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Educação e paz é tema de palestra

N
o dia 15/6, o Projeto Fé e Cultura debate o tema Educação
para a Paz. O palestrante será o padre Marcelo Guimarães,

professor da Faculdade de Filosofia do Campus Viamão. Como
debatedora atuará a diretora da Faculdade de Serviço Social, Jus-
sara Mendes. O evento ocorre às 17h45min, no auditório do 9º an-
dar do prédio 50. O projeto oportuniza refletir sobre princípios da fé
católica, dialogar sobre o progresso das ciências e sua aplicação
para o bem da humanidade, além de ajudar nas tarefas da pesqui-
sa, docência, educação e gestão da Universidade. Informações:
www.pucrs.br/feecultura.

Tecnologia de relacionamento
será usada em sala de aula
A

Faculdade de Administração, Con-
tabilidade e Economia assinou con-
vênio acadêmico com a Consist,

empresa de soluções em softwares volta-
dos à gestão de negócios, para a utilização
da solução Consist e CRM. Trata-se de
uma ferramenta desenvolvida para internet,
que automatiza as funções de marketing,
vendas, suporte a clientes e serviços inter-

Semana da Solidariedade divulga
resultados da décima edição

O
total de 2.120 litros de leite foi arrecadado durante a 10ª Semana da Solida-
riedade da PUCRS, realizada no final de maio. No dia 1º/6, o maior lote, com

800 litros, foi entregue à Associação de Moradores da Vila São Judas Tadeu. O
restante está sendo distribuído a asilos, creches e comunidades carentes de Porto
Alegre. O leite foi doado por pessoas que participaram das atividades da Semana,
como minicursos de qualificação profissional, seminários, ações solidárias e pro-
gramação cultural. O evento, que teve o tema central Água, Fonte de Vida!, foi uma
iniciativa conjunta das unidades acadêmicas, coordenadas pelo Projeto Solidarie-
dade, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Centro de Pastoral.

Ações
solidárias

no Campus
Zona Norte

E
ncerra-se nesta quarta-
feira, 9/6, no Campus

Zona Norte (CZN) a campa-
nha para arrecadação de lei-
te e conscientização em sala
de aula, na construção de
uma cultura voltada à solida-
riedade. Como resultado de
uma campanha de arrecada-
ção promovida pelo Centro
de Pastoral no CZN, os pe-
quenos alunos do Centro So-
cial Marista (Cesmar) recebe-
ram no dia 3/6 presentes que
vão estimulá-los a se dedicar
aos estudos. O total de 700
kits de material escolar, com
caderno, lápis e borracha, foi
entregue às crianças atendi-
das nas oficinas do Serviço
de Apoio Socioeducativo no
Cesmar, com idade entre 7 e
14 anos. As crianças rece-
bem material para trabalhar
durante as oficinas de reforço
escolar, trabalhos artísticos e
outras, mas muitas não têm
como praticar em casa.

nos. O acordo visa a propiciar aos alunos
um aprendizado prático utilizando a solu-
ção nas disciplinas de marketing e áreas
afins da pós-graduação. O projeto tem
como objetivo buscar uma aproximação
do aprendizado do aluno com a realidade
empresarial. A implementação será no fi-
nal do primeiro semestre, após a consoli-
dação do banco de dados da Faculdade.

CNPq seleciona
pesquisas

O
CNPq lançou um edital para sele-
ção pública de propostas para con-

cessão de bolsas de iniciação científica a
projetos de pesquisa científica e tecnoló-
gica. Pesquisadores com bolsa de pro-
dutividade em pesquisa do CNPq, níveis
I e II, e que sejam, preferencialmente, ori-
entadores de pós-graduação de cursos
classificados pela Capes com nível igual
ou maior que cinco, podem apresentar
propostas para receber a concessão de
três mil bolsas de iniciação científica,
sendo 2 mil para pesquisadores nível I e
mil para pesquisadores nível II. O valor
dos recursos é estimado em R$ 26 mi-
lhões. Informações: www.cnpq.gov.br.

