
PUCRS e Junior Achievement 
iniciam parceria
Despertar a vocação de universitários para 

atuarem como consultores ou tutores 
de empresas de adolescentes é um dos 

principais objetivos da parceria firmada, em 
maio, entre a PUCRS, por meio da Faculdade 
da Administração, Contabilidade e Economia 
(Face), e a empresa Junior Achievement, or-
ganização mundial voltada para desenvolver 
o espírito empreendedor de jovens de Ensino 
Fundamental e Médio. Estudantes da Face, e de 

outros cursos que se adequem à proposta, vão 
trabalhar voluntariamente, e a atividade valerá 
como horas complementares. Eles irão auxiliar 
a planejar e desenvolver as empresas, desco-
brindo as habilidades e capacidades empreen-
dedoras nos jovens. A iniciativa também visa 
aproximar a PUCRS de futuros alunos, criando 
o ciclo escola-universidade-empresa. As ins-
crições para os graduandos voluntários serão 
abertas no segundo semestre de 2009.

Universidade lidera 
acessos a periódicos 
entre comunitárias

A PUCRS alcançou, em 2008, a primeira posição 
no Brasil em acessos ao Portal de Periódicos, da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes), entre as instituições de ensino superior 
(IES) comunitárias. O resultado, divulgado em 1.º/6, 
também coloca a Universidade em segundo lugar entre 
todas as IES do Estado, e em nona entre as 268 que 
utilizam a ferramenta no País. Quase metade das 60 
milhões de consultas foi feita por alunos e professores 
de graduação e pós-graduação de dez instituições de 
grande porte, como a PUCRS. O site www.periodicos.
capes.gov.br oferece acesso gratuito à informação 
científica internacional de alta qualidade.

Primeira fase  
do Aeromóvel  
perto da conclusão

O Projeto Aeromóvel, realizado com apoio da Fi-
nanciadora de Estudos e Projetos (Finep) e desenvolvi-
do numa parceria entre PUCRS e UFRGS, terá concluí-
da a primeira fase, dedicada à pesquisa e atualização 
tecnológica, no início do segundo semestre. O resultado 
programado inclui o modelo de negócios e projeto final 
do laboratório de pesquisa e desenvolvimento do Aero-
móvel, com um trecho experimental a ser instalado no 
Campus Central da PUCRS. O início da próxima fase, 
de implantação do laboratório, depende da captação 
dos recursos financeiros ao longo do segundo semestre 
deste ano, em especial junto à Finep e ao Ministério de 
Ciência e Tecnologia, conforme foi entendimento com 
estes órgãos do governo federal no início do projeto.

Estudantes no  
Conselho Universitário

O doutorando em Comunicação Social Vilso Junior 
Santi foi eleito, no dia 4/6, representante dos alunos no 
Conselho Universitário e na Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação. Ele e mais dois concorrentes receberam 
cinco votos cada dos colegas integrantes da Comissão 
Coordenadora da Pós-Graduação. Após o empate entre 
os três candidatos, o Diretório Central dos Estudantes 
(DCE) indicou Santi como titular, e os doutorandos em 
Educação Denise Dalpiaz Antunes e em Letras Pedro 
Mandagará Ribeiro como suplentes. A eleição foi or-
ganizada pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, 
a pedido do DCE.
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NOTÍCIAS

Maior prazo para o Salão de Iniciação

Foram prorrogadas, até 12/6, as inscrições 
para o 10.º Salão de Iniciação Científica. O 
tema central do evento serão os 200 anos 

de Darwin e os 150 anos da obra A Origem das 

Espécies. São aceitos todos os tipos de trabalhos 
de iniciação científica de alunos fazendo regular-
mente um curso de graduação. O Salão ocorre de 
10 a 14/8. Inscrições: www.pucrs.br/salao.

