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Nélida Piñon será
Doutor Honoris Causa

APUCRS concede no dia
8/6 o título de Doutor
Honoris Causa à úni-

ca mulher a presidir a Acade-
mia Brasileira de Letras. Nélida
Piñon receberá, pela primeira
vez, o título de uma instituição
de ensino brasileira, já conferi-
do à escritora nos EUA, França,
Espanha e Canadá. A cerimônia de outorga
ocorre às 10h30min, no auditório do prédio
9. Nélida Piñon é formada em Jornalismo e,

em 2005, foi o primeiro autor
de língua portuguesa a receber
o Prêmio Príncipe de Astúrias
das Letras, o mais importante
da Espanha. Autora de 16 li-
vros, teve suas obras traduzi-
das em mais de 20 países.
Inaugurou a primeira cadeira
de Criação Literária da UFRJ.

Recebeu prêmios internacionais, nacionais
e condecorações, além de sua obra ser
tema de seminários internacionais.

Convênio
une parques
tecnológicos

Uma parceria inédita entre
o Parque Científico e Tecnológi-
co de Hsinchu, de Taiwan, e a
PUCRS será assinada nesta
semana. O Pró-Reitor de Pes-
quisa e Pós-Graduação, Jorge
Audy, participa da 23ª Confe-
rência Mundial da Associação
Internacional de Parques Cien-
tíficos (IASP), em Helsinki
(Finlândia), onde será firmado
o acordo que também propor-
cionará intercâmbios entre a
Universidade Católica de Fu
Jen e projetos do Tecnopuc. A
união é fruto de uma visita à
Ásia, em setembro de 2005,
por uma comitiva gaúcha. Re-
presentantes de universida-
des, entidades e governo co-
nheceram o pólo inovador de
Hsinchu, que ocupa 682 hec-
tares e abriga 384 empresas
das áreas de microeletrônica,
telecomunicações e biotecno-
logia, entre outros. Taiwan de-
tém 75% do mercado global
de serviços de fabricação de
chips.

Copa Futsal de
Empreendedorismo

A Associação de Jovens Empresários de Porto
Alegre promove a segunda edição da Copa Futsal
de Empreendedorismo nos dias 10 e 17/6, no
Parque Esportivo. No dia 10/6 ocorrerá a fase
classificatória com 16 equipes. Uma semana de-
pois, as quartas-de-final, seminais e finais. As
partidas serão apitadas por árbitros da Federa-
ção Gaúcha de Futebol. Esta edição será em co-
memoração aos 75 anos da Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia, co-realiza-
dora do evento, e aos 30 anos do Projeto Pescar.
Participam equipes de empresas associadas ou
não à Associação. As inscrições já estão encerra-
das. Informações: info@aje.com.br ou pelo te-
lefone 3322- 7030.

As inscrições para o Vestibular de In-
verno 2006 podem ser feitas até quinta-
feira, 8/6. A Universidade oferece 39 op-
ções de curso e 2.765 vagas no Campus
Central. As provas do concurso serão rea-
lizadas nos dias 24 e 25/6 (sábado e do-
mingo) à tarde. Além da redação, os can-
didatos deverão responder dez questões
objetivas de cada disciplina. O último dia para pagar a taxa de inscrição, de R$
70, será 9/6, independentemente da data em que foram efetuados o preenchi-
mento e o envio de dados (on-line). Informações: 3320-3557.

Nos dias 8 e 9/6 a PUCRS realiza o 7° Seminário
Internacional do Secretariado Executivo com o tema A
importância da língua estrangeira no mercado de tra-
balho. A abertura será às 19h30min do dia 8, seguida
de painéis sobre o canal de comunicação e a língua
espanhola no mercado laboral. Nesse dia também
ocorre, às 21h30min, um momento cultural. Na sex-
ta-feira, dia 9, será realizada, às 7h45min, a palestra

Encerram-se inscrições
para o Vestibular

Secretariado Executivo promove seminário
sobre o tema do evento, seguida de debates sobre as
relações interpessoais e aspectos culturais dos paí-
ses que falam a língua inglesa. O seminário é promo-
vido pelas alunas do curso de Secretariado Executi-
vo. As atividades serão realizadas no auditório do
prédio 9. Inscrições: sala 420 do prédio 8, mediante
a doação de 1 Kg de alimento não-perecível. Infor-
mações: 3320-3528 ou no site www.pucrs.br/fale.

