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A Justiça Federal da 4ª Região deu
provimento ao agravo de instrumento da
Universidade contra a decisão do Ministério
Público Federal que vetava a utilização do
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),
como critério de seleção para acesso aos
cursos superiores da Universidade.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação abriu
inscrições para o XVIII Congresso de Iniciação
Científica(CIC), que ocorrerá de 20 a 23 de outubro,
nas dependências do Sesi, no Parque do Trabalhador.
As inscrições se encerram no dia 16 de agosto.

Protocolo foi assinado no dia 23 de junho, no gabinete da Reitoria da UFPel, pela
reitora da Unipampa, professora Maria Beatriz Luce, e pelo reitor da UFPel, professor
Cesar Borges, visando a cooperação técnica nas áreas do ensino, da pesquisa e da
extensão.

A propósito das comemorações dos 40 anos da UFPel, que se completam em agosto,
o Professor Emérito da UFPel Naum Keiserman, hoje aposentado, prestou depoimento
ao programa de debates Pelotas 13 Horas, relembrando alguns episódios que marcaram
a criação da Faculdade de Medicina  Leiga de Pelotas.

Inclusão Social

O programa Vizinhança, prioridade da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPel, objetiva promover a inclusão social, a revitalização e a melhoria da qualidade de vida dos
moradores do entorno do Campus Porto, além de proporcionar integração entre a comunidade e a universidade. O trabalho prevê a intervenção da universidade, através das suas áreas
de conhecimento, na realidade do local. A atividade abrange a região da Balsa, Vila Ambrósio Perret e uma parte da Várzea. Em alguns aspectos, também trabalhará parte dos bairros
Navegantes e Fátima.

UFPel e Unipampa firmam acordo de cooperação

Congresso de Iniciação Científica com inscrições abertas
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Justiça Federal reverte decisão do MP e

UFPel adotará Enem como Vestibular

Reitor entrega 500 apostilas ao Curso Pré-Vestibular Desafio

Candidatos podem se preparar para a prova nacional

Alunos recebem o material das mãos do professor Cesar Borges

A Justiça Federal
da 4ª Região deu
provimento ao agravo de
instrumento da
Universidade Federal de
Pelotas (UFPel) contra a
decisão do Ministério
Público Federal que
vetava a utilização do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), como
critério de seleção para
acesso aos cursos
superiores da
Universidade.

Desta forma,
está mantida a decisão do
Conselho Coordenador do Ensino, Pesquisa
e Extensão (Cocepe) da UFPel de adotar, já
em outubro de 2009, o novo Enem como
único critério de seleção para ingresso na
Universidade.
No documento, exarado no dia 23 de junho,
a Desembargadora Federal, Maria Lúcia Luz
Leiria, fundamenta a decisão nos seguintes
termos:

“Consoante se vê da disposição
expressa no art. 51 da Lei de Diretriz e Bases
da Educação Nacional, Lei 9.394/96, as
normas de seleção pública e admissão de
estudantes nos cursos de ensino superior

    Campus das Ciências Sociais recebe

                               novas salas de aula
Os cursos lotados no

Campus das Ciências Sociais
(CCS) da UFPel, localizado na
rua Alberto Rosa, 154, já estão
usando as seis novas salas de
aula que foram construídas
onde antes havia um auditório.
Distribuídas em dois andares,
três no térreo e três no
pavimento superior, as salas
estão servindo ao Instituto de
Ciências Humanas(ICH), ao
Instituto de Sociologia e
Política(ISP) e à Faculdade de Educação,
unidades localizadas naquele campus. Ato
realizado dia 18 de junho, que contou com a
presença do reitor Cesar Borges, inaugurou
oficialmente as salas.

O reitor da UFPel, falando ao
público presente ao ato, formado por
professores, alunos e membros da
administração central da Universidade,
ressaltou que a obra é mais uma ação que
consolida o projeto de expansão acadêmica
e de infraestrutura promovido pelo Reuni.
Disse que hoje há 70 obras em andamento
na Universidade e informou que os trabalhos
de reforma e adequação dos prédios
comprados pela UFPel no quarteirão que fica
em frente ao Campus das Ciências Sociais
devem começar em 2010.