Últimos dias para as bolsas de IC

Encerra-se no dia 12/6 o período de ins-
crições para o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica do CNPq 

(Pibic), que se propõe a despertar a vocação 
científica e incentivar novos talentos potenciais 
entre estudantes de graduação, além de contri-
buir para a formação de futuros pesquisadores. 
A oportunidade está aberta a todo aluno regu-
larmente matriculado em curso de graduação. 
Na condição de bolsista, o estudante é orientado 
por pesquisador qualificado, aprende técnicas 
e métodos de investigação, e é estimulado a 
pensar científica e criativamente. Informações 

no Espaço de Iniciação Científica, no térreo do 
prédio 15, ou www.pucrs.br/prppg. Acessar os 
links Pesquisa e Editais.

Fé & Cultura debate o microcrédito

O projeto Fé & Cultura realiza, no dia 16/6, 
a palestra Inovação: pobreza e econo-
mia, com os professores da PUCRS das 

Faculdades de Administração, Contabilidade e 
Economia Carlos Nelson dos Reis e de Teologia 
Érico Hammes. O enfoque será o microcrédito, 
iniciativa inovadora para pessoas de baixa renda 
que reconheceu o banqueiro indiano Muhammad 
Yunus (foto) com o Nobel da Paz, em 2006. O en-
contro tem entrada franca e começa às 18h15min 
no auditório do prédio 9, no Campus Central. In-
formações: www.pucrs.br/feecultura.

Foto: Free to choose media
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Iván Izquierdo fala sobre  
a evolução da memória
No dia 17/6 o neurocientista e professor 

Iván Izquierdo participa do ciclo de confe-
rências promovido pelo Museu de Ciências 

e Tecnologia (MCT) integrando a programação da 
exposição (R)Evolução de Darwin. Na ocasião Iz-
quierdo falará sobre A evolução da memória. O 

evento ocorre às 18h30min no anfiteatro do MCT. 
Inscrições gratuitas no site www.pucrs.br/mct/
evolucao. Interessados em receber certificado 
devem pagar uma taxa na Pró-Reitoria de Exten-
são (sala 201 do prédio 40). Informações no site 
ou pelo telefone 3320-3521.

Criminologia
De 15 a 17/6 o Doutorado em Ciências Cri-

minais realiza os Seminários Abertos em Crimino-
logia. Cada dia um tema diferente será debatido: 
Criminologia Feminista (dia 15), Criminologia 
Culturalista (dia 16) e Ética na Investigação Cri-
minológica (dia 17). O evento ocorre durante os 
três dias às 19h30min, na sala 1035 do prédio 11. 
A entrada é franca e não necessita de inscrição. 
Os artigos discutidos estarão na central de cópias 
do térreo do prédio 11, na pasta Estudos Avança-
dos em Criminologia.

Toxicologia forense
Estão abertas as inscrições para o 5.º Encontro Re-

gional de Toxicologia Forense da América Latina. O evento, 
que ocorre de 17 a 20/6, oferecerá cursos no dia 17 e, nos 
dias seguintes, será realizado um congresso. Dentre os 
cursos estarão os de Perfil químico de drogas e Validação 
de métodos em análises toxicológicas. As conferências e 
mesas-redondas com palestrantes de diversas partes do 
mundo abordarão temas como Modificações post-mortem, 
Intoxicações agudas por drogas sintéticas e Identificação 
de substâncias em toxicologia analítica: fatos, falácias e 
falhas. Inscrições e informações: www.pucrs.br/eventos/
toxicologiaforense. Promoção: Instituto de Toxicologia, Fa-
culdade de Farmácia, Associação Internacional de Toxicolo-
gistas Forenses e Sociedade Brasileira de Toxicologia.