PUCRS
tem boa

participação
nos JUGs

A Universidade conquistou
bons resultados na 27ª edição
dos Jogos Universitários Gaú-
chos (JUGs) realizada no Par-
que Esportivo. Esta foi a me-
lhor campanha da PUCRS na
maior competição esportiva
universitária do Estado. De
nove categorias foram marca-
dos pontos em sete. Confira a
classificação: futebol de cam-
po (2º lugar), futsal masculino
(2º), basquete masculino (2º),
handebol feminino (2º), nata-
ção (2º), vôlei feminino (3º) e
tênis (3º).

LOCAIS DE INSCRIÇÃO

Via internet (www.pucrs.br), 24h por dia.
No saguão do prédio 11 do Campus Central, das 8h às 21h.
No Laboratório de Informática da PUCRS Zona Norte (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 4879),
das 14h às 21h.
No Campus Viamão (Av. Senador Salgado Filho, 7000 – Viamão), das 8h às 21h.
No Campus Uruguaiana (BR 472, Km 7 – Uruguaiana), das 8h às l1h30min e das 14h às
21h45min.

Foto: Divulgação
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Projeto Boa Leitura
Na semana de São Marcelino Champagnat, a comunidade acadêmica

será presenteada com obras da Edipucrs. Até 8/6, alunos, professores e
funcionários, mediante apresentação do crachá ou carteira de estudante,
podem retirar três livros da editora. O objetivo da iniciativa, intitulada
Projeto Boa Leitura, é o estímulo à leitura e à cultura. As obras estão
sendo entregues na sala anexa do prédio 50, térreo, das 9h às 21h. A pro-
moção é da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de
Assuntos Comunitários e Edipucrs, com o apoio do Laboratório de Eventos
da Famecos.

Alunos do curso de Publicidade e Propaganda foram vencedores de
concurso realizado durante o Festival Internacional de Publicidade do
Turismo e Ecologia, em Salvador. A dupla CÉSAR SOLETTI e EDUARDO
MÜLLER conquistou o troféu de ouro pela primeira colocação com a
peça A natureza das pessoas está mudando. O diploma de prata foi
para as duplas LUCIANA CRUZ e CRISTIANE PETER, com o trabalho As
rotas mais conhecidas..., e JONATHAN PORPINELLI e ALEXANDRE
RODRIGUES por Férias 1986. Férias 2006. Os terceiros colocados fo-
ram JULIANA FONTES e FERNANDA PEDROSO com a peça É essa a
lembrança... e JOÃO WAPLER e ANDRÉ BUGAMIN por Homo Sapiens.

A professora MARTA SISSON DE CASTRO do Pós-Graduação em
Educação participou da 4ª Conferência Internacional de Educação
Comparada e Formação de Professores realizada em Sofia (Bulgá-
ria). Apresentou o trabalho Partido Político e Seleção Democrática
de Líderes Educacionais: Um estudo de caso brasileiro. Sua pes-
quisa foi publicada como capítulo no livro Comparative Education
and Teacher Training, organizado por Nikolay Popov e outros. Outra
versão mais ampla do estudo será publicada por um periódico da
Universidade de Maribor, Slovenia.

MARINA DE OLIVEIRA, aluna de doutorado da Faculdade de Le-
tras, conquistou o 1º lugar na categoria Teatro no Rio Grande do Sul no
Concurso Nacional de Monografias – Prêmio Gerd Bornheim, promo-
vido pela Prefeitura de Porto Alegre, através da Coordenação de Artes
Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura. Seu trabalho, intitulado
Espacialidade e erotismo: um estudo das personagens femininas de
Sexta-feira das paixões de Ivo Bender, concorreu com 31 outros, pro-
venientes de cinco estados.

Letras aplica TOEFL
A partir do dia 10/6 a Faculdade de Letras aplica o exame de profi-

ciência em língua inglesa TOEFL, na modalidade Internet-based test.
Serão 12 aplicações do teste ao longo de 2006, podendo o candidato
escolher a data que melhor lhe convém. As inscrições podem ser feitas
pelo site www.ets.org/toefl. O exame será aplicado no Laboratório de
Línguas da Faculdade. Os candidatos deverão se apresentar na secreta-
ria antes do exame, munidos de documento com foto. Há outros sites
que apresentam testes simulados, lições de preparação para o exame
e informações detalhadas sobre o conteúdo, como o http://
toeflpractice.ets.org e www.free-english.com.