Os 350 alunos do curso pré-
vestibular Desafio da UFPel, oferecido
gratuitamente a candidatos que
comprovaram não ter condições sócio-
econômicas de pagar um cursinho particular,
já podem contar com um importante
instrumento de estudo e apoio na preparação
para o concurso. Cumprindo uma promessa
feita no início do ano, o reitor da UFPel,
professor Cesar Borges, entregou ao curso,
no começo de junho, 500 apostilas
impressas na Editora e Gráfica Universitária,
que trazem conteúdos de Biologia,
Espanhol, Física, Geografia, História,
Matemática, Português, Química e Redação.

“As ações da administração são
sempre para apoiar o Desafio, criado em
nossa primeira gestão, em 1993. São poucas
as universidades no país que possuem
iniciativa semelhante a esta”, ressaltou o
reitor. Ele lembrou o trabalho que foi
realizado para a concretização das novas
instalações do projeto, hoje localizado em
amplo prédio de dois andares situado na
zona central da cidade.

Borges informou ainda que a titular
da Secretaria de Ensino Superior(Sesu) do
MEC, Maria Paula Dallari Bucci, deverá

da rede pública, se inserem,
inafastavelmente, dentro da autonomia
universitária prevista na Constituição
Federal. E considerando-se, que conforme
Nota Técnica do Ministério da Educação, a
prova do Exame do ENEM, que será
aplicada em outubro cobrará os mesmos
conteúdos curriculares da escolas de ensino
médio, e que são exigidos pelos atuais
vestibulares, mudando apenas seu formato,
não verifico qualquer mácula ao referido
dispositivo legal, ou prejuízo aos estudantes,
pois todos serão submetidos ao mesmo
exame.”

Borges anunciou também que
conseguiu, em recente viagem à Brasília, os
recursos necessários para a construção do
auditório do CCS e que sua idéia é levar o
projeto da obra, que prevê uma capacidade
de 310 lugares, ainda em junho à capital
federal. Ainda dentro do atendimento das
necessidades surgidas a partir da expansão
provocada pelo Reuni, o reitor afirmou que
a administração tem a expectativa da
liberação, em 15 dias, de mais 60 vagas
docentes para a Universidade.

Manifestaram-se também na
cerimônia o diretor do ICH, Fábio Vergara
Cerqueira, e o professor Luis Carlos Lucas,
representando a direção do ISP. Presente no
ato o pró-reitor de Planejamento e
Desenvolvimento da UFPel, Élio Paulo Zonta.

Reitor inaugura nova área

visitar o curso em agosto, quando de sua
permanência em Pelotas para participar das
comemorações dos 40 anos da UFPel.

Os coordenadores do Desafio
solicitaram aos alunos que tomassem
cuidado com as apostilas, pois elas servirão

também aos estudantes do próximo ano. O
curso conta com cem professores
voluntários, que atuam em rodízio nas aulas,
gratuitamente. Destes, 80 são alunos dos
cursos de graduação da UFPel e 20 são
formados na Universidade.
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UFPel desenvolve programa para
melhorar a qualidade de vida

dos moradores do entorno do Campus Porto

Comunidade vê com expectativa trabalho da UFPel

Com a instalação do Campus da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel) na região portuária, a UFPel
criou o Programa Vizinhança. O projeto tem o objetivo de
lutar pela inclusão social, revitalização da área, melhoria da
qualidade de vida dos moradores do entorno do Campus
Porto e proporcionar interação entre a comunidade e a
universidade.

O programa que é a prioridade da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura da UFPel prevê a intervenção da
universidade, através das suas áreas de conhecimento, na
realidade do local.”Se nos trancarmos dentro do Campus,
vamos virar um condomínio fechado e não é esta a idéia.
Precisamos nos relacionar com nossos vizinhos”, disse a
coordenadora do programa, Luciana Kantorski.  Segundo a
coordenadora, o espaço de intervenção abrange a Balsa,
Vila Ambrósio Perret e uma parte da Várzea. Porém, em
alguns aspectos, também trabalhará parte do bairro
Navegantes e Fátima.

