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Restaurantes recebem
certificação de qualidade

e s t a
quarta-

feira, 14/6,
nove restau-
rantes da Uni-
versidade re-
cebem a certi-
ficação do Pro-
grama Alimen-
tos Seguros
(PAS), promovido pela Embrapa, Senar,
Senai, Sesi, Senac, Sesc, Sebrae e An-
visa. A cerimônia ocorre às
17h30min, no Restaurante
Panorama (prédio 40). A
PUCRS será a primeira Ins-
tituição de Ensino Superior
do Estado a ter restauran-
tes com essa certificação.
Segundo a consultora do
Senai Maria Cristina da

Mestranda premiada
durante fórum

O trabalho Obtenção de biodiesel a partir do óleo do farelo de
arroz, da aluna do Mestrado em Engenharia e Tecnologia dos Mate-
riais da PUCRS Tatiana de Oliveira Magalhães da Silva, recebeu o
1º lugar na categoria Química Industrial do Prêmio Associação Bra-
sileira de Química, Seção RS. A distinção será entregue no dia
16/6, durante o 10º Fórum de Química do Rio Grande do Sul, reali-
zado na PUCRS, no Salão de Atos. O evento trata do tema A ótica
social e a real abordagem do químico. Inscrições: 3225-9461 ou
abqrs@abqrs.com.br.

Seminário discute
empreendedorismo
Descubra o seu potencial e construa um futuro empreendedor.

Esta é uma das discussões do Seminário de Empreendedorismo,
que se realiza nesta quarta-feira (dia 14/6), das 19h às 22h, no
auditório do térreo do prédio 50. O evento, gratuito, é promovido
pelo Núcleo de Empreendedorismo da Faculdade de Administra-
ção, Contabilidade e Economia em parceria com o Sebrae. Haverá
as palestras O perfil empreendedor e o foco de atuação das car-
reiras profissionais, com Cláudio Forner, instrutor líder do Sebrae/
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimen-
to, e O empreendedorismo e as carreiras profissionais, com Celso
Garcia, autor de metodologias voltadas à capacitação. Para inscri-
ções, acesse www.pucrs.br/hotpage/face/empreendedorismo
ou www.sebrae-rs.com.br. Os participantes devem realizar um
teste on-line que permitirá identificar o perfil empreendedor e le-
var o resultado no dia do evento.

Hospital capacita em
aleitamento materno
O Hospital São Lucas (HSL)

promove curso para profissionais
da área da saúde nos dias 16, 19,
26 e 30/6 e 10/7, sempre das 8h
às 12h, no Anfiteatro Ir. José Otão
(2º andar do hospital). O objetivo
é capacitá-los visando a imple-
mentar na Maternidade os Dez
Passos para o Sucesso do Alei-
tamento Materno para que o HSL
tenha o título de Hospital Amigo da Criança, concedido pelo Mi-
nistério da Saúde. Entre os temas estão mitos e tabus na ama-
mentação, o manejo do aleitamento materno no pré-natal e na
sala de parto, dificuldades mais comuns e como preveni-las, be-
bês que exigem cuidados especiais e problemas decorrentes do
uso de bicos e mamadeiras e sucção não-nutritiva, a odontolo-
gia e o aleitamento e armazenamento do leite materno. Informa-
ções: 3320-3000, ramal 2564.

Ciclo Olímpico
A Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto realiza, de 19 a

23/6, o 1º Ciclo Olímpico GPEO. O evento é comemorativo aos quatro anos de
criação do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos (GPEO) da PUCRS. Na
segunda-feira, às 21h15min, haverá apresentação de ginástica rítmica. Na
terça-feira, às 9h40min, Adriana Alves, ex-técnica de Daiane dos Santos,
ministra palestra. O Grupo de Dança da Faculdade faz a apresentação Deusa
Atena às 9h45min de quarta. Na quinta, às 14h45min, será apresentado um
vídeo sobre os bastidores da Seleção de Futebol para a Copa de 2006 e, às
16h, os participantes poderão assistir ao jogo do Brasil. Na sexta-feira, quan-
do se comemora o Dia Olímpico Internacional e o Dia Nacional do Esporte,
haverá corrida olímpica a partir das 8h30min. Local: Prédio Poliesportivo.