Inovação, Qualidade 
e Relação com  
a Sociedade

Diretores, coordenadores e professores da 
PUCRS estão convidados a participar do Seminário 
Inovação, Qualidade e Relação com a Sociedade, 
promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação. Realizado nos dias 18 e 19/6, aborda-
rá temas como Gestão da Pesquisa Universitária, 
Formação de Recursos Humanos e Compromisso 
e Responsabilidade Social. O evento contará com 
palestrantes como o professor Francisco López 
Segrera (Universidade Politécnica da Cataluña) e 
as professoras Renée Ben-Israel (Yissum – Com-
panhia de Transferência Tecnológica da Univer-
sidade Hebraica de Jerusalém) e Isabel Baptista 
(Universidade Católica Portuguesa). As inscrições 
podem ser feitas nas direções das unidades. In-
formações: www.pucrs.br/eventos/inovacao.

Visitas ao  
Tecnopuc
A Coordenadoria de Inovação da Pró-Reitoria de Pes-

quisa e Pós-Graduação inicia este mês o projeto 
Conhecendo o Tecnopuc. O objetivo é proporcionar 

aos professores e técnicos-administrativos um maior co-
nhecimento das unidades da Rede de Inovação e Empre-
endedorismo da PUCRS (Inovapuc), em especial o Parque 
Científico e Tecnológico (Tecnopuc). As primeiras visitas 
ocorrem nos dias 16, 18, 22 e 24/6, das 14h30min às 
16h. Os interessados devem entrar em contato com Ca-
rolina Hickmann, na Gerência de Recursos Humanos, pelo 
ramal 4975 ou e-mail carolina.hickmann@pucrs.br.

Foto: Arquivo PUCRS

Prêmio Jovem Cientista
Estão abertas as inscri-

ções para o 24.º Prêmio 
Jovem Cientista, cujo 

tema desta edição é Energia 
e meio ambiente – soluções 
para o futuro. Nas categorias 
Graduado e Estudante de Ensi-
no Superior os tópicos para os 
trabalhos são: Fontes alternati-
vas de energias não poluentes; 
Exploração racional de recursos 
energéticos; Impacto socioam-
biental da geração de energia hidrelétrica e da 
produção de biocombustíveis; Controle da emis-
são de poluentes e efeito estufa no setor energé-

tico; Edificações inteligentes 
(uso racional de energia e 
recursos naturais); Eficiência 
das diferentes fontes de ener-
gia; Uso de sistemas isolados 
para geração de energia elé-
trica; Ampliação e eficiência 
do uso de fontes renováveis 
de energia; Produção susten-
tável de biodiesel; Tecnologias 
energéticas apropriadas a 
pequenos produtores rurais; e 

Impactos da geração de energia sobre os recur-
sos biológicos e a biodiversidade. Informações e 
inscrições: www.jovemcientista.cnpq.br.

Mostra de Pesquisa
Até o dia 22/6 alunos de pós-graduação 

podem inscrever trabalhos relacionados 
à sua dissertação ou tese, sob a orien-

tação de um professor, na 4.ª Mostra de Pes-
quisa da Pós-Graduação. O evento, que ocorre 
de 10 a 14/8, representa um espaço de socia-
lização de atividades de pesquisa, envolvendo 

estudantes e professores/pesquisadores dos 
diferentes programas de pós-graduação da 
Universidade e ocorre paralelamente ao 10.º 
Salão de Iniciação Científica. A promoção é 
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
Informações e inscrições: www.pucrs.br/ 
eventos/mostra.

Foto: Divulgação
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Os medicamentos genéricos são cópias de 
medicamentos inovadores cujas patentes 
expiraram. A indústria que descobriu e re-

gistrou pela primeira vez o produto no País tem 
exclusividade de comercializá-lo por 20 anos. A 
produção do genérico obedece a rigorosos pa-
drões de controle de qualidade. Só podem chegar 
ao consumidor depois de passarem por testes 
de bioequivalência em humanos (garantindo que 
serão absorvidos na mesma concentração e velo-
cidade do que os medicamentos de referência) e 
equivalência farmacêutica (examinando a compo-
sição e dose do princípio ativo). 