Os primeiros contatos com a comunidade
aconteceram em abril, em reuniões com a Associação
Comunitária da Balsa, Central Única das Favelas (CUFA),
Sudeste Futebol Clube, Osório Futebol Clube, Escola
Ferreira Vianna e Banda Cultural e Recreativa Dona da Noite.
Os moradores foram indagados a respeito de suas
expectativas com a chegada da universidade. De acordo

com Luciane, surgiram vários aspectos
relacionados com as necessidades
básicas dos moradores como, por
exemplo, transporte, saúde, lazer, artes,
esporte e música. “Com as reuniões
nasceram várias perspectivas de
projetos”, afirmou Luciane.

Algumas ações já estão
acontecendo. Na Escola Ferreira Vianna,
alunos do curso de Agronomia ensinam
as crianças a fazer a reutilização de
resíduos orgânicos e alunos do curso de
música estão desenvolvendo o projeto
“Música na Escola”. Outra ação que já
está em andamento é o mapeamento do
bairro. Os dados colhidos pelos alunos
da Enfermagem serão importantes na
hora de encaixar a região em algum
projeto específico e permitirão o
monitoramento e a avaliação dos
resultados.

Ainda estão em fase de desenvolvimento projetos
culturais, de geração de trabalho e renda, prevenção em
saúde, qualificação de lideranças, criação de espaço de
atividades coletivas, supervisão de atividades esportivas,

UFPel e Unipampa assinam
protocolo de cooperação

A Universidade Federal de
Pelotas e a Unipampa assinaram dia
23 de junho, no gabinete da Reitoria
da UFPel, protocolo de cooperação
técnica nas áreas do ensino, da
pesquisa e da extensão. O acordo foi
firmado pela reitora da Unipampa,
professora Maria Beatriz Luce, e pelo
reitor da UFPel, professor Cesar
Borges. O protocolo oficializa a
cooperação já existente entre as
duas instituições e servirá como
documento oficial para abrigar ações
a serem desenvolvidas em conjunto pelas
universidades.

O reitor da UFPel, durante o ato de
assinatura, frisou que a metade sul do Rio
Grande do Sul depende das ações das suas
universidades públicas, que passam a ter
agora uma maior ligação. Destacou a
expansão universitária promovida pelo Reuni
nas duas instituições e referiu-se às ações
de mobilidade acadêmica que advirão do
acordo, com o intenso intercâmbio de
professores e estudantes que a proximidade
física entre as instituições permite.

Borges, na cerimônia, anunciou
que a Superintendência do Patrimônio da
União(SPU) doou à UFPel um prédio em
Santana do Livramento que abrigará, a partir
de março de 2010,  o Núcleo de Estudos
Fronteiriços, que será uma extensão do
Centro de Integração do Mercosul da
Universidade, que tem sede em Pelotas. O

Universidade recebe
equipamentos do Planetário

A UFPel recebeu dia 19 de junho o
conjunto de equipamentos que formarão o
seu Planetário, local onde poderão ser
contempladas projeções do céu, dos astros
e dos fenômenos celestes.  A entrega foi feita
oficialmente ao reitor Cesar Borges, em seu
gabinete, pelos funcionários da empresa
paulista Sphaera Planetária, que farão a
instalação do equipamento e o treinamento
de profissionais planetaristas.

O Planetário da UFPel será o quarto
do País construído com tecnologia
exclusivamente brasileira. O prédio, no
Campus Porto, comportará além do
Planetário, um miniauditório,  espaço para
exposições e uma biblioteca específica de
astronomia.  De acordo com o técnico
responsável da Sphaera, Carlos Mariano, a
previsão de inauguração do Planetário é
para o primeiro semestre de 2010.

O projeto prevê também a
construção de um observatório
fixo, possibilitando ao público a
contemplação do céu simulado no Planetário
e a observação do céu real pelo telescópio.
No próximo mês, a UFPel receberá o
observatório móvel que servirá para a
divulgação da astronomia em eventos e
escolas de Pelotas e região.

