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UFRGS: segurança para 30 mil pessoas

Ciência As farmácias de mani-
pulação vivem atualmente as
mesmas dificuldades que a in-
dústria farmacêutica atravessou
há algum tempo. Elas sofrem
um certo descrédito em função
de denúncias de medicamentos
falsificados e da falta de fiscali-
zação rígida quanto ao arma-
zenamento de matéria-prima
em entrepostos. Por meio de

consulta pública, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) pretende intensificar
as exigências técnicas, tanto do
ponto de vista da qualidade da
matéria-prima empregada,
quanto da produção de cópias
de medicamentos que já estão
no mercado. Para os farmacêu-
ticos, trata-se de um cuidado
necessário. Página 11

Indústria farmacêutica
versus manipulação

Campus Com a tarefa de zelar
por um patrimônio de quase
500 m2  de área construída e
mais de 21 milhões de m2 de
área natural, a Coordenadoria
de Segurança da Universidade,
sob o comando de Daniel
Augusto Pereira, tem desenvol-
vido uma cultura preventiva.
Fechar portas e janelas, evitar
estacionar em lugares escuros,
controlar o acesso aos prédios
são algumas das medidas que
reduzirão os riscos.

Além de alertar sobre os cui-
dados que cada um deve ter ao
circular por áreas tão grandes,
a Coordenadoria conta com o
trabalho de 108 funcionários,
126 postos de vigilância e 84 tra-
balhadores nas funções de por-
teiro e garagista. Eles realizam
rondas, treinam cães de guar-
da, acompanham expedições,
garantem a segurança de even-
tos abertos à comunidade. Tudo
vai para os livros de registros.
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Um ano
na França

Perfil O recém-graduado em
Engenharia da Computação
Wagston Tassoni Staehler (foto)
passou um ano estudando em
Grenoble com bolsa de intercâm-
bio. Na volta teve que se adap-
tar. Em entrevista, ele conta
como realizou seu sonho de in-
fância (conhecer Paris) e como
interagiu em terra estranha.
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Literatura Comparada e novas tecnologias
O estudo da Literatura

Comparada atrai estudantes
de literaturas estrangeiras
para cursos de pós-graduação
na área, revela a professora
Tania Franco Carvalhal, pre-
sidente da Associação Inter-
nacional de Literatura Com-
parada. Em maio, a AILC pro-
moveu na UFRGS um coló-

quio internacional sobre a in-
fluência das novas tecnologias
nessa disciplina. No encontro,
foi sugerida a criação de um co-
mitê de pesquisa sobre o tema,
e desenvolveram-se estudos que
vão contribuir para a grande en-
ciclopédia virtual da Unesco.
Em entrevista ao Jornal da Uni-
versidade, uma professora espa-

nhola comparou o advento da
Internet à revolução causada
pela invenção da imprensa. E
um professor francês lamen-
tou a ineficácia da política cul-
tural praticada em seu país.
Em setembro, a AILC reali-
zará, em Veneza, outro coló-
quio internacional.
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Mandarim
no NELE

Homem contemporâneo
sofre doença do consumo
Atualidade Cada vez mais pre-
cisamos de novos bens: o celu-
lar equipado, embora não saiba-
mos nem operá-lo; uma porção
de móveis, ainda que moremos
em um minúsculo apartamento;
electrodomésticos ecléticos para
quem acaba sempre comendo

fora. A ordem é aproveitar pro-
moções e render-se a todo tipo
de lançamento. A psicóloga Ta-
nia Mara Galli e a jornalista Rosa
Maria Bueno Fischer investigam
em que medida o indivíduo con-
temporâneo é alvo dos apelos
publicitários. Página 3

Internacional Acordo de cola-
boração entre a UFRGS, um
instituto e uma universidade
chineses trouxe a Porto Alegre
um professor de mandarim,
que já está lecionando no Nú-
cleo de Ensino de Línguas em
Extensão (NELE). No segundo
semestre, 24 estudantes de jor-
nalismo da Universidade Naci-
onal da China virão praticar por-
tuguês e interagir com alunos da
Fabico. Página 10

Mais cursos
em 2006
Campus  No vestibular de
2006 serão oferecidas 30 vagas
para Engenharia Ambiental e
40 para Design, que são os dois
novos cursos de graduação
aprovados pelo Conselho Uni-
versitário no mês de junho. Na
mesma ocasião, foram criados
os cursos de doutorado em En-
fermagem e mestrado acadêmi-
co em Física, ambos ainda a se-
rem liberados pela Capes.
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