
Estádio Universitário 
sediará jogos da 
Segundona Gaúcha

Professores e alunos de 
escolas públicas das 
cidades de Bom Jesus, 

São José dos Ausentes, Vaca-
ria, Lages e São Joaquim estão 
recebendo em suas escolas um 
livro e um caderno de atividades 
sobre a biodiversidade regional. 
As obras fazem parte do Projeto 
Biodiversidade dos Campos de 
Cima da Serra, que visa levar à 
comunidade as pesquisas de-
senvolvidas no meio acadêmico, 
popularizando o conhecimento científico. Os 
livros e demais atividades do Projeto foram fi-
nanciados com recursos do CNPq, do Ministério 
da Ciência e Tecnologia. Sob a coordenação da 
professora Georgina Bond Buckup, fazem parte 
da equipe 32 co-autores, ligados à PUCRS e à 
UFRGS, dentre eles doutores, mestres e pós-
graduandos que atuam nas áreas de botânica, 

O Estádio Universitário da PUCRS passa 
a sediar jogos do Porto Alegre Futebol 
Clube, time da 2ª Divisão Profissional do 

Campeonato Gaúcho, a partir da octogonal final. 
O primeiro jogo foi realizado no dia 21/6, contra o 
Esporte Clube Pelotas. As próximas datas ainda 
não foram confirmadas, mas a partida seguinte 
está prevista para o início de julho. A entrada é 
franca e aberta à comunidade em geral. Infor-
mações podem ser obtidas no site da Federação 
Gaúcha de Futebol (www.fgf.com.br).

Pesquisadores divulgam 
a Biodiversidade dos 
Campos de Cima da Serra

Pós em Filosofia tem 
Semana Acadêmica

Até o dia 27/6 o Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia promove a sua 1ª Semana Acadêmica, 
iniciada em 23/6. No dia 25/6 uma das atrações prin-
cipais é o Cine Filosofia, que exibirá o filme Ponto de 
Mutação, seguido de debate mediado pelo professor 
Eduardo Luft. A atividade será realizada na sala 601 
do prédio 40, às 19h. Durante a semana também 
haverá a apresentação de comunicações de alunos, 
abordando temas como Epistemologia e Filosofia da 
Linguagem, Filosofia Medieval e Ética e Filosofia Po-
lítica, entre outros. Todas as comunicações ocorrem 
nas salas 501 e 502 do prédio 50. Para participar 
basta comparecer ao local e fazer a doação de uma 
caixa de leite longa vida, ou uma lata de leite em pó ou 
um brinquedo (aqueles que não participaram no dia 
23 e 24 não terão direito ao certificado). Informações 
pelo telefone 3320-3554.

Congresso aborda  
gestão do conhecimento

A PUCRS sedia, no dia 30/6, o congresso KMRegional 
RS da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento 
(SBGC). A programação começa às 9h e segue até às 
16h no auditório 202 do prédio 40. Na parte da manhã, 
o presidente do Pólo RS da SBGC, Jerônimo Lima, vai 
abordar o tema Gestão do Conhecimento como Estra-
tégia Competitiva, seguido por Maria do Rocio Teixeira, 
que falará sobre Memória Organizacional. À tarde, Ellen 
Nunes trata do tema Gestão do Conhecimento para a 
Sustentabilidade Ambiental. As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.sbgc.org.br. Informações no site 
ou pelos telefones 9116-7630 ou 9985-3556.

Últimos dias para  
avaliar as disciplinas

Encerra no dia 27/6 o prazo para participar da Ava-
liação de Disciplinas de Graduação. Professores e alunos 
da Universidade são convidados a preencher voluntaria-
mente um instrumento de forma on-line com anonimato 
garantido. Os estudantes respondem a 14 questões e os 
professores a 13. Os instrumentos dos alunos estão dis-
poníveis no site da PUCRS (www.pucrs.br), na Central 
de Serviços para Alunos, link Acadêmico-Financeiras, 
enquanto os dos professores estão na Central de Pro-
fessores, também no site. Mais informações pelo e-mail 
avaliadisciplinas@pucrs.br. A avaliação é realizada 
pela Pró-Reitoria de Graduação – Coordenadoria de 
Avaliação, com apoio da GTIT, Asplam e CPA.
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zoologia, ecologia, cartografia e geografia. O 
Museu de Ciências e Tecnologia da Universi-
dade colaborou com as pesquisas por meio 
do Setor de Ornitologia, sob a coordenação 
da pesquisadora Carla Suertegaray Fontana, 
em conjunto com os pesquisadores Márcio 
Repenning e Cristiano Rovedder e a bolsista 
Mariana Lopes Gonçalves.
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Curso de Inverno de Bioética