Motivação no
trabalho em pauta

O
curso de Secretariado Executivo da
Faculdade de Administração, Conta-

bilidade e Economia promove no dia 9/6 o
seminário A Importância da Motivação no
Ambiente Profissional, com a palestrante
Analisa Brum Medeiros. Analisa é relações
públicas, com especialização em marke-
ting. É autora de livros sobre marketing inter-
no e endomarketing como estratégia de
gestão. A palestra será no auditório térreo
do prédio 50, às 19h30min. As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas via internet
(www.pucrs.br/face/secretariado) e na
secretaria da Face, 10º andar do prédio 50.
Vagas limitadas. O evento vale três horas de
atividade complementar para alunos da PUCRS.
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O boletim semanal PUCRS NOTÍCIAS é edi-
tado pela Assessoria de Comunicação So-
cial da Universidade. Coordenador da As-
sessoria e Diretor-Editor: Carlos Alberto
Carvalho • Editora Executiva: Magda Achutti
• Redação e Edição: Ana Paula Acauan,
Magda Achutti e Mariana Vicili • Estagiária:
Caroline Eidt • Revisão: José Renato
Schmaedecke • Projeto gráfico: Pense De-
sign • Impressão: Epecê-Gráfica • Para fi-
car por dentro das notícias diárias da Uni-
versidade, acesse www.pucrs.br/imprensa.

Congresso da Intercom

O
27º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, promovi-
do pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Co-
municação (Intercom), recebe inscrições para trabalhos até o dia

10/6. Com o tema central Comunicação, acontecimento e memória, o even-
to ocorre de 31/8 a 3/9 na PUCRS. Entre as atividades que integram a pro-
gramação estão o 4º Encontro dos Núcleos de Pesquisa Intercom, 7º Co-
lóquio Brasil França, 1º Colóquio Transfronteiras Sul, 14º Endocom e uma
sessão de temas livres. Inscrições e informações: www.intercom.org.br.

Novos integrantes
da Cipa

N
o dia 31/5, ocorreram eleições
para a Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes (Cipa) –
gestão 2004/2005. Foram escolhi-
dos como titulares Carlos Mayer
(Prefeitura Universitária), Viviane
França (Prefeitu-
ra), Patrício Fari-
as (Direito), Car-
los Braga (Prefei-
tura) e Fabiano
Rodrigues (Pre-
feitura). Os qua-
tro suplentes são:
André Jakubowiski, Carlos Bonifá-
cio, Madalena Fraga e Ironita Jar-
dim. Em julho, o presidente da Cipa
será indicado pela PUCRS. Os cin-
co titulares escolherão quem será o
vice-presidente.

Abordagem
jurídica e

filosófica da lei

O
Programa de Pós-Graduação
em Direito promove no dia

14/6, às 9h30min, o painel A lei:
abordagem jurídica e filosófica. Se-
rão expositores os professores Jua-
rez Freitas, Zeljko Loparic e Thadeu
Weber. Será na sala 1035 do prédio
11. Entrada franca.

Encontro
de biólogos

N
este sábado, 12/6, às 12h, ha-
verá o 2º Encontro de Natura-

listas e Biólogos formados pela
PUCRS. Estão convidados todos os
professores, alunos, ex-alunos e
amigos da Faculdade de Biociên-
cias. Será na Cantina (prédio 19). O
almoço sai por R$ 7,50, sem a bebi-
da. Convites antecipados na secre-
taria da Faculdade de Biociências,
prédio 12A, 2º andar. Informações e
reservas pelo 3320-3545, com Ema.

anoteanote

Sexualidade na
adolescência

P
ara incentivar a pesquisa na
área de sexualidade na adoles-

cência, está sendo oferecido o 1º
Prêmio Científico em Saúde Femini-
na promovido pela FQM, Laborató-
rio Farmacêutico Nacional. Inscri-
ções até 30/6 pelo site www.fqm.

com.br. Os autores dos três primei-
ros trabalhos escolhidos pela Co-
missão Julgadora receberão, res-
pectivamente, R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$
1 mil. Informações: (21) 3139-9104.

