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 Com orgulho e júbilo ingressamos como Acadêmico da Academia Nacional de 

Farmácia. 

 Desejamos, nesta oportunidade, saudar os membros da Academia, nossos 

convidados, familiares presentes nesta solenidade e colegas companheiros de posse. 

 Externar nossa honra em ocupar a Cadeira nº 71, Seção de Ciências Naturais, 

cujo Patrono é o Acadêmico Dr. Hélios Homero Bernardi. 

 O Professor Doutor Hélios Homero Bernardi (1912 – 1981), centenário de 

nascimento neste ano, natural de Alegrete, Rio Grande do Sul, foi Professor na 

Universidade Federal de Santa Maria, sendo um baluarte na implantação dessa 

Universidade. Foi Diretor da Faculdade de Farmácia e Bioquímica, Vice-Reitor e Reitor 

da Universidade. Nosso conterrâneo e tivemos a satisfação de conhece-lo. 

 Quanto a nossa vida profissional foi construída e desenvolvida na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, como estudante da Faculdade de Farmácia e depois 

como docente da mesma Faculdade, trilhando os diversos níveis da carreira 

universitária, de Colaborador de Ensino a Professor Titular e, atualmente, Professor 

Colaborador Convidado. 

 Nossas atividades propiciaram participação na tríade: ensino, pesquisa e 

extensão. 

 No ensino, colaborando na formação de profissionais com conhecimentos 

científicos, atuantes em equipes multidisciplinares em todos níveis de atenção 

sanitária. 

 Na pesquisa, formando recursos humanos para pesquisa na área farmacêutica, 

elaborando trabalhos científicos em controle de qualidade de medicamentos, 

desenvolvendo atividades com estudantes de iniciação científica, mestrandos e 

doutorandos. 



 Na extensão, os trabalhos em controle de qualidade de medicamentos 

propiciaram a implantação de laboratório de excelência na Faculdade, bem como 

nossa participação junto à Comissão da Farmacopeia Brasileira. 

 A vida acadêmica permitiu nossa atuação em vários setores da Universidade, 

tais como: Chefe de Departamento, Membro da Câmara Especial de Pós-Graduação e 

Pesquisa, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, 

Membro do Conselho Universitário e Diretora da Faculdade de Farmácia. 

 Oportunizou, também, nossa participação em Comissões Nacionais de 

Farmácia, junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES). 

 Nossa contribuição ao ensino farmacêutico traduziu-se em concessão do título 

de Professor Emérito, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 Renovando nossa saudação, externando nossos agradecimentos por esta posse 

e aos presentes à solenidade, desejamos recordar uma frase que se tornou lema: 

 

“Sonhar apesar das desilusões; caminhar, apesar dos obstáculos; lutar, apesar das 

barreiras; acreditar, acima de tudo.” 

 

Obrigada. 