Bolsas para universitários

Direito Processual Civil

O Instituto de Bioética da PUCRS promove, nos 
dias 3 e 4/7, o 8º Curso de Inverno de Bioética. 
O tema central dessa edição será O início da 

vida, com discussões sobre os aspectos técnicos, ju-
rídicos e éticos a ele relacionados. Os assuntos serão 
apresentados por renomados professores de diversas 
áreas do conhecimento. As inscrições podem ser fei-
tas na Pró-Reitoria de Extensão (sala 201 do prédio 
40). Informações pelo telefone 3320-3679 ou e-mail 
institutobioetica@pucrs.br.

E stão abertas as inscrições para o Programa 
Bitec (Bolsas de Apoio ao Desenvolvimento Tec-
nológico às Micro e Pequenas Empresas). Para 

estudantes de graduação são oferecidas 600 bolsas, 
com a duração de seis meses. A iniciativa promove 
o desenvolvimento de projetos voltados às micro ou 
pequenas empresas, sob a orientação de um profes-
sor universitário. Nessa edição serão selecionados 
projetos com os temas Gestão, Empreendedorismo, 
Inovação e Tecnologia em áreas como engenharias, 
produção de design, informação e comunicação e lo-
gística, entre outras, que visam ao aperfeiçoamento 
de produtos, processos e/ou serviços da empresa 
participante. As inscrições podem ser feitas até o dia 

A Faculdade de Direito promove, até o dia 26/6, 
o ciclo de palestras As questões atuais do Di-
reito Processual Civil. Dentre os temas abor-

dados nas palestras estarão As ações coletivas e 
o ambiente: o papel do processo na proteção da 
vida; Colapso do Código de Processo Civil; Tutela 
ambiental: algumas reflexões processuais e Con-

siderações sobre a nova execução de obrigação 
pecuniária fundada em título executivo extraju-
dicial – com base na Lei n ° 11.382/06. O evento 
ocorre na sala 307 do prédio 11. Inscrições na se-
cretaria da Faculdade, mediante a doação de 1kg de 
alimento não-perecível. Informações pelo telefone 
3320-3634.

Serviço Social
No dia 26/6 a Faculdade de Serviço Social 

promove um momento especial de reflexão so-
bre Serviço Social e Identidade Profissional nos 
Cenários Contemporâneos. A palestrante será a 
professora Maria Lúcia Martinelli, que também 
receberá o título Mérito Universitário. De acordo 
com a diretora da Faculdade, professora Jussara 
Mendes, o título é uma homenagem afetuosa em 
reconhecimento à importante contribuição da pro-
fessora à Faculdade e à profissão. O evento ocorre 
a partir das 19h30min no auditório do prédio 9.

Prêmio Jovem 
Cientista

estão abertas as inscrições para o 23º 
Prêmio Jovem Cientista, cujo tema deste ano 
é Educação para reduzir as desigualdades 
sociais. O Prêmio é atribuído em cinco mo-
dalidades: Graduado, Estudante do Ensino 
Superior, Estudante do Ensino Médio, Orien-
tador e Mérito Institucional. Dentre as li-
nhas de pesquisa que poderão ter trabalhos 
inscritos estão O papel da educação na 
superação da violência; Popularização da 
ciência, tecnologia e inovação e A educa-
ção como instrumento do antidesperdício 
de energia. Além da premiação em dinheiro 
e computadores, o CNPq concederá aos 
vencedores bolsas de iniciação científica, 
mestrado, doutorado e pós-doutorado. In-
formações: www.jovemcientista.cnpq.br. 
A iniciativa é do CNPq, do Grupo Gerdau e 
da Fundação Roberto Marinho.

Nutri hour
O curso de Nutrição, da Faculdade de Enfer-

magem, Nutrição e Fisioterapia (Faenfi), realiza, 
todas as primeiras terças-feiras de cada mês, o 
ciclo de palestras Nutri hour – a hora da nutrição. 
O objetivo é a atualização dos conhecimentos em 
nutrição, por meio de palestras com convidados 
falando sobre as temáticas diversas na área. O 
tema do encontro de julho, que ocorrerá dia 1º/7, é 
Avaliação de composição corporal. O palestrante 
será o médico João Ricardo Turra Magni. O evento 
ocorre às 19h30min no auditório do prédio 5. A 
atividade é gratuita e aberta a alunos de todos os 
cursos. As inscrições podem ser feitas na Secreta-
ria da Faenfi (sala 804 do prédio 12). Informações 
pelo telefone 3320-3646.