Universia
Empregos

O
Portal Universia Brasil oferece
centenas de vagas para os jo-

vens que buscam a primeira opor-
tunidade no mercado de trabalho.
O serviço foi reformulado e conti-
nua gratuito para quem procura op-
ções de estágio e emprego ade-
quadas às suas características. Há
um sistema que permite ao candi-
dato registrar nome, cargo e área
de interesse para receber auto-
maticamente por e-mail vagas com
o perfil indicado. O interessado
deve cadastrar-se no Universia e in-
cluir o currículo na página www.

universiabrasil.net/empregos.
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Projeto
Litoral

Alunos do último semestre dos
cursos de Psicologia e Odonto-
logia podem inscrever-se, até
20/6, para o Projeto Litoral. Lo-
cal: Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários. Os selecionados
participarão de atividades, de
19 a 30/7, no Litoral Norte do
Estado e em Rosário do Sul.
Informações: 3320-3508.

Estágio
no exterior

A Central de Intercâmbio (CI)
faz palestra informativa sobre
oportunidades de estágio re-
munerado e cursos no exterior,
no dia 15/6, às 18h30min. A CI
estará com estande montado
nos dias 14 e 15/6, no prédio 30
e no prédio 8, respectivamente.
Informações: Assessoria para
Assuntos Internacionais e Inte-
rinstitucionais (3320-3660).

Documentos
para Credpuc

Até o dia 14/6, os alunos pré-
classificados no Crédito Educa-
tivo da PUCRS (Credpuc) de-
vem entregar os documentos.
Local: Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários (sala 109 do pré-
dio 1). O funcionamento é das
8h às 21h15min. Informações:
3320-3508.

Lançamento de
Dom Dadeus

Nesta quarta-feira, 9/6, às 16h,
haverá sessão de autógrafos
do livro A evangelização da ci-
dade: o apostolado urbano, de
autoria do arcebispo metropoli-
tano e chanceler da PUCRS,
Dom Dadeus Grings. A obra,
publicada pela Edipucrs, será
lançada na LMC Bookstore
(Rua Riachuelo, 1273).
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Professor Aury Lopes
Jr. lançou o livro Intro-
dução Crítica ao Pro-
cesso Penal – Funda-
mentos da Instrumenta-
lidade Garantista na
Galeria Escola Superi-
or de Direito e Filoso-
fia, no Rio. A obra é re-
sultado parcial do pro-
jeto de pesquisa Pro-
cesso Penal e Estado
Democrático de Direi-
to: A Instrumentalidade
Garantista como Limi-
tação do Poder Puniti-
vo, desenvolvido na
PUCRS com bolsa de
produtividade de pes-
quisador do CNPq.

O Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Gradua-
ção, Urbano Zilles, participou do Fórum de
Pró-Reitores, em Joinville. O tema do en-
contro foi Avaliação da Pós-Graduação e da
Pesquisa, com a presença do presidente da
Capes, Jorge Almeida Guimarães, e do di-
retor de avaliação, Renato Janine Ribeiro.

Lorenzo Bongiorni e Leila Araújo, alunos do
curso de Engenharia de Controle e Automa-
ção da Faculdade de Engenharia, foram se-
lecionados para estágio na Companhia Pe-
troquímica do Sul (Copesul). Eles venceram
a concorrência entre 2.843 candidatos ins-
critos.

Em comemoração ao Dia Internacional dos
Museus, o Museu de Ciências e Tecnologia
promoveu visitação gratuita especialmente
para alunos de áreas de risco. Foram re-
gistradas 2.027 crianças e adolescentes,
que interagiram com as 700 atrações cien-
tíficas, contando com o acompanhamento
de estagiários e professores.

Com o objetivo de oferecer medicamentos
mais baratos à população, o Ministério da
Saúde aprovou em 1999 a comercialização
de medicamentos genéricos no mercado
brasileiro. Eles contêm o mesmo princípio
ativo, a mesma dosagem e forma farma-
cêutica, concentração e comportamento
no organismo humano que os respectivos
medicamentos de marca. São comerciali-
zados, entretanto, com o nome de seu
princípio ativo. Esta é a principal substân-
cia química existente na fórmula, respon-
sável pelo efeito terapêutico. O princípio
ativo da Aspirina, por exemplo, é o ácido
acetilsalicílico. São considerados tão efi-
cazes e seguros quanto os de marca e
têm o preço, em média, 30% menor. A
identificação de um genérico está na em-
balagem. Abaixo do princípio ativo há a
frase “Medicamento Genérico – Lei 9.787/
99”. Apresentam ainda a letra “G” seguida
de “Medicamento Genérico” em cor azul-
marinho sobre uma tarja amarela. O pro-
duto somente é comercializado após ser
testado e aprovado por laboratórios habili-
tados junto à Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), órgão do Ministério
da Saúde. O mesmo medicamento pode
ser fabricado por diferentes laboratórios e
com preços distintos.