De acordo com o reitor Cesar
Borges, além da importância educacional e
cultural, o local será uma opção de lazer para
a comunidade. “Estamos estudando uma
área para abrigar os museus que

novo órgão será aberto a outras
universidades e instituições.

A participação da UFPel na criação
da Unipampa foi lembrada pela professora
Maria Beatriz Luce em sua manifestação. Ela
ressaltou que as duas instituições já
desenvolvem várias ações em conjunto,
como a de qualificação de pessoal técnico-
administrativo da Unipampa e projetos nas
áreas de ensino, pesquisa e extensão com
foco no desenvolvimento regional. Na área
tecnológica, recordou o projeto de infovia
que está sendo desenvolvido nas duas
universidades. Protocolo semelhante ao
firmado nesta terça-feira com a UFPel,
informou a reitora, também foi assinado pela
Unipampa com a Universidade Federal de
Santa Maria(UFSM), a outra instituição
federal de ensino superior do Rio Grande
do Sul que gestou a Universidade Federal
do Pampa.

complementarão a área do Planetário”,
acrescentou.

A professora Virgínia Mello Alves,
do Instituto de Física e Matemática(IFM) e
coordenadora do Nó Local do Ano
Internacional da Astronomia (AIA), salientou
a importância da aquisição dos
equipamentos em 2009, durante as
comemorações dos 400 anos das primeiras
observações feitas por Galileu Galilei. “A
astronomia é multidisciplinar. Os alunos das
artes e da museologia também estão
motivados com a construção do Planetário.
Ele poderá servir de fonte de inspiração e é
reconhecido como um museu”, afirmou.

A universidade tem avançado na
área de astronomia inclusive com pesquisas
em parceria com 32 instituições. A aquisição
do Planetário pela UFPel objetiva aumentar
o interesse da comunidade no segmento.
“Aproximar a ciência da vida dos estudantes
é uma forma de estimular os alunos a
escolherem esta área de atuação”, disse a
coordenadora do AIA.

inclusão digital, apoio jurídico, aplicação de cursos técnicos,
criação de escolinha de futebol e resgate histórico desta
região que guarda uma importante parte da memória cultural
da cidade e foi, economicamente, muito importante no
desenvolvimento da cidade. 

Acordo aproxima ainda mais as instituições
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PRG realiza programa de formação docente para professores ingressantes

Fundação de Apoio Universitário

comemora 28 anos

Diretora da Enfermagem participa

de missão na Itália

Conhecer a universidade é um dos objetivos

Festa marcou a passagem da data
Grupo esteve em Turim

A Pró-Reitoria de Graduação deu início dia 15 de
junho, no auditório da Faem, ao “Programa de formação/
integração do professor ingressante à cultura acadêmica da
UFPel”. O programa pretende se constituir num dispositivo
institucional, voltado tanto para a integração do novo
professor na cultura acadêmica da UFPel, quanto para
contribuir com processos de avaliação institucional
potencialmente direcionados às demandas pedagógicas,
resultantes das transformações técnico-científicas e sócio-
culturais.

O primeiro tema desenvolvido no projeto, cujas
atividades irão acontecer ao longo do ano de 2009, foi “O
programa Reuni e a Universidade Federal de Pelotas:
retrospecto histórico e atuais metas, desafios,
potencialidades e limites.”

Ao dar início ao evento, a pró-reitora Eliane Póvoas
falou sobre a necessidade de exercitar formas diferentes de
gestão, que levem a uma nova Universidade. “A cultura
acadêmica precisa ser refeita e caberá a cada um essa
reconstrução cultural”, enfatizou, afirmando que o evento

oportuniza a construção de espaços coletivos para
discussões e encaminhamentos.

Em sua exposição, o reitor Cesar Borges saudou
as centenas de novos professores presentes ao evento, que,
segundo ele inauguram uma nova fase da Universidade. Ele
destacou os avanços conquistados com a adesão ao Reuni
(Programa de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais) e deixou claro que a UFPel deve
trabalhar com o conceito de interdisciplinaridade. “É preciso
avançar, apesar das resistências, que são normais”,
observou.