Reingresso
Até o dia 30/6, alunos afastados da vida 

acadêmica podem requerer o reingresso ao 
curso. O requerimento pode ser preenchido 

na Coordenadoria de Registro Acadêmico, que 
fica na sala 108 do prédio 1 (térreo), ou por meio 

do site www.pucrs.br/cra. Informações pelo te-
lefone 3320-3573 ou e-mail cra.ns@pucrs.br. 
Para reingresso nos campi Viamão e Uruguaiana 
os estudantes devem procurar as respectivas se-
cretarias.

Foto: Bianca de Block/stock.XChNG

11 /7. Informações: 3347-8961 ou idalmas@ielrs.
org.br. Promoção: Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em 
parceria com o Sebrae, Senai e CNPq.
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Sentimos mais fome no inverno. Para manter 
o corpo aquecido, precisamos de calorias 
a mais, mas não tantas. Por isso, cuidado 

para não exagerar. Uma boa dica é escolher pra-
tos quentes e leves, como sopas, cremes e um 
bom chá, além do tradicional chimarrão. Outros 
alimentos saudáveis que ajudam a aumentar as 
calorias são o pinhão, o aipim e a batata. Mesmo 
no inverno não podemos nos esquecer das frutas 
e verduras. É a época da bergamota, rica em vi-
tamina C.

As frutas devem ser consumidas in natura de 
preferência, pois cozidas perdem grande parte de 
vitamina C, mas os vegetais podem ser feitos em 
refogados, sopas, grelhados e assados.

há uma necessidade um pouco menor de 
líquidos porque não transpiramos tanto. Mas a 
diminuição pode causar desidratação, deixando 
a pele seca e os cabelos quebradiços. Podemos 
caprichar nos chás e chimarrão, mas mantendo o 
consumo de água. Atenção: alguns chás são esti-

mulantes e podem causar reações indesejáveis se tomados 
com exagero. Os mais recomendados são os de frutas e er-
vas (cuidado com o chá preto, verde e chimarrão).

Receita
Creme de moranga  
(energético, rico em  
caroteno e quentinho)

 
 1 moranga média
 1 cebola
 1 dente de alho
 5 xícaras de caldo de galinha (preparar com peito de fran-
go e água fervendo durante 30 minutos)

 salsa a gosto
 1 caixinha de creme de leite light
 1 colher de sobremesa de sal

 
Picar a moranga em pedaços pequenos. Fazer o mes-

mo com a cebola e o alho. Colocar os ingredientes na pa-
nela regando com um pouquinho de água, e levar ao fogo. 

fique por dentro

superdicas

O auditório da Faculdade de Comunicação 
Social (Famecos) ficou lotado na despedida 
dos intercambistas chineses durante a Festa 
Chinesa. O grupo, formado por 15 alunas e três 
alunos, estava na PUCRS desde dezembro, fre-
qüentando disciplinas de Português na Famecos 
pela manhã, e na Faculdade de Letras, à tarde. 
Os estudantes, vestindo trajes típicos e ternos, 
mostraram ao público algumas das mais impor-
tantes tradições do seu país, como o kung-fu, o 
chá, a caligrafia, o nó chinês e a música.

Os cursos mais procurados no Vestibu-
lar de Inverno 2008, realizado nos dias 21 e 
22/6, com 2.888 inscritos, foram: Ciências 
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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.

A alimentação e o inverno*

Foto: Irum Shahi/stock.XChNG

Foto: Crystal Leigh Shearin/stock.XChNG
Refogar mexendo sempre e regando com 
mais água, se necessário. Quando a mo-
ranga estiver começando a ficar macia, 
acrescentar o caldo de galinha e continu-
ar cozinhando até que cozinhe e comece 
a derreter. Retirar do fogo, esperar esfriar 
um pouco e bater no liquidificador até 
ficar cremoso (se necessário, acrescen-
tar um pouco de água ou leite desnatado 
para bater). Voltar o creme ao fogo, co-
locar a salsa e o sal e esperar ferver por 
três minutos. Desligar o fogo, misturar o 
creme de leite light e servir com pãezi-
nhos torrados.

 
* Sugestão do leitor Lauro Elger

Biológicas (5,71 candidatos por vaga), Jornalis-
mo/manhã (3,15), Psicologia/noite (2,40), Jor-
nalismo/noite (2,07), Arquitetura e Urbanismo 
(2,06), Publicidade e Propaganda/manhã (1,97), 
Publicidade e Propaganda/noite (1,82) e Ciência 
da Computação (1,78).