Incubadora Raiar
chega a Uruguaiana

A Fronteira-Oeste do Estado recebe sua primeira incubadora de empresas
dia 20/06, em Uruguaiana. A PUCRS, em parceria com a Prefeitura, a Associa-
ção Comercial e Industrial de Uruguaiana (Aciu) e a Agência de Desenvolvimento
de Uruguaiana (ADU), leva ao município a Incubadora Raiar, empreendimento
criado em 2003 junto ao Campus Central que já auxiliou 18 novas empresas de
base tecnológica. A inauguração ocorre às 11h, na sede da Aciu, na Rua 15 de
Novembro, 2167. No local serão oferecidas cinco vagas por meio de um edital a
ser publicado em julho. Segundo o diretor do Campus Uruguaiana, Cleiton Bor-
ges, investimentos como esse são fundamentais para despertar ainda mais o
espírito empreendedor do município.

Silva, que aju-
dou a imple-
mentar o Pro-
grama nos res-
taurantes da
PUCRS, os ali-
mentos consu-
midos nesses
estabelecimen-
tos podem ser

considerados 100% seguros, já que se-
guem todas as normas de segurança no

preparo e manipulação dos
alimentos, segundo a Anvi-
sa. Os nove estabelecimen-
tos certificados se inscre-
veram para participar. Após
a implementação, ocorreu
uma auditoria, quando to-
dos foram aprovados para
receber a certificação.

Foto: Divulgação

OS APROVADOS
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Fique por Dentro

A presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministra
Ellen Gracie, foi convidada pela
PUCRS a proferir aula magna na
Faculdade de Direito, no segun-
do semestre. O diretor da Facul-
dade, JARBAS LIMA, foi o por-
tador do convite, em nome do
Reitor JOAQUIM CLOTET. As
assessorias da PUCRS e do STF
definirão a data da visita da mi-
nistra, que, natural do Rio de Ja-
neiro, tem raízes no Rio Grande
do Sul, onde se formou e atuou
profissionalmente.

Novidades no
Portal Periódicos

O Portal Periódicos da Capes (www.periodicos.capes.gov.br)
conta agora com novas bases de dados referenciais e de texto
completo, e mais de 700 títulos de periódicos nacionais e estran-
geiros. As bases, que são importante fonte de informação para
pesquisas acadêmicas, cobrem as áreas de Ciências Biológicas,
da Saúde, Agrárias, Exatas e da Terra, Sociais Aplicadas, Huma-
nas, Lingüística, Letras e Artes. Dentre as novas bases estão a
Art Museum Image Gallery, BioOne e Periódicos Eletrônicos em
Psicologia.

PRATO ESPECIAL
O Restaurante Universitário oferece, no 2º andar do pré-

dio 3, o Prato Especial para alunos, professores e funcioná-
rios. O valor é R$ 3,80. Confira o cardápio da semana:

QUARTA-FEIRA – 14/6: Arroz, feijão, steak de
frango, purê de batatas e saladas.

QUINTA-FEIRA – 15/6: Feriado.

SEXTA-FEIRA – 16/6: Arroz, feijão, carne de
panela, massa ao molho pesto e saladas.

Música e bailado japonês
No dia 15/6, às 18h, o gru-

po japonês Nagauta-Hayashi
no Kai, em turnê pelo Brasil e
Argentina, apresenta-se na
PUCRS. Para essa temporada,
traz cantores, instrumentistas
de shamisen (espécie de alaú-
de de três cordas), de flauta,
tamborins e outros instrumen-
tos de percussão, além de uma bailarina. Durante o evento o grupo fará
demonstração dos instrumentos, mostrando sua forma de execução,
timbre e ritmo. O objetivo é divulgar a música nagauta, um dos gêneros
mais tradicionais do Japão, nascido no início do século 18, em Edo (an-
tiga Tóquio). A apresentação ocorre no auditório do prédio 9 com entrada
franca. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa, com apoio cultural do
Escritório Consular do Japão em Porto Alegre. Informações: 3320-3583.

Foto: Divulgação

Foto: Escritório Consular do Japão em Porto Alegre/Divulgação

A professora FLÁVIA VALLADÃO THIESEN, diretora
da Faculdade de Farmácia, participou da mesa-redonda
Novas diretrizes curriculares para o ensino farmacêuti-
co no Fórum de Diretores e Coordenadores dos Cursos de
Farmácia, realizado em Bagé. Desde o início do ano, Flá-
via integra a comissão assessora de ensino do Conselho
Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, que promo-
veu o evento.