A integralidade das atividades ligadas ao programa
de formação/integração do professor contabiliza 40 horas
no total. O professor que ingressou na universidade nos
últimos três anos deverá cumprir pelo menos 70% dessas
atividades de forma presencial. A participação de todos os
demais professores da UFPel também é bem-vinda. Nesse
sentido, todos estão convidados a participar das palestras e
mini-cursos previstos na programação do projeto.

As atividades do Programa serão sempre
divulgadas junto à página da UFPel (www.ufpel.edubr), da
Pró-reitoria de Graduação (http://prg.ufpel.edu.br) e, via
memorando, para os departamentos.

A Fundação de
Apoio Universitário (FAU),
entidade filantrópica que
administra o Hospital Escola
da UFPel, completou, dia 10
de junho, seu 28º aniversário.
A significativa data foi
assinalada com uma
confraternização promovida
pelo Grupo de Trabalho
Humanização do Hospital
Escola.

A entidade foi criada
em 1981, com a
responsabilidade de gerir as
receitas e despesas provenientes do
Sistema de Saúde da Universidade. Sem
medir esforços, assumiu o desafio de
oferecer um atendimento digno aos usuários
do Sistema Único de Saúde.

O diretor-executivo da entidade,
Luiz Vicente Borsa Aquino, aproveitou a
ocasião para agradecer a todos os que
participam e apóiam a Fundação,
primeiramente a UFPel, ao reitor e aos pró-
reitores da instituição – na oportunidade
representados pelo pró-reitor de
Planejamento e Desenvolvimento, professor
Élio Paulo Zonta –, bem como a Direção da
FAU, mas agradeceu especialmente aos
colaboradores. “A FAU não seria nada sem
os colaboradores. Continuaremos
trabalhando unidos em prol do bem comum”,
enfatizou Aquino.

Shirley Gonçalves, funcionária há
25 anos, fez uso da palavra para explicar o
quanto é apaixonada pela instituição.
“Depois de tantos anos, sigo sentindo muita
alegria e orgulho de trabalhar na FAU.
Quando entrei aqui ela era uma menininha
de três anos, e é muito bom vê-la crescendo
e se tornando cada vez mais indispensável
para a comunidade. Ver as pessoas saindo
satisfeitas pelo atendimento que recebem,

a humanidade no tratamento, desde a
portaria, a direção, médicos... todos aqui
presentes fazem parte dessa história”, disse,
emocionada.

 “Ser voluntário é estar a serviço
dos outros, estar envolvido com o todo, é
mergulhar profundamente na causa, é
sublimar a gratuidade”, observou Maria Inês
Rodrigues, que trabalha há quatro anos
como voluntária na ONG Mama Vida.

Laura Cristina Borges Duarte falou
em nome dos usuários: “Quando cheguei na
FAU não sabia como seria o tratamento pelo
SUS, confesso que fiquei com muito medo
do que me esperava. Cheguei muito
cansada, com frio, com receio, mas para
minha surpresa encontrei tudo organizado,
limpo, as pessoas interessadas no caso do
meu filho. Todo mundo aqui é tratado da
mesma forma, com humanidade, aqui a
gente se sente protegido”, elogiou

Depois do tradicional parabéns, um
bolo de 720 fatias foi distribuído aos
trabalhadores e pacientes do Hospital
Escola. Na parte da tarde, todos os
visitantes, acompanhantes, bem como as
residentes do Asilo São Vicente de Paulo
receberam bolo especialmente elaborado
pelo Restaurante-Escola da UFPel.

Delegação brasileira,
composta pela professora
Luciane Prado Kantorski,
diretora da Faculdade de
Enfermagem da Universidade
Federal de Pelotas, pela
psiquiatra Fernanda Penkala
Dias, do Projeto de
Reabilitação Psicossocial
Brasil-Itália, pelos
representantes da
Universidade Estadual de
Ciências da Saúde de Alagoas
professor André Falcão
Pedrosa Costa, Reitor,
professor Pedro de Lemos
Menezes - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação, professora Mara Ribeiro, e pela
secretária de Estado do Piauí, Gilvana Nobre
Rodrigues Gayoso Freitas, participou de
missão de trabalho na Università degli Studi
di Torino na Itália, juntamente com a
jornalista Joana Maciel.