Medicamentos genéricos

Se você quer esclarecer alguma dúvida ou sugerir um tema para o Viva
Bem, entre em contato pelo ramal 4338 ou pucrsnoticias@pucrs.br
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fique por dentrofique por dentro
O Núcleo de Pesquisa em Ciências
da Comunicação da Faculdade de
Comunicação Social recebeu a doa-
ção do acervo do comunicador Ro-
berto Eduardo Xavier. O acervo inte-
grará o projeto História da Imprensa
no Rio Grande do Sul, coordenado
pelo professor Antônio Hohlfeldt. Xa-
vier atuou como redator, editor, locu-
tor e colunista nas áreas de rádio, TV
e jornal em empresas como a Caldas
Júnior, RBS e Editora Globo. A orga-
nização e catalogação do acervo é
realizada pelo bolsista Rafael Valles,
com a co-orientação da professora
Maria Helena Steffens de Castro e da
mestranda Liziane Soares.

Ir. Solimar Amaro é o novo diretor ad-
junto do Hospital São Lucas. Até maio
último, ele atuou na vice-direção do
Centro de Pastoral de PUCRS. O cargo
de vice-diretor do Centro de Pastoral foi
assumido pelo Ir. Marcelo De Bastiani.

3
PÁGINA

MEDICAMENTOS SIMILARES

São os que usam o mesmo princípio ativo dos de referência, apre-
sentam a mesma concentração mas não garantem igual comporta-
mento no organismo humano por não terem passado por testes. Atu-
almente não podem mais ser vendidos com o nome do princípio ati-
vo, devendo apresentar um nome fantasia. Somente o médico pode
autorizar a troca do medicamento de referência pelo genérico.

MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA OU DE MARCA

São aqueles cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprova-
das cientificamente pelos laboratórios que os desenvolveram e regis-
traram sua fórmula junto ao Ministério da Saúde. São medicamentos
que compõem uma lista elaborada pela Anvisa, comercializados há
bastante tempo no mercado e que se utilizam, em sua embalagem,
de um nome comercial ou de uma marca conhecida e registrada.

ALGUNS EXEMPLOS

Medicamento
referência

Amoxicilina Amoxil®

Ampicilina Binotal®

Diazepam Valium®

Diclofenaco Cataflan®

Dipirona sódica Novalgina®

Metildopa Aldomet®

Sulfato de salbutamol Aerolin®

Genérico
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“A magia do amor é um mistério que não precisamos entender,
mas apenas viver.”

Feliz Dia dos Namorados!

Centro de Pastoral: Venha fazer parte desta história — www.pucrs.br/pastoral

9

10

agendaagenda

pastoral e vocepastoral e voce

14

15
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*
 Informações e inscrições na Pró-Reitoria de Extensão: prédio 40, sala 201, 3320-3680 ou proex@pucrs.br

11

FALE CONOSCO

Entre em contato com a Reda-

ção pelo 3320-3500, ramais

4338 e 4446, fax 3320-3603 ou

e-mail pucrsnoticias@pucrs.br.

Às 14h30min, Coral da TotalIdade. Promoção: Universidade da
TotalIdade. Todas as quartas-feiras. Local: Igreja Universitária Cristo
Mestre. Informações: 3320-3508.

Inscrições abertas para o Congresso Luso-brasileiro de Epistemo-
logia e Interdisciplinaridade, com início em 21/6. Promoção: Faculdade de Direito. Informações: http://www.pucrs.br/
eventos/lusobrasileiro. 

*
Inscrições abertas para o 2º Congresso de Atividade Motora Adaptada do Mercosul, com início em 14/7. Promoção:
Faculdade de Educação Física e Ciências do Desporto. Informações: www.pucrs.br/eventos/sobama ou 3320-3683.