O programa de medicamentos genéricos com-
pleta dez anos no Brasil. Os seus preços são mais 
baixos porque os fabricantes não necessitam in-
vestir em pesquisas para o desenvolvimento – as 
indicações clínicas, doses e formas farmacêuticas 
são definidas pelos medicamentos de referência. 

Tampouco há gastos com publicidade porque não exis-
te marca a ser divulgada.

MedicaMentos de referência
São geralmente inovadores, cuja eficácia, seguran-

ça e qualidade estão comprovadas cientificamente, por 
ocasião do registro no Ministério da Saúde, por meio 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Foram os primeiros medicamentos registrados no País 
com determinada composição química.

diferença dos siMilares
Os similares possuem o mesmo fármaco, con-

centração, forma farmacêutica, via de administração, 
posologia e indicação terapêutica do medicamento de 
referência, mas não são intercambiáveis com esse. 
Não passaram pelo mesmo teste de bioequivalência 
dos genéricos. São submetidos a outros testes defini-
dos pela Anvisa que garantem a sua qualidade. Tam-

Representantes de entidades funcionais, docentes e estudantis 
da PUCRS participaram de uma visita ao Parque Esportivo promo-
vida pelas Pró-Reitorias de Assuntos Comunitários e de Extensão. O 
grupo, recebido pelos pró-reitores JacQUeline Moreira e JoÃo 
dornelles JÚnior, percorreu o moderno complexo para a prática 
de esporte, destinado ao atendimento da Faculdade de Educação 
Física e Ciências do Desporto e à prestação de serviços, tanto para 
a comunidade acadêmica quanto para o público externo.

A professora salete caMPos de Moraes, da Faculdade 
de Educação, participará como docente do curso de mestrado em 
Educação – Formação de Profissionais da Formação, promovido 
pela União Europeia. Na seleção participaram candidatos de todo 
o mundo e Salete ficou entre os quatro professores não europeus 
selecionados, sendo a única do Brasil. Ela ministrará aulas em Por-
tugal e Espanha.
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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.

Esclareça dúvidas sobre genéricos*

A professora das Faculdades de Medicina, 
Engenharia e Ciências Aeronáuticas tHais 
rUssoMano passa a integrar o grupo de 
profissionais da nova rede virtual de saúde 
Territories of Tomorrow Foundation. Trata-se 
de uma organização internacional que cria 
unidades de telemedicina em locais remotos 
e isolados do globo terrestre, onde os serviços 
médicos são deficientes e a infraestrutura para 
a saúde é limitada e precária. A iniciativa tam-
bém quer trabalhar com unidades de saúdes 
para refugiados em diversos países. A ideia é 
integrar virtualmente experts em telemedicina 
numa rede planetária, permitindo a troca de 
informação entre as unidades de telemedicina, 
os centros de e-health, hospitais e instituições 
de pesquisa e ensino. Informações: www.
territoires-de-demain.org.

Nos dias 11 e 12/6 o Pró-Reitor de Pes-
quisa e Pós-Graduação, JorGe aUdY, está 
em Buenos Aires como um dos ministrantes 
da Oficina para Responsáveis por Projetos de 
Parques de Inovação Tecnológica (PIT), promo-
vido pelo Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria da Argentina. O objetivo é capacitar 
pessoas responsáveis por projetos de centros 
de pesquisa e desenvolvimento para planeja-
mento, fortalecimento e gestão de PITs.

superdicas

Faleceu no dia 2/6 uma das maiores au-
toridades da área de fisiologia aeroespacial, o 
médico inglês JoHn ernstinG, que em maio 
de 2008 veio ao Brasil receber da PUCRS o 
título de Doutor Honoris Causa e teve um la-
boratório do Centro de Pesquisa em Microgra-
vidade inaugurado com o seu nome. Ernsting 
era professor visitante no Kings College London, 
destacado pelo seu conhecimento em medicina 
de aviação e atuava como consultor na indús-
tria aeronáutica de vários países.