Em 30 de maio foram recebidos
pelo reitor da Universidade de Turim,
professor Ezio Pelizzetti e pelo Diretor da
Facoltá di Medicina e Chirurgia San Luigi
Gonzaga professor Píer Maria Furlan, a fim
de estabelecerem um acordo de cooperação
entre as instituições. A missão de trabalho
teve duração de uma semana e incluiu uma
agenda de visitas ao Hospital Universitário
de San Luigi di Orbassano, à Faculdade de
Medicina, ao Departamento de Saúde
Mental na Reale Certosa de Collengno
(antigo hospital psiquiátrico) com estudos e
debates sobre as atividades reabilitativas
desenvolvidas na rede de cuidados em
saúde mental de Turim.

Fez parte das atividades uma
teleconferência sobre Transtornos
psicossomáticos e psicologia clínica em que
os integrantes da missão puderam participar
em Turim sendo a mesma transmitida as

universidades brasileiras, em Pelotas
ocorrendo nas dependências do Hospital
Escola da UFPel. A delegação brasileira
participou ainda da aula magna da socióloga
e professora Chiara Saraceno da
Universidade de Turim, do encontro com a
Assessora Sanitária E. Artésio, da visita ao
Parque da Mandria – Cascina Rubbianetta
onde é desenvolvido um projeto de
equoterapia, da visita ao Serviço Residencial
Terapêutico de Beinasco.

Segundo a professora Luciane
Kantorski, a parceria estabelecida entre as
universidades decorre de um processo
precedido por videoconferências iniciadas
com o foco na reabilitação psicossocial tendo
em vista que na Itália e de modo especial
em Turim, desde a aprovação da lei 180 de
1978 o sistema sanitário e a Universidade
com vistas a constituição de uma rede de
serviços de saúde mental que instituiu o
fechamento dos hospitais psiquiátricos,
desenvolveu-se um trabalho integrado entre
que acolhe a crise, a cronicidade, promove
a inserção pelo trabalho, possibilita a
residencialidade, enfim, proporciona
acompanhamento e cuidado em saúde
mental de modo integral na Itália.
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Professora da Epidemiologia participa de curso em Veneza A Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação(PRPPG) abriu
inscrições para o XVIII Congresso de
Iniciação Científica(CIC), que ocorrerá
nos dias 20, 21, 22 e 23 de outubro,
nas dependências do Sesi, no Parque
do Trabalhador. As inscrições se
encerram no dia 16 de agosto. O slogan
de 2009 será “Evoluir sem extinguir: por
uma ciência do devir”. Em paralelo ao
XVIII CIC, ocorrerão o XI Encontro da
Pós-Graduação(Enpos) e a I Mostra
Científica. O CIC é o maior evento da
pesquisa científica da região e divulga
a produção científica da UFPel e de
várias instituições de ensino e pesquisa
do Rio Grande do Sul. Nos últimos
anos, alunos e pesquisadores de todo
o Estado têm vindo a Pelotas
apresentar seus trabalhos. As
inscrições podem ser feitas no
endereço www.ufpel.edu.br/cic/2009.

Rogério obtém consagração nacional

O professor da UFPel Rogério de
Castilho Jacinto recebeu o Grande Prêmio
Capes de Teses, área de Ciências da Saúde
e Ciências Agrárias, e o  Prêmio Capes de
Teses, área da Odontologia, ano de 2008,
com a tese Relação da sintomatologia com
a presença de microrganismos e
endotoxinas em canais radiculares com
necrose e suscetibilidade antimicrobiana de
bactérias anaeróbicas estritas.

O docente é professor permanente
do Programa de Pós-Graduação em
Odontologia da Faculdade de Odontologia
da UFPel. O trabalho foi orientado pela
professora Brenda Paula Figueiredo de
Almeida Gomes, da Universidade Estadual
de Campinas, campus de Piracicaba, São
Paulo. 

