
O British Council, com a utilização de recursos do Fundo Newton e da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), lança Chamadas internacionais que estarão com 

inscrições abertas até o mês de junho. São elas: Institutional Links, Researcher Links e Researcher Con-

nect. As iniciativas fazem parte do programa do governo britânico, em parceria com o Brasil, e 

visam promover o desenvolvimento social e econômico dos países parceiros, por meio de pesqui-

sa, ciência e da tecnologia.  

 

Sobre o Institucional Links: O programa é destinado a estabelecer conexões além do nível indi-

vidual do pesquisador e do agente de inovação, expandindo oportunidades para colaborações mais 

sustentáveis e orientadas à solução de problemas entre grupos acadêmicos, setor privado e tercei-

ro setor (ONGs, pequenas e médias empresas, centros de transferência de tecnologia e outras 

organizações sem fins lucrativos). As inscrições vão até o dia 13 de junho.  

 

Sobre o Researcher Links: O programa apoia a realização de workshops científicos que sirvam 

como plataformas para a colaboração entre jovens cientistas brasileiros e britânicos. Estes 

workshops são coordenados por pesquisadores seniores de reconhecida competência nos seus 

campos de atividades e deverão ser em inglês e com duração entre 3 a 5 dias. As inscrições vão 

até o dia 13 de junho.  

 

                         

      Para ter acesso ao edital,  acesse o link: https://www.britishcouncil.org.br/atividades/

educacao/researcher-connect 

Conexão Brasil e Reino Unido-Chamadas Internacionais 

Estudo analisa regulação de medicamentos 
genéricos no Brasil 

A FAPESP comunica que “menos de 20 anos 

depois de o Brasil começar a produzir ver-

sões com os mesmos princípios ativos, nas 

mesmas doses e formas farmacêuticas de 

medicamentos de referência que tivessem a 

patente expirada, mais de um quarto das 

vendas farmacêuticas são de genéricos.  

Em artigo publicado no Pan American Jour-

nal of Public Health, Elize Fonseca, pesquisa-

dora do Instituto de Ensino e Pesquisa 

(Insper), e Ken Shadlen, da London School of 

Economics, fazem um estudo de caso sobre 

a regulação de medicamentos genéricos no 

Brasil e comparam abordagens nacionais 

para a promoção e regulação dos remédios. 

É comum pensar que a regulação de genéri-

cos no Brasil é algo estabelecido, mas se 

trata ainda de uma área com pouco estudo.   
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 Queremos entender como e por que o Brasil op-

tou pela regulação vigente. É importante compreen-

der isso, uma vez que é a regulação que dita as re-

gras de um mercado com vários atores – como 

governo, consumidores, farmacêuticas –, podendo 

ampliar ou restringir o acesso aos medicamentos”, 

 

O trabalho enfocou quatro temas centrais da regu-

lação de genéricos, que envolvem equivalência, em-

balagem, prescrição e substituição. Foram estabele-

cidas perguntas-chave que permitissem analisar a 

regulação de genéricos. Os resultados da análise 

tiveram como base dados coletados entre 2007 e 

2015 de documentos do governo brasileiro – além 

de mais de 400 reportagens de jornais e artigos cien-

tíficos”.  
 

 
Para ler na íntegra, acesse: http://
a g e n c i a . f a p e s p . b r /
e s t u -
do_analisa_regulacao_de_medicamentos_genericos
_no_brasil_/25142/ 

https://www.britishcouncil.org.br/atividades/educacao/researcher-connect
https://www.britishcouncil.org.br/atividades/educacao/researcher-connect


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escola Guignard concede 

título de Professora Emérita 

à artista plástica Maria He-

lena Andrés 
A Comunicação Social da UEMG, 

divulga que  “Maria Helena Andrés é 

uma artista plástica que dispensa o 

uso de ateliês, privilegiando o traba-

lho em casa, ladeado pela família. 

Durante a tarde do dia 19 de abril, a 

artista confirmou o costume e da 

família se cercou para receber o 

título de Professora Emérita da 

Escola Guignard, local que bem 

poderia chamar também de casa. 
 