Os alunos da PUCRS que estão concluindo a 
graduação neste semestre já podem visualizar, no 
site www.pucrs.br/diplomados, as fotos do Mo-
mento Formandos 2008/1. Também estão disponí-
veis os nomes e cursos dos ganhadores dos brindes. 
A ação tem o objetivo de proporcionar um momento 
oficial de despedida da Universidade, fortalecendo o 
relacionamento com o formando prestes a concluir 
seu curso e tornar-se um Diplomado PUCRS.

A experiência da PUCRS está servindo de referência ao 
projeto de criação do Parque Cientifico e Tecnológico da Uni-
versidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo. 
Com esse objetivo, o secretário de Ciência e Tecnologia do 
Estado de São Paulo, Vahan Agopyan, o presidente Milton 
Mori e quatro diretores da Fundação de Desenvolvimento 
Unicamp visitaram a Universidade em 20/6, sendo recebi-
dos pelo Reitor Joaquim Clotet. O grupo conheceu o Tecnopuc, 
reunido com dirigentes da Rede Inovapuc – que congrega 
ações e pessoas em torno de idéias empreendedoras volta-
das tanto para o desenvolvimento de novas tecnologias como 
para modelos de gestão –, da Agência de Gestão Tecnológica, 
do Escritório de Transferência de Tecnologia, além do próprio 
Tecnopuc.

A PUCRS Virtual oferece um serviço de apoio ao professor 
que já realizou a Oficina Moodle e possui área no ambiente vir-
tual, no que tange à elaboração de atividades avançadas, tais 
como lição, questionário e wiki. Esse auxílio é realizado pelos 
ATEDs (Auxiliares Técnicos em EAD), que estão à disposição 
no ramal 4588, ou presencialmente no prédio 40, 8º andar. 
Pequenas dúvidas relacionadas ao Moodle ou informações so-
bre senhas, podem ser encaminhadas ao helpClass da PUCRS 
Virtual, pelo ramal 3644 ou e-mail helpclass@pucrs.br.

Foto: Divulgação
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Entre em contato com a Redação pelo fone 
3320-3500, r. 4338 e 4446, fax 3320-3603 

ou e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

fale
conosco

 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br.
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Ê ensinar é um ato de amor  
às pessoas e à verdade.

Santo Agostinho
Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história. 

Prédio 17 – www.pucrs.br/pastoral‘‘ ’’

Palestra com Biagio avena. Tema: Por 
uma pedagogia da viagem, do turismo 
e do acolhimento: itinerário pelos sig-
nificados e contribuições das viagens 
à (trans)formação de si. horário: das 9h 
às 11h30min. Local: auditório do prédio 
7. Entrada franca. Promoção: Faculdade 
de Comunicação Social. 

Palestra de divulgação sobre o Prêmio 
Petrobras de tecnologia. horário: 17h. 
Local: auditório térreo do prédio 50. In-
formações: http://www2.petrobras.com.
br/minisite/premiotecnologia/index.asp. 

Sobremesa Musical com a Orques-
tra Filarmônica. Em homenagem ao 
Cônsul-Geral da Alemanha em Porto 
Alegre, Norbert Kürstgens. horário: das 
13h às 13h30min. Local: átrio do prédio 
9. Informações: 3320-3582. Promoção: 
Instituto de Cultura Musical. 

Projeto Promoção da Saúde do Movi-
mento Humano que faz parte do pro-
grama Vida com Qualidade. Avaliação 
e orientação feita por alunos do curso 
de Fisioterapia, sob a coordenação dos 
professores Fabricio Macagnan, Marta 
Lorenzini e Adriana Macagnan. horário: 
das 12h30min às 13h30min. Entrada 
franca. Local: Laboratório do Movimento 
humano do prédio 81. Promoção: curso 
de Fisioterapia da Faculdade de Enfer-
magem, Fisioterapia e Nutrição. 

Sarau dos Novos. Com Ítalo Ogliari, au-
tor de Um Sete Um. Das 18h às 19h. lo-
cal: sala 305 do prédio 8. entrada franca. 
Informações: 3320-3528. Promoção: Fa-
culdade de Letras.

Último dia de inscrição para Mestra-
do e Doutorado em Biologia celular e 
Molecular. Informações: www.pucrs.br/
fabio/bcm, 3320-3912 e bcm@pucrs.
br.