Trabalhos dos alunos de Publicidade e Pro-
paganda da Faculdade de Comunicação Social 
(Famecos) foram apresentados durante o 17.º 
Festival Mundial de Publicidade de Gramado 
num estande de 80 metros quadrados. No local 
foram ministradas oficinas por professores da 
Famecos e mostras tecnológicas utilizadas pela 
Faculdade, como interatividade no padrão bra-
sileiro de TV digital, redes sociais, entre outras. 
Alunos de Jornalismo produziram um jornal dis-
tribuído no evento.

bém só podem ser produzidos após a expiração 
da patente do medicamento de referência e são 
identificados por um nome de marca.

na Hora de coMPrar
A legislação permite ao farmacêutico subs-

tituir o medicamento de referência pelo genérico 
correspondente se o paciente solicitar, desde 
que não haja na prescrição nenhuma restrição 
do médico, manifestada de forma clara e legí-
vel. Na farmácia, é importante que o paciente 
busque a informação correta sobre os produtos 
e as possibilidades de troca. O farmacêutico tem 
habilidade e conhecimento específico para es-
clarecer dúvidas.

* Sugestão do leitor Vinicius Michaelsen

Foto: Vangelis Thomaidis/stock.XChNG
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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.

sobremesa Musical. Com os Talen-
tos do Coral da PUCRS. horário: 13h. 
Local: átrio do prédio 9. Informações: 
3320-3582 e cultura-musical@ 
pucrs.br. Promoção: Instituto de Cul-
tura Musical.

Último dia de inscrições para trei-
namento de futuros Monitores. 
Capacitação para alunos que tenham 
interesse em atuar como monitores de 
eventos da Universidade. Para partici-
par é necessário preencher uma ficha 
de cadastro, com uma foto 3X4, na 
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitá-
rios (Prac), térreo do prédio 15, a par-
tir das 8h. Informações: 3320-3708 
ramais 4358 e 4359.

dia 10   QUarta-feira

almoço de confraternização em comemora-
ção aos 67 anos da faculdade de física. Ho-
rário: 12h30min. Local: Restaurante Panorama, 
prédio 41. Informações: 3320-3535. Promoção: 
Faculdade de Física.

curso de Personal trainer em finanças Pesso-
ais. Ministrante: Alfredo Meneghetti Neto. Horário: 
8h30min. Local: sala 705 do prédio 50. Informa-
ções: 3384-4449. Inscrições: www.labmec.com.
br. Promoção: Labmec.

dia 13   sábado

Último dia da exposição +apto – arte na (r)
evolução de darwin. Mostra coletiva dos artistas 
urbanos Mateus Grimm, Trampo e DSM. Horário: 
das 9h às 17h. Local: Museu de Ciências e Tecno-
logia da PUCRS. Informações: www.pucrs.br/mct/
evolucao ou www.noz.art.br. Promoção: Museu de 
Ciências e Tecnologia, com produção de noz.art.

dia 14   doMinGo

curso desafios e Melhores Práticas na Gestão 
da empresa familiar. Até 18/6. Ministrante: Ilsa 
Solka de Lemos. horário: 13h30min, de segundas 
a quartas-feiras. Promoção: Faculdade de Admi-
nistração, Contabilidade e Economia. *
curso Gerenciando referências bibliográficas: 
introdução Prática ao endnote – turma a. Até 
16/6. Ministrante: Mario Bernardes Wagner. Horá-
rio: 8h. Promoção: Faculdade de Medicina. *

dia 15   seGUnda-feira

Palestra som e sentido – o Poeta na sua 
própria voz. Tema: Cecília Meirelles. Horário: 
18h45min. Local: sala 305 do prédio 8. Informa-
ções: 3320-3676. Promoção: Programa de Pós- 
-Graduação em Letras.