A artista plástica, além de ter sido 

aluna de Guignard, na década de 

1940, tem uma trajetória muito 

estreita com a Escola, dela tendo 

sido ainda professora e diretora, na 

década de 1960. 

Recentemente, teve uma exposição 

organizada com suas obras na Gale-

ria de Arte da Unidade, em 

2015, e foi convidada em 2016 

para realizar a Aula Aberta no 

Memorial Alberto e Prisci-

la Freire. 

 

Toda essa afinidade foi mais que 

suficiente para que a Unidade 

Acadêmica concedesse a ela 

o título de Professora Emérita. 

O diretor da Escola Guignard, 

Adriano Célio Gomide, exaltou 

a trajetória da artista e lhe en-

tregou um diploma especial com 

a honraria. 

 

Maria Helena agradeceu a ho-

menagem e relembrou passa-

gens de sua formação profissio-

nal, revelando-se uma vanguar-

dista de uma tendência contem-

porânea: “Sou uma profissional 

que sempre trabalhou sem ate-

liê. Usava um barraco perto da 

família”.  
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 Publicação do curso de 

Jornalismo da UEMG 

Divinópolis destaca di-

versidade de Minas Ge-

rais 

 
A Comunicação Social da 

UEMG, divulga que “Descubra 

Minas”: este é o título do jor-

nal produzido pela turma do 2º 

período do curso de Jornalis-

mo da UEMG Unidade Divinó-

polis durante as aulas da disci-

plina Design de Jornalismo, 

ministrada pela professora 

Daniela Couto no semestre 

p a s s a d o . 

 

A ideia de produzir o jornal 

partiu da própria turma, com-

posta, em sua maioria, por 

estudantes de diversas cidades 

de Minas Gerais e do Brasil. 

“O nome deste jornal não é 

por acaso. [...] a publicação 

objetiva descobrir Minas Ge-

rais por meio de vários olhares 

e vozes que podem tecê-lo nas 

narrativas que aqui se apresen-

tam”, destaca Daniela no edi-

torial da publicação. A profes-

sora conta que os alunos tive-

ram a oportunidade de exerci-

tar, durante o desenvolvimen-

to do trabalho, atividades co-

mo elaboração de pautas, pro-

dução e edição de matérias e 

criação de projeto gráfico e 

eletrônico. “A proposta é que 

os estudantes pudessem viven-

ciar todo o processo produti-

vo de um jornal”, completa. 

 
O jornal traz matérias sobre as 

áreas de saúde, esporte, meio 

ambiente, economia, educação 

e cultura de várias cidades 

mineiras”. 

FBB - Prêmio Fundação Banco do Brasil de 

Tecnologia Social 2017 

 

 
Identifica, certifica, premia e difundir tecnologias 

sociais já aplicadas, implementadas em âmbito local, 

regional ou nacional, que sejam efetivas na solução 

de questões relativas a alimentação, educação, 

energia, habitação, meio ambiente, recursos hídri-

cos, renda e saúde.  

 

 

 
    Data Limite: 

31 de maio de 2017, às 23h59min (horário de Bra-

sília).  
 

 

 

 

Para maiores informações, acesse: http://

www.fbb.org.br/images/Premio-2017/regulamento-bts-

2017-pt.pdf 

Edital Capes nº08/2017: Programa Cátedra Rio 

Branco - Universidade de Oxford 2017/2018   
 

 

Seleciona bolsista para o Programa Cátedra Rio Branco - 

Universidade de Oxford. O Programa, por meio da con-

cessão de bolsa a notável pesquisador e professor sênior 

do Brasil, especialista nas seguintes áreas de conhecimento 

prioritárias do Programa: Relações Internacionais, Sociolo-

gia, Economia, Ciência Política e outras áreas relacionadas, 

tratará nesta edição da temática “Projeção internacional do 

Brasil no século XXI”.  

 

 

Data Limite: 

22 de maio de 2017  

 

 

 

 
 Para maiores informações, acesse: http://
www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/catedras/

catedra-rio-branco-oxford 

EXPEDIENTE CONTATO 