A equipe do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Pre-
vidência Social (Neprevs), da Faculdade de Direito, es-
teve com os servidores da Previdência Social atendendo
à comunidade na PUCRS Zona Norte. Foram realizados
cerca de 30 atendimentos, dos quais 22 tiveram seus
problemas resolvidos junto à Previdência Social. Os
demais foram encaminhados, já com agendamento, aos
postos de atendimento. A equipe do Neprevs pretende
tornar essa experiência permanente.

A partir de setembro, quatro alunos da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo participarão do Programa Ca-
pes/Fipse US-Brasil Higher Education Consortium Pro-
gram 2006/2007, que oportuniza estudar na Ball State
University (EUA), com bolsa de auxílio-financeiro. A ini-
ciativa de desenvolver o Projeto para integrar o Programa
foi da professora Rosane Bauer, com apoio da Assesso-
ria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais.

O Projeto Boa Leitura, na semana
de São Marcelino Champagnat, distri-
buiu 19.998 exemplares de obras da
Edipucrs. Foram contemplados 642
funcionários, 153 professores e 5.172
alunos. Promoção: Pró-Reitorias de
Pesquisa e Pós-Graduação e de Assun-
tos Comunitários e Edipucrs, com apoio
do Laboratório de Relações Públicas.

Em maio começou a Ação Solidária
da Faculdade de Medicina junto ao
Centro Social Marista, em Viamão. A
comunidade carente recebe atendimen-
to nas áreas de medicina interna e pe-
diatria, por meio de doutorandos e pro-
fessores. O atendimento médico gera
grande contentamento entre moradores
da região e satisfação por parte dos
alunos e professores.

A professora EDIMARA
MEZZOMO LUCIANO, da Facul-
dade de Administração, Contabi-
lidade e Economia, apresentou o
Projeto Sinergia Digital como ca-
se de sucesso em Instituição de
Ensino Superior, na oficina de in-
clusão digital do ID Porto Alegre,
evento sediado na PUCRS que
teve como objetivo debater e co-
nhecer as melhores práticas e vi-
sões de inclusão digital no Brasil.
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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

Tradução
em espanhol

O Instituto de Cultura Hispâ-
nica recebe inscrições para o cur-
so Introdução às Técnicas de Tra-
dução Escrita em Espanhol. O
pré-requisito é o conhecimento
da língua espanhola de 180 ho-
ras-aula, conforme comprovação
ou teste de nivelamento. As aulas
ocorrem de 21/6 a 23/8. As ins-
crições podem ser feitas na Pró-
Reitoria de Extensão (sala 201 do
prédio 40). Informações pelo tele-
fone 3320-3559.
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Ópera encanta
platéias há séculos

Ópera, por definição, é um teatro canta-
do. Há séculos esse gênero encanta

platéias. Algum segredo haverá por de-
trás de um grupo de pessoas que canta e inter-
preta um enredo, contando tragédias e comédias,
em retratos da humanidade. O espectador preci-
sa acompanhar a história que será contada para
compreender o desenrolar do enredo.

Esse gênero musical tem sua base no teatro
grego (500 a 400 a.C.), quando eram inseridos
momentos cantados nas peças, acompanhados
por grupos de instrumentistas. Os séculos de
obscurantismo paralisaram as artes, que reen-
contraram espaço para seu desenvolvimento so-
mente no Renascimento. Em 1594 estreou a
peça Dafne, de Jacobo Peri, que buscava recriar
o teatro grego, unindo o teatro, a poesia e a mú-
sica. Porém, considera-se que a obra que lançou
realmente as bases do gênero foi Orfeu, de Mon-
teverdi (1607).