O Reitor JOAQUIM
CLOTET foi eleito
vice-presidente da
Organização Universi-
tária Interamericana
(OUI) para o Brasil. A
eleição ocorreu du-
rante o 22º curso de
especialização em
Gestão e Liderança
Universitária do Insti-
tuto de Gestão e Li-
derança Universitárias
da OUI. O evento
ocorreu na Universi-
dade do Sul de Santa
Catarina, em Florianó-
polis. Clotet substitui
Luiz Antônio Rizzon,
que deixa o cargo por
ter encerrado seu
mandato como reitor
da Universidade de
Caxias do Sul.

Encontro de biólogos
e naturalistas

Neste sábado, 10/6, às 12h, haverá o 4º Encontro de Natura-

listas e Biólogos formados pela PUCRS. O evento ocorrerá no me-

zanino do restaurante Ponto 11, localizado no prédio 11. O almoço

sai por R$ 12, sem bebida. Informações e reservas na secretaria

da Faculdade de Biociências (prédio 12, bloco A, 2º andar), ou

pelo telefone 3320-3545. Estão convidados ex-alunos, alunos e

professores da Faculdade.

Mostra de Talentos em RP
No dia 12/6 será realizada a 26ª Mostra de Talentos em Relações

Públicas. O tema deste ano é Um clássico da Famecos, em homenagem
à Copa do Mundo de futebol. O objetivo é divulgar o trabalho dos estu-
dantes de 7º e 8º semestres do curso e esclarecer o conceito da ativida-
de de Relações Públicas. Haverá exposição de trabalhos e projetos de-
senvolvidos pelos alunos para clientes reais, discussão com profissio-
nais da área e sorteio de uma camiseta oficial da seleção brasileira de
futebol. A mostra ocorre no Centro de Eventos, das 18h30min às 22h. A
entrada é franca.
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O dia 2 de junho de 2006 fi-
cará marcado na vida do estu-
dante GUILHERME LIMA MAR-
QUES, do terceiro semestre de
Direito. Portador de deficiência
visual, ele ganhou seus primeiros
livros jurídicos em braile: uma
Constituição Federal de 1988 e o
projeto de lei do Estatuto da Pes-
soa com Deficiência. A entrega foi
feita pelo Reitor, JOAQUIM CLO-
TET, e pela professora ROBERTA
BAGGIO durante visita de Clotet à
Faculdade. Os livros, que custam
mais de R$ 4 mil, foram solicita-
dos pela docente ao Congresso
Nacional. No Brasil existem ape-
nas 200 exemplares da Consti-
tuição Federal em braile e um
agora pertence a Guilherme.



Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Superdicas, entre em
contato pelo ramal 4446 ou pucrsnoticias@pucrs.br

Soja deve estar
no cardápio

Asoja é uma planta proce-
dente do interior da Chi-
na, pertencente ao gru-

po das leguminosas. Rica em pro-
teínas, sais minerais e vitaminas,
os nutricionistas sugerem sua in-
clusão no cardápio, comum nos
países asiáticos. Trata-se do ve-
getal que tem a melhor composi-
ção protéica, podendo substituir o
alto consumo de ovos, carne e lei-
te. Está indicada para o trata-
mento de doenças cardíacas, hi-
pertensão arterial e aterosclerose.
A ingestão de alimentos à base de
soja também está relacionada
com uma redução no colesterol
total e no LDL (mau colesterol).

Também é a fonte mais rica
de isoflavonas (fitoquímicos da
soja), que trazem benefícios à
saúde. As populações asiáticas
têm incidência menor de cânce-
res de mama e de próstata. Esti-
ma-se que isso se atribui ao con-

sumo de soja.

Superdicas
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Literatura espanhola
através do cinema

Estão abertas as inscrições para o debate crítico Li-
teratura espanhola através do cinema, que será realiza-
do nos segundos sábados de cada mês, pela manhã.
Serão exibidos filmes como El Cid, Don Quijote de la
Mancha e La Celestina. O primeiro encontro será dia
10/6. Interessados podem inscrever-se na Pró-Reitoria
de Extensão (sala 201 do prédio 40). Promoção: Instituto
de Cultura Hispânica. Informações: 3320-3559.