Inscrições abertas para o curso de Gestão e liderança de equipes, com início em 5/7. Promoção: Fundação Irmão
José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.

Último dia de inscrições de trabalhos para o 17º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom),
com início em 31/8. Tema: Comunicação, acontecimento e memória. Informações e inscrições: www.intercom.org.br.

Inscrições abertas para o curso de Preposto, com início em 10/7. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações
e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.

Inscrições abertas (até 30/6) para o Congresso Internacional de Comunicação – IAMCR,
com início em 25/7. Promoção: Faculdade de Comunicação Social. Informações e inscri-
ções: www.pucrs.br/famecos/iamcr.

Inscrições abertas para o curso de extensão Criança fazendo arte, com início em 19/6, a
partir das 9h. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão Universitária. 

*
Inscrições abertas para o 4º Curso de Inverno de Bioética, com início em 5/7. Promoção: Fa-
culdade de Biociências. 

*
Inscrições abertas (até 18/6) para o curso de especialização Gerontologia Social, com início
em 1º/7. Promoção: Faculdade de Serviço Social. Informações: servico-social-pg@pucrs.br,
www.pucrs.br/uni/poa/fss ou 3320-3539. Inscrições: prédio 15, 3º andar, sala 330.

Inscrições abertas para o curso de especialização à distância em Psicologia junguiana. Promoção: PUCRS Virtual.
Informações e inscrições: www.ead.pucrs.br, ead@pucrs.br, 3320-3651 ou 3320-3529.

Último dia de inscrições para as bolsas de estudos de graduação, especialização, mestrado e doutorado no Ja-
pão. As áreas são ciências humanas, naturais e científicas. Promoção: Consulado do Japão. Informações: 3334-1299,
cjpoa@terra.com.br, prédio 1, sala 201, 3320-3660 ou aaii@pucrs.br.

Inscrições abertas (até 30/7) para o curso de especialização em Análises clínicas. Promoção: Faculdade de Farmácia.
Informações e inscrições: www.pucrs.br/farmacia, farmacia-pg@pucrs.br, 3320-3500, ramal 4533.

Às 14h, Cine comentado – matinê das duas. Filme: O Rochedo de Gibraltar. Promoção: Pró-Reitoria de Assuntos
Comunitários. Local: auditório do prédio 50, 9º andar. Informações: 3320-3508 ou prac@pucrs.br.

Às 14h30min, início do Muita Prosa e Muito Verso (aproximação da arte literária). Promoção: Prac e Celin. Todas as
segundas-feiras. Local: prédio 8, sala 223. Informações: 3320-3500, ramal 4615 ou 3320-3508.

Às 19h, início do curso de Administração de conflitos na empresa. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informa-
ções e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.

Inscrições abertas para o curso de Recrutamento, seleção e acompanhamento de pessoal, com início em 21/6, a
partir das 19h. Promoção: Fundação Irmão José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal
4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.

Inscrições abertas (até 11/7) para o Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais. Promoção: Faculdade de
Engenharia. Inscrições: www.pucrs.br/feng/pos. Informações: 3320-3500, ramal 4059 ou prédio 30, sala 152, bloco 5.

Às 19h30min, início do curso de Dicção e oratória: a arte de falar bem. Promoção: Pró-Reitoria de Extensão Univer-
sitária. 

*
Início do curso Papel do professor no desenvolvimento da auto-estima do aluno. Promoção: Fundação Irmão José
Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou fijo@pucrs.br.

Inscrições abertas para o curso de Análise de dados com SPHINX, com início em 19/6. Promoção: Faculdade de Ad-
ministração, Contabilidade e Economia. 

*
Inscrições abertas para o curso de Danos em edificações, concretos, alvenarias e revestimentos, com início em 10/
7. Promoção: Faculdade de Engenharia. 

*
Inscrições abertas para o curso Teoria e prática de rotinas trabalhistas, com início em 28/6. Promoção: Fundação Ir-
mão José Otão. Informações e inscrições: prédio 2, 3336-5857, 3320-3500, ramal 4130, www.fijo.com.br ou
fijo@pucrs.br.