dia 16   terça-feira

seminários Pet-inf. Tema: Aquisição 
de Informação Baseada em Sistemas 
de Pergunta e Resposta. Ministrante: 
Rodrigo Wilkens. horário: 14h30min. 
Local: auditório 217 do prédio 32. en-
trada franca. Informações: 3320-3558
ramal 8701. Promoção: PET-Inf.

ciclo de conferências Projetos de 
filosofia. Palestra e lançamento do 
livro Antropologia Filosófica – Ques-
tões epistemológicas. Ministrante: Er-
nildo Stein. horário: 14h30min. Local: 
auditório térreo do prédio 5. Entrada 
mediante doação de um livro infantil. 
Informações: 3320-3554 ou filosofia-
-pg@pucrs.br. Promoção: Programa 
de Pós-Graduação em Filosofia.

dia 12   sexta-feira

feriado – corpus christi.

dia 11   QUinta-feira

inscrições para o Programa de residência Multiprofissional em 
saúde da família e comunidade – PreMUs 2009. Até 19/6. Serão 
escolhidos graduandos nas áreas de Enfermagem (cinco vagas), Far-
mácia (duas), Fisioterapia (duas), Nutrição (duas), Odontologia (qua-
tro), Psicologia (duas) e Serviço Social (duas). As aulas começam em 
agosto. Informações e inscrições: www.pucrs.br/premus2009.

evento de lançamento dos filmes da Produtora Colateral Filmes. 
Dia 20/6. Em comemoração aos dois anos da produtora fundada por 
diplomados do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisu-
al, Cinema e Vídeo, da Faculdade de Comunicação Social. Horário: 
19h. Local: Sala P.F. Gastal, na Usina do Gasômetro (Av. Presiden-
te joão Goulart, 551). entrada franca. Informações: christofoli@ 
colateralfilmes.com ou www.colateralfilmes.com.

3.º seminário de fruticultura da fronteira oeste e 2.º encontro 
científico de fruticultura do bioma Pampa. De 25 até 26/6. Local: 
Ginásio de Eventos da PUCRS/Unipampa – Uruguaiana/ RS. Informa-
ções: 3413-6464 ramal 242 ou frutipampa@gmail.com.

inscrições abertas para o Mestrado em administração e negó-
cios (Man). Até 26/6. Informações no site www.pucrs.br/man ou 
pelo telefone 3320-3524. Promoção: Programa de Pós-Graduação 
em Administração.

avaliação de disciplinas da Graduação. Até 29/6. Disponível no 
portal PUCRS para preenchimento de forma anônima e voluntária. 
Docentes, acessam a Central de Professores no site www.pucrs.br, 
e, estudantes, a Central de Serviços para Alunos, no mesmo site, no 
link Informações Acadêmico-Financeiras. O Campus Uruguaiana tem 
acesso pelo link direto na capa do site local.

campanha do agasalho. Até 30/6. As doações podem ser entregues 
nas secretarias das unidades e no Centro de Pastoral e Solidariedade 
(sala 101 do prédio 17 – Colégio Marista Champagnat). A ação inte-
gra o Projeto João-de-Barro – Construir para o amanhã, uma inicia-
tiva da Rede Marista de Educação e Solidariedade em parceira com 
o Governo do estado do RS. Informações: 3320-3576 ou pastoral@
pucrs.br.

Vacinação da febre amarela. Até 30/6. Professores e funcioná-
rios podem agendar pelo ramal 4286. A vacinação pode ser feita no  
SESMT.

adesão ao Plano odontológico. Os funcionários da Universidade 
terão até 60 dias para aderir ao novo plano odontológico com a Unio-
donto, sem taxa de adesão. As adesões podem ser feitas na Gerência 
de Recursos humanos, das 11h às 13h e das 17h às 19h15min. 
Informações: ramal 4994 ou grh@pucrs.br.

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

É você quem decide o rumo do barco do seu destino. 
Para isso deus lhe deu a faculdade do livre-arbítrio. 

assim você tem a liberdade de obedecer ou desobedecer, 
assumindo, por sua conta, o prazer ou a dor.

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