Instituídos em 2005, o Prêmio
Capes de Tese e o Grande Prêmio Capes
de Tese surgiram com o objetivo de outorgar
distinção às melhores teses de doutorado
defendidas e aprovadas nos cursos
reconhecidos pelo MEC, considerando os
quesitos originalidade e qualidade.

O Grande Prêmio Capes de Tese é
outorgado para a melhor tese selecionada
nos grupos de grandes áreas das Ciências
Biológicas, Ciências da Saúde e Ciências
Agrárias; das Engenharias e Ciências Exatas
e da Terra; e das Ciências Humanas,
Lingüística, Letras e Artes e Ciências Sociais
Aplicadas, bem como na área de Ensino de
Ciências.

 O Prêmio Capes de Tese é
concedido para a melhor tese selecionada
em cada uma das áreas do conhecimento
que tem um coordenador de área nomeado
pela Capes, a ela se agregando eventuais
subáreas cuja avaliação esteja sob sua
responsabilidade.

Epidemiologia

A professora colaboradora do
Programa de Pós-Graduação em
Epidemiologia(PPGE) da UFPel, Andréia
Bertoldi, recebeu o prêmio de menção
honrosa concedida pela Capes, com relação
à Tese defendida em 2006 intitulada
“Epidemiologia do acesso aos
medicamentos e sua utilização em uma

Motivado pelo sucesso das edições
anteriores e pela constante necessidade de
atualização de conhecimentos na área, o
Departamento de Ciência dos Alimentos da
UFPel está organizando a 4ª Jornada em
Ciência e Tecnologia de Alimentos. A
iniciativa espera integrar os diversos cursos
das áreas de alimentos, química e afins,
enfocando o tema “Alimentos, Globalização
e Meio Ambiente”.

O evento está previsto para
acontecer nos dias 28, 29 e 30 de julho, das
18h30min às 22h30min, no auditório do IF-
Sul-rio-grandense(antigo Cefet-RS), para um
público estimado de aproximadamente 300
pessoas.

Palestras

“Impacto ambiental das embalagens
plásticas” - Prof.ª Dr.ª Elina Bastos Caramão
- IQ/ UFRGS
“Globalização: perspectivas e limites de um
contexto inconcluso” - Prof. Dr. Edgar Ávila
Gandra - Depto. de História e Antropologia -
ICH/UFPel
“Produção de surimi a partir de subprodutos
da indústria de pescados” - Prof. Dr. Claudio
Rafael Kunh, - Instituto Federal Sul-rio-
grandense
“Aplicação do ozônio na indústria de
alimentos” - Fábio C. Rahmeier - OZ Ind. de
Equipamentos geradores de ozônio -Porto
Alegre

A professora do Programa de Pós-
Graduação em Epidemiologia (PPGE) da
UFPel, Iná dos Santos esteve em Veneza,
onde participou de um curso sobre a redução
da carga das doenças crônicas: abordando
as causas das causas. 

Promovido pela Organização
Mundial da Saúde (OMG), em parceria com
a Universidade de Pádua, o curso teve como

Integrantes do grupo de pesquisa Hisales aprovam trabalhos em evento da Unicamp
Integrantes do grupo de pesquisa

Hisales (História da Alfabetização, Leitura e
Escrita), da Faculdade de Educação, tiveram
nove trabalhos aprovados no maior
congresso de leitura do Brasil – Cole (Qualis
A) – realizado na Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), entre os dias 20 e 24
de julho, em sua 17ª edição (o primeiro foi
em 1978). Nas últimas edições, cerca de
quatro mil professores e pesquisadores

Abertas as inscrições

para o XVIII CIC

brasileiros e estrangeiros estiveram
presentes para discutir o ensino e as práticas
de alfabetização, leitura e escrita.

O grupo Hisales, liderado pela
professora Eliane Peres, da FaE, apresenta
trabalhos que são resultados de projetos
financiados pelo CNPq e também das
dissertações de mestrado e teses de
doutorado em andamento no Programa de
Pós-Graduação em Educação (PPGE).

população assistida pelo Programa Saúde
da Família”.