Assista aos jogos do Brasil na PUCRS
Os jogos do Brasil na Copa do Mundo

de futebol serão exibidos num telão do au-
ditório do Parque Esportivo, como capaci-
dade para 200 pessoas. Alunos, funcionári-
os e professores poderão assistir. Haverá
distribuição de pipoca, café e barras de ce-
real além de sorteio de camisetas. O in-
gresso é um agasalho ou 1 kg de alimento
não perecível. O primeiro jogo do Brasil
será no dia 13/6, às 16h, contra a Croácia.
Serão exibidos jogos da seleção brasileira que ocorrerem de segunda a sexta-feira. Pro-
fessores e funcionários poderão ser dispensados 30 min. antes do início das partidas.
Aqueles cuja jornada de trabalho continua após os jogos deverão retornar às ativida-
des até 30 min. depois das partidas.

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

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

QUARTA-FEIRA – 7/6: Arroz, feijão, frango
assado, cenoura sautée e saladas.
QUINTA-FEIRA – 8/6: Arroz, feijão, mix de le-
gumes, chuleta e saladas.
SEXTA-FEIRA – 9/6: Arroz, feijão, repolho
com cenoura, refogada, steak de frango e sa-
ladas.

FONTES
 Feijão de soja
 Óleo de soja
 Queijo de soja (tofu)
 Molho de soja (shoyu)
 Farinha de soja
 Leite de soja
 Concentrado protéico de soja

RECEITAS
PRODUTO LEITOSO DE SOJA
Ingredientes

 2 xícaras de soja em grão
 2 litros de água
 1 colher de chá de sal
 1 colher de sopa de açúcar

Modo de preparo
Escolher a soja e lavar bem. Deixar

de molho de oito a 12 horas. Eliminar a
água e colocar os grãos num pano de
prato. Apertar as pontas do pano e fazer
fortes movimentos ou passar o rolo de
abrir massas várias vezes. Na água cor-
rente, numa vasilha grande, apertar e
trocar a água até o grão ficar limpo. Ba-

Foto: CBF

No dia 12/6, dentro da Regional Sul
do Fórum de Pró-Reitores de Graduação
das Universidades e Centros Universitá-
rios Brasileiros, ocorre o Seminário de
Inovação e Mudança Curricular nos Cur-

Foto: Luiz Baltar/stock.XCHNGter no liquidificador
com 1 litro de
água. Levar para
cozinhar, com outro
litro de água. Me-
xer. Ferver por 35
minutos. Desligar o
fogo e deixar esfri-
ar. Coar, usando um
pano de malha aberta,
e torcer. Completar o
volume com água até obter 2 litros do produto
leitoso. Acrescentar sal e açúcar e deixar na ge-
ladeira. Pode substituir o leite em bolos, papas,
mingaus, cremes, pães, biscoitos e iogurte.

MORANGA REFOGADA
COM PROTEÍNA DE SOJA*
Ingredientes

 2 xícaras de moranga
 2 xícaras de proteína de soja
 1 dente de alho
 1 colher de sopa de óleo vegetal
 1 cebola
 3 colheres de sopa em tempero verde
 Sal a gosto

Modo de preparo
Lavar a proteína em água

e colocar de molho por 5 mi-
nutos na água fervente e es-
correr. Refogar a cebola com
óleo, tomate, alho. Acrescen-
tar a proteína e a moranga
cortada em cubos. Deixar co-
zinhar. Quando estiver pronto
colocar o tempero verde.

* A moranga pode ser tro-
cada por chuchu, cenoura,
vagem, batata ou outra ver-
dura.

sos de Graduação: desafios e tendências
a partir das diretrizes curriculares. Inscri-
ções para as palestras podem ser feitas
pelo e-mail cda@pucrs.br ou telefone
3320-3500, ramais 4391 e 4306.



ATIVIDADES INFORMAÇÕES
Inscrições abertas. O evento é gratuito e ocorre dia 14/6. As vagas são limitadas. Promoção: Núcleo Empreendedor da Faculdade de
Administração, Contabilidade e Economia em parceria com o Sebrae. Informações: www.sebrae-rs.com.br e www.pucrs.br.
Apresentações de 23 a 25/6 no Salão de Atos. Ingressos podem ser adquiridos no local ou no Zaffari Menino Deus. Alunos,
professores e funcionários da PUCRS têm 20% de desconto. Promoção: Instituto de Cultura Musical. Informações: 3320-3582.
Solicitações até 30/6 para alunos afastados da vida acadêmica e que desejam retomar os estudos. Informações: Coordenadoria de
Registro Acadêmico, sala 108 do prédio 1, 3320-3573, www.pucrs.br/cra.
Inscrições até 21/6. Informações e inscrições: 3320-3539, www.pucrs.br/fss/pos, servico-social-pg@pucrs.br.
Inscrições até 14/7. Informações e inscrições: 3320-3611, www.pucrs.br/inf/pos.