ESTRUTURA
Óperas são divididas, como peças de teatro,

em grandes blocos denominados atos, que têm
partes menores (cenas). As cenas em geral são
compostas de números entremeadas de recitati-
vos. Os recitativos fazem a união dramática da
ópera, mas o que atrai realmente o público são
as árias, duetos, trios e coros.
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Programa de
doutoramento

A PUCRS é a única universidade particular bra-
sileira que integra o Programa de Doutoramento em
Altos Estudos Contemporâneos (História Contempo-
rânea e Estudos Internacionais Comparativos). A ini-
ciativa é uma parceria com a Universidade de Coim-
bra (Portugal), com a colaboração de universidades
portuguesas, espanholas, gregas e brasileiras. Os
participantes podem cursar disciplinas de doutora-
do nas universidades conveniadas. Os candidatos
devem ter grau de mestre ou equivalente, preferen-
cialmente em História, Relações Internacionais, Di-
reito, Economia, Sociologia, Antropologia, Geografia,
Filosofia, Letras e Comunicação Social. Interessados
devem inscrever-se no site www.uc.pt/ihti até 12/7.

Matinê das Duas
O filme

Pão e tulipas
será exibido
no dia 19/6
no projeto
Matinê das
Duas – Cine
Comentado.
A sessão tem
entrada fran-
ca e ocorre às
14h no auditório do 9º andar do prédio 50.
O projeto é voltado para pessoas com mais
de 50 anos. A promoção é do Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social e da Pró-
Reitoria de Assuntos Comunitários, com o
apoio da videolocadora E o Vídeo Levou. In-
formações: 3320-3708.

Locação de
quadras de saibro

O Parque Esportivo passa a disponibilizar
para locação quadras de tênis com piso de
saibro, inclusive com iluminação à noite. As
reservas podem ser feitas pelo telefone
3320-3622. Os valores podem ser con-
sultados no site www.pucrs.br/parque
esportivo/v_quad.php, no item piso de
saibro.

Foto: Adriana Franciosi/Divulgação

Jingle da campanha institucional
O jingle da campanha institucio-

nal da Universidade, criado pela agên-
cia DCS, está tocando nas rádios e
na espera telefônica da PUCRS. O tí-
tulo, PUCRS. Viva esse mundo, é o
conceito geral da campanha, que es-
tará circulando pelos próximos dias
também nos formatos rádio, TV, out-
door, bustop, busdoor e sites. Confira
a letra e cante junto:

Se o mundo é de idéias
Tem a reflexão
Se o mundo é conteúdo
Tem a informação
Se o mundo é ciência
Tem tecnologia
Se o mundo exige mestres
Tem a sabedoria

Se o mundo é das pessoas
Tem a convivência
Se o mundo é a pesquisa
Tem a inteligência
Mundos, muitos mundos
Todos os assuntos
E no mundo PUC
Todos estão juntos

PUCRS. Viva esse mundo

Foto: Divulgação

Schikaneder, o
espetáculo é uma
comemoração aos
50 anos do Coral
da Universidade e
aos 250 anos de
nascimento de
Mozart. A promoção é do Instituto de Cultura Musical
da PUCRS com patrocínio da Companhia Zaffari.

A ópera, a mais popular de Mozart, trata da histó-
ria de um príncipe que enfrenta desafios para resgatar
uma princesa pela qual está apaixonado. Para auxiliá-
lo na aventura, o príncipe conta com uma flauta, pre-
senteada pela mãe da princesa, a Rainha da Noite,
e a ajuda de um divertido caçador de pássaros.

Os ingressos podem ser obtidos no Salão
de Atos. Alunos, professores e funcioná-
rios da PUCRS têm 20% de desconto.
Informações: 3320-3582 ou
www.pucrs.br/eventos/
flautamagica.

DICIONÁRIO BÁSICO
Abertura – Peça orquestral apresentada
no começo da ópera. Normalmente inclui
as principais melodias que serão execu-
tadas ao longo dos atos, servindo como
um “resumo da ópera”.
Ária – Canção para voz solo, momento
musical de destaque na composição.
Dueto – Canção executada por dois
cantores.
Concertato – Trecho em que todo o
elenco (solistas e coral) canta junto no
palco.
Libreto – É o texto que será cantado na
ópera.