Palestra do Programa Geriatria e Gerontologia 
para a comunidade. Com a psicóloga Tatiana Iri-
garay. Tema: Cognição e envelhecimento: em busca 
de um sentido de vida no envelhecer. horário: das 
11h às 12h. local: sala 2 do 3º andar do hospital 
São lucas. entrada franca, inscrições 3336-8153, 
ramal 200.

ciências Sociais & Debates atuais. Palestra Ci-
ências, Ciências Sociais e Complexidade: moder-
no ou pós-moderno?, com o professor Léo Peixoto 
Rodrigues. horário: das 18h15min às 19h15min. 
Local: auditório do prédio 5. Entrada franca. Infor-
mações: 3320-3555. Promoção: Departamento de 
Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciên-
cias humanas.

Último dia para requerer trancamento de matrí-
cula ou cancelamento de disciplinas. As ações 
devem ser feitas na sala 108 do prédio 1. Informa-
ções: 3320-3573.

Último dia de inscrição para o processo de se-
leção de Mestrado e Doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em Zoologia. O edital e o 
formulário de inscrição estão disponíveis na pá-
gina www.pucrs.br/fabio/pos/zoo. Informações: 2º 
andar do prédio 12, 3320-3568 ou zoologia-pg@
pucrs.br.

curso introdução ao Mercado de capitais. Até 
19/7. horário: das 8h às 12h e das 13h às 18h, 
sempre aos sábados. Local: sala 705 do prédio 50. 
Informações: www.labmec.com.br. Promoção: La-
boratório de Mercado de Capitais (LabMec). 

curso aprenda a investir em ações. horário: das 
8h às 12h e das 13h às 18h. local: sala 705 do 
prédio 50. Informações: www.labmec.com.br. Pro-
moção: LabMec. 

Seminário Pet-inf. Tema: Modelagem de Padrões de Mobilidade e Técnicas 
de Repasse de Mensagens para Redes Móveis, com Cristina Moreira Nunes 
horário: 14h. Local: auditório 517 do prédio 32. Entrada franca. Informações: 
www.inf.pucrs.br/~petinf e petinf-l@inf.pucrs.br. 

Seminário economia às 5 e ½. Com Duilio de Avila Berni, ex-professor do 
Programa Pós-Graduação em Economia. Tema: O mercado de trabalho para o 
economista. horário: 17h30min. local: sala 814 do prédio 50. entrada franca. 
Informações: 3320-3524. Promoção: Programa de Pós-Graduação em Eco-
nomia. 

Mostra de cinema carlos Saura. Filme: Ana y los lobos. horário: das 
17h30min às 19h. local: sala 305 do prédio 8. Informações: 3320-3559. Pro-
moção: Instituto de Cultura hispânica com apoio da Faculdade de Letras.

Dia 25   QuaRta-FeiRa Dia 26   QuiNta-FeiRa

Dia 27   Sexta-FeiRa

Dia 28   SáBaDO

Dia 30   SeGuNDa-FeiRa

aGenda inscrições para o Projeto Litoral até o dia 4/7. O 
evento é voltado a estudantes de Odontologia do 7º e 
9º semestres que desejem conhecer a realidade so-
cial de municípios como Santo Antônio da Patrulha, 
Rosário do Sul, Maquiné e Osório. Inscrições: sala 208 
do prédio 6.  Informações: 3320-3562.

curso de Jornalismo criminal (Policial). De 8/7 a 
17/7. horário: das 9h às 12h, nas terças e quintas-
feiras. Local: prédio 7. Promoção: Faculdade de Co-
municação Social. 

Relendo a Literatura. Dia 16/7. Tema: Fogo Morto, 
de José Lins do Rego com Valéria Moura Venturella. 
horário: das 17h30min às 19h30min. Inscrições gra-
tuitas pelo e-mail relendoaliteratura@pucrs.br. Infor-
mações: 3320-3500, ramal 4615. Promoção: Centro 
de Referência para o Desenvolvimento da Linguagem 
da Faculdade de Letras. 

início das Formaturas. Dia 22/7.

Matrícula conforme esquema de cada Faculdade. 
De 24 a 31/7. 

curso de especialização Gestão estratégica de 
Pessoas. Inscrições até 31/7 no site www.pucrs
br/face/cursoslatosensu/pessoas. Informações:
3320-3524. 

universidade Missionária – Missão Porto alegre/
Vila Fátima. De 25 a 31/7. Informações: 3320-3576. 

curso de especialização ciências da Saúde 
e do esporte. Inscrições até 15/8 no site www. 
pucrs.br/fefid/pos. Informações: 3320-3683 ou pos-
fefid@pucrs.br.
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