Seminário de Empreendedorismo

Ópera A Flauta Mágica, de Wolfgang A. Mozart

Pedidos de reingresso

Especialização em Gerontologia Social
Doutorado em Ciência da Computação

PROGRAME-SE

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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Ótimo que tua mão ajude o vôo...
Mas que ela jamais se atreva

a tomar o lugar das asas.
Dom Hélder Câmara

5ª Oficina para a Inclusão Digital. O evento começou no dia 5/6 e termina
no dia 9/6. Local: Salão de Atos. Programação e inscrições gratuitas:
www.idportoalegre.com.br. Promoção: Rede Marista de Solidariedade e outras
entidades com o apoio da PUCRS.

Grupo de Pesquisa: Interpretação Constitucional e Direito Administrativo. Início às
17h. Tema: Licitações Públicas. Ministrante: Juarez Freitas. Local: sala 1035 do prédio 11.
Atividade aberta à comunidade e com entrada franca. Promoção: Faculdade de Direito.

Curso: Kirigami II. Último dia para inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem até
28/6. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. 

Seminário Contábil. Início às 9h. Tema: A Relevância
da Profissão Contábil, Desafios e Perspectivas. Minis-
trante: João José Ferreira Filho. Local: auditório do prédio
50. Entrada franca. Promoção: Faculdade de Administra-
ção, Contabilidade e Economia.

Curso: Criação e Formatação de Textos com Word. Último dia para
inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem até 24/6. Promoção:
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

Curso: Gestão de Projetos com MS-Project. Último dia para ins-
crições e início das aulas. As aulas ocorrem até 24/6. Promoção:
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

 Informações e inscrições
na Pró-Reitoria de Extensão:

prédio 40, sala 201, 3320-3680
ou proex@pucrs.br.

Jornada da Paz. Início às 8h30min. Debate inter-religioso sobre paz e religião
com representantes de diversas religiões. O evento, que faz parte do 3º Colóquio
Internacional de Fenomenologia e Hermenêutica, é aberto ao público e tem en-
trada franca. Local: teatro do prédio 40. Promoção: Programa de Pós-Graduação
em Filosofia. 

Palestra: Criatividade: uma solução empresarial. Início às 10h. Local: auditório do 9º
andar do prédio 50. Entrada franca para a comunidade acadêmica. Promoção: Núcleo
Empreendedor da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia em parceria com
o Sebrae.

7

8

10

Curso: Gastronomia Árabe. Último dia para inscri-
ções e início das aulas. As aulas ocorrem até 14/6.
Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fi-
sioterapia. 

Curso: Como vender, conquistar e manter clientes. Último dia
para inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem até 29/6.
Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações: 3339-1692,
www.fijo.org.br, cursos@fijo.com.br.

12

Palestra: Antiigualitarismo e poder
em Nietzsche e Hitler. Início às
10h. Ministrante: Ernst Tugendhat.
Local: auditório do prédio 9. A pales-
tra será proferida em português. En-
trada franca. Promoção: Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas.

9
Festival Musical Cover’s. Início às 19h. Haverá apre-
sentação de cantores solo, duplas e bandas. Lo-
cal: Salão de Atos do Campus Viamão. Os ingres-
sos estarão à venda antes do show e custam R$ 3 para
a comunidade acadêmica e R$ 5 para público externo.
Promoção: Centro de Pastoral e Solidariedade e Diretório
Acadêmico Ernani Fiori. Informações: 3320-3576, 3320-7100.

Ciclo de Conferências “Projetos de Filosofia”. Início
às 14h. Tema: Filosofia e Religião. Ministrante: Urbano
Zilles. Local: sala 213 do prédio 50. Entrada franca.
Promoção: Programa de Pós-Graduação em Filosofia.13

Lançamento do Grupo de
Estudos e Pesquisas da
Questão Étnico-Racial
(Gepequer). Início às 18h.
Local: sala 335 do prédio
15. Entrada franca. Promo-
ção: Fac. de Serviço Social.


