatado em pó com leite
¼ de xícara de chocolate em pó
½ de xícara de leite
2 ovos
30 sementes de cardamomo
1 colher de chá de fermento químico

COBERTURA:
½ xícara de manteiga
2 colheres de sopa de chocolate em pó
¼ de xícara de leite
3 e ½ xícaras de açúcar
1 colher de chá de baunilha

MODO DE PREPARAR:
Misture numa tigela a farinha e o açúcar.
Numa panela, coloque manteiga, óleo,
achocolatado e chocolate. Mexa e aqueça
até levantar fervura. Despeje a mistura
fervente na tigela com a farinha. Junte o
leite, ovos, fermento e as sementes de
cardamomo. Misture bem com uma colher
de madeira. Coloque a massa numa assa-
deira untada. Leve ao forno alto por 20 mi-
nutos. Enquanto os brownies assam, pre-
pare a cobertura. Numa panelinha, mistu-
re a manteiga, chocolate em pó e leite.
Aqueça até ferver mexendo. Misture o
açúcar e baunilha até obter um creme liso.
Despeje a cobertura ainda morna sobre os
brownies tão logo eles saiam do forno.
Deixe esfriar e corte em 48 pedaços.



ATIVIDADES INFORMAÇÕES
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 5/4 a 8/11. Promoção: Faculdade de Teologia. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 5/4 a 19/7. Promoção: Faculdade de Letras. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 7/4 a 7/7. Promoção: Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 7/4 a 7/7. Promoção: Faculdade de Direito. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 8/4 a 22/7. Promoção: Faculdade de Educação. 
Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 10/4 a 12/4. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

Inscrições até 12/4. Informações e inscrições: 3320-3524, www.pucrs.br/face/cursoslatosensu/
intelectual, posface@pucrs.br.
Inscrições até 12/4. Informações e inscrições: 3320-3524, www.pucrs.br/face/cursoslatosensu/
competitiva, posface@pucrs.br.
Inscrições até 12/4. Informações e inscrições: 3320-3524, www.pucrs.br/face/cursoslatosensu/
governanca, posface@pucrs.br.
Inscrições até 12/4. Informações e inscrições: 3320-3524, www.pucrs.br/face/cursoslatosensu/
marketing, posface@pucrs.br.
Inscrições até 12/4. Informações e inscrições: 3320-3524, www.pucrs.br/face/cursoslatosensu/
negocios, posface@pucrs.br.
Inscrições até 12/4. Informações e inscrições: 3320-3524, www.pucrs.br/face/cursoslatosensu/
auditoria, posface@pucrs.br.
Inscrições até 12/4. Informações e inscrições: 3320-3524, www.pucrs.br/face/cursoslatosensu/
financas, posface@pucrs.br.
Inscrições até 12/4. Informações e inscrições: 3320-3524, www.pucrs.br/face/cursoslatosensu/
tributos, posface@pucrs.br.
Inscrições até 12/4. Informações e inscrições: 3320-3524, www.pucrs.br/face/cursoslatosensu/
capitais, posface@pucrs.br.

Curso: Ensino Religioso – Turma B
Língua Inglesa para a Terceira Idade
Curso: ICMS Básico
Curso: Tributação das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
Curso de Libras – Nível Básico I e II
Curso Avançado em CAD 3D com Solidworks – Detalhamento Produtivo
(Montagem) – Turma 1
Especialização em Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual

Especialização em Gestão e Inteligência Competitiva

Especialização em Governança e Estratégia em Tecnologia da Informação

Especialização em Marketing Estratégico

Especialização em Negócios Internacionais

Especialização em Auditoria e Perícia

Especialização em Controladoria e Finanças

Especialização em Tributos e Gestão Tributária

Especialização em Mercado de Capitais

PROGRAME-SE

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

Grupo de Estudos Novum Organum? Temáticas entre Di-
reito e Literatura. Início às 12h. Ministrantes: Clarice
Söhngen e Vera Teixeira de Aguiar. As aulas ocorrem até

22/11. Promoção: Faculdade de Direito e Faculdade de Letras. 
Grupo de Cuidadores de Pacientes com Demência. Início 16h30min.
Tema: O que é demência?. Local: sala 304 do Instituto de Geriatria e Ge-
rontologia do Hospital São Lucas. Entrada franca. Promoção: Instituto de
Geriatria e Gerontologia.
Missa de 7º dia de falecimento da aluna Débora Koslowski. Início às
18h30min. Local: Igreja Universitária Cristo Mestre.

5

Grupo de Estudos da Obra À Paz Perpétua de Immanu-
el Kant. Início às 17h30min. Ministrante: Elias Gross-

mann. As aulas ocorrem até 6/7. Promoção: Faculdade de Direito. 

6

Oficinas Pedagógicas. Último dia para inscrições. Serão 15
oficinas destinadas à educação continuada de professores e li-
cenciados. Promoção: Núcleo de Apoio à Educação em Ciências e

Matemática do Museu de Ciências e Tecnologia. 

Páscoa no Litoral. Último dia para inscrições. A viagem ocorre durante o
feriadão de Páscoa e é destinada a sócios e não-sócios indicados por asso-
ciados da Associação dos Funcionários da PUCRS (Afpuc). Informações: 3320-
3500 ramal 4021 ou no térreo do prédio 7 (entrada lateral). Promoção: Afpuc.

7

Seminário Economia às 5 ½. Início às 17h30min. Tema: Econo-
mia: ciência do bem ou do mal? Reflexões sobre desenvolvimento

humano. Ministrante: Flávio Comim. Local: sala 1116 do prédio 50. Entrada
franca. Promoção: Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia.
3º Encontro de Economia Gaúcha. Último dia para inscrições de trabalhos.
Evento: 25 e 26/5. Informações e inscrições: www.pucrs.br/eventos/3eeg. 
Programa de Mobilidade Acadêmica. Último dia de inscrições para interes-
sados em estudar no Instituto de Estudos Políticos d’Aix-en-Provence, na Fran-
ça. Promoção: Assessoria de Assuntos Internacionais e Interinstitucionais
(AAII). Informações e inscrições: 3320-3660, www.pucrs.br/aaii.

10

 Informações e inscrições na
Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala

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

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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Uma prova de que Deus
esteja conosco não é o fato de que não

venhamos a cair, mas que nos
levantemos depois de cada queda.

Santa Tereza D’Ávila