A FLAUTA MÁGICA NA PUCRS
O Salão de Atos da PUCRS será pal-

co da ópera A Flauta Mágica nos dias
23 (às 20h30min), 24 e 25/6 (às
16h30min). Com música da Wolfgang
Amadeus Mozart e libreto de Emanuel



ATIVIDADES INFORMAÇÕES
Curso: Alimentos Orgânicos e a
Qualidade Nutricional
Curso: Adesão ao Tratamento Dietético
Curso: Panifício Italiano
Especialização em Gerontologia Social
Concurso Vestibular de Inverno
Trancamento de matrícula ou
cancelamento de disciplina
Pedidos de reingresso

6º Curso de Inverno de Bioética –
Genética e Dopping Genético
Doutorado em Ciência da Computação
Show com a banda Papas da Língua
e o DJ Marcelinho da Lua

Bolsas de estudos na Université de
Poitiers – França

PROGRAME-SE

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

Inscrições abertas. A aula ocorre dia 21/6. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

Inscrições abertas. As aulas ocorrem de 22/6 a 13/7. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições abertas. A aula ocorre dia 28/6. Promoção: Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 
Inscrições até 21/6. Informações e inscrições: 3320-3539, www.pucrs.br/fss/pos, servico-social-pg@pucrs.br.
Provas nos dias 24 e 25/6, às 14h. Provas interativas podem ser feitas no site www.pucrs.br/provas. Informações: www.pucrs.br/vestibular.
Requerimentos até 26/6. Informações: Coordenadoria de Registro Acadêmico, sala 108 do prédio 1, 3320-3573, www.pucrs.br/cra.

Solicitações até 30/6 para alunos afastados e que desejam retomar os estudos. Informações: Coordenadoria de Registro Acadêmico, sala 108
do prédio 1, 3320-3573, www.pucrs.br/cra.
Inscrições abertas. O evento ocorre nos dias 6 e 7/7. Promoção: Faculdade de Biociências. Informações e inscrições: www.pucrs.br/eventos/
bioetica.
Inscrições até 14/7. Informações e inscrições: 3320-3611, www.pucrs.br/inf/pos.
Ingressos à venda. O evento ocorre dia 23/6, em comemoração aos 75 anos da Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia,
unidade promotora. Horário: a partir das 23h. Local: Pepsi on Stage (Av. Severo Dulius, 1995, em frente ao Aeroporto Internacional Salgado
Filho). Os ingressos custam R$ 15. 
Inscrições até 21/6. É necessário ter 25% do curso concluído, estar matriculado na PUCRS e conhecimento intermediário da língua francesa.
Informações e inscrições: Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais, sala 205 do prédio 1, 3320-3660, aaii@pucrs.br.

Dia de Corpus Christi –
Feriado municipal

15

Muita Prosa e Muito Verso. Início às 14h30min. Ativi-
dade voltada a pessoas com 50 anos ou mais. O encon-

tro terá como tema a Copa do Mundo a partir da leitura de crônicas so-
bre a competição e assuntos relacionados. Entrada franca. Promo-
ção: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Centro de Referência pa-
ra o Desenvolvimento da Linguagem (Celin) da Faculdade de Letras.

Seminário Economia às 5 ½. Início às 17h30min. Tema: Cobrança
pelo uso da água na Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Pardinho: pers-
pectivas e impactos econômicos sobre os usuários. Ministrantes:
Augusto Mussi Alvim (PUCRS) e André Carraro (Ufpel). Local: sala
1116 do prédio 50. Entrada franca. Promoção: Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia.

19

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

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

Especialização em Espaço Litúrgico e Arte Sacra. Último
dia para inscrições. Informações: 3320-3572, www.pucrs.

br/fateo, teologia-pg@pucrs.br.

16

Curso: Bonsai II. Último dia para inscrições e início das aulas.
O curso ocorre até 8/7. Promoção: Instituto de Cultura Japonesa. 

17

Curso: DVD Studio Pro (Básico). Último dia para inscrições e início das au-
las. As aulas ocorrem até 23/6. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. 

Curso: Atualização em Antropometria na Prática Clínica. Último dia para
inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem até 17/7. Promoção: Faculdade
de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia. 

Curso: Habilidades Gerenciais para Novos Gerentes – 3ª edição.  Último dia
para inscrições e início das aulas. As aulas ocorrem até 30/6. Promoção: Fa-
culdade de Administração, Contabilidade e Economia. 

Curso: Administração de Conflitos. Último dia para inscrições e início das
aulas. As aulas ocorrem até 22/6. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Infor-
mações: 3339-1692, www.fijo.org.br, cursos@fijo.com.br.

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história
Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral

“  Conhece-se o coração de um
homem pelo que ele faz, e a sua
sabedoria pelo que ele diz. 

 ”Provérbio persa

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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