A entrega foi feita pelo diretor de
Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, professor Orlando Antonio
Lucca Filho, representando no ato o pró-
reitor, professor Manoel Maia, juntamente
com o orientador, professor do PPGE, Aluísio
de Barros. O diretor de Pesquisa também
entregou à diretora do PPGE, Ana Maria
Menezes, certificado de Menção Honrosa,
em reconhecimento às atividades do Centro
de Pesquisas Epidemiológicas, cujo trabalho
“transcende fronteiras”.

Este ano receberá menção honrosa
a professora adjunta do Departamento de
Medicina Social da Universidade e egressa
do PPGE, Maria Laura Vidal Carret, na área
de Saúde Coletiva, com o trabalho
‘Demanda do Serviço de Saúde de
Emergência: características e fatores de
risco para uso inadequado’, sob a orientação
da professora Anaclaudia Gastal Fassa.

 Conservatório

O professor Luiz Guilherme Duro

4ª Jornada em Ciência e Tecnologia de Alimentos será em julho

 Goldberg, do Conservatório de Música da
UFPel, membro do Grupo de Pesquisa em
Musicologia da UFPel e do Núcleo de
Musicologia Histórica Brasileira da UNESP,
recebeu Menção Honrosa no Prêmio Capes
de Teses 2008 por sua tese “Um Garatuja
entre Wotan e o Fauno: Alberto Nepomuceno
e o modernismo musical no Brasil”,
defendida em 2007 e orientada pela
professora dra.Maria Elizabeth Lucas, do
Programa de Pós-Graduação em Música da
UFRGS.

“Tratamento de resíduos líquidos da indústria
de alimentos” - Prof. Osvaldo Faria – UCPel
“Biorremediação: tecnologia à serviço do
meio ambiente” - Doutoranda Vanessa S.
Cerqueira -Pós-Graduação em Microbiologia
Agrícola e do Ambiente – UFRGS
“Biorremediação de resíduos sólidos” - Dr.
Thomas Berger - diretor geral da Sapotec
“Compostagem e vermicompostagem de
resíduos sólidos” - Bióloga Edenice Severo

Inscrições - até o dia 28 de julho,
no Departamento de Ciência dos Alimentos
- Campus da UFPel ou no local (dia do
evento). Valor: R$ 20,00 para alunos de
graduação e R$ 25,00 para profissionais e
alunos de pós-graduação.

Além da apresentação dos
trabalhos, o grupo de pesquisa lançará o livro
Cartas de professor@s, cartas a

professor@s. Escrita epistolar e educação,

organizado pela professora Eliane Peres e
pelo doutorando Antônio Maurício Medeiros
Alves. O livro foi editado pela Redes Editora,
de Porto Alegre, e o lançamento será no dia
22/07/09 às16h, no Stand da Pergaminho,
durante o Cole.

objetivo enfatizar a importância dos
determinantes sociais, como por exemplo,
urbanização e renda, no estado de saúde
das pessoas. A professora do PPGE
apresentou dados de estudos feitos em
Pelotas no que diz respeito aos fatores de
risco para doenças crônicas (tabagismo,
alimentação não saudável, sedentarismo e
uso abusivo de álcool).

Cerca de 20
pessoas estiveram no
e n c o n t r o ,
representando países
como: Brasil, EUA,
Eslováquia, Inglaterra,
Mongólia, Portugal e
outros do continente
Europeu e asiático.
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                  Professor da Veterinária aprova projeto

           no maior Edital da história do CNPq

O Centro de Integração do Mercosul (CIM), em
parceria com o Sanep, está realizando a seleção do lixo
produzido. A iniciativa tem como principal objetivo despertar
a consciência ambiental, tanto na comunidade universitária
quanto na comunidade em geral. Toda a semana o Sanep
faz o recolhimento do lixo no prédio do CIM. O material é

A UFPel, através da Faculdade de
Veterinária, foi contemplada com recursos
da ordem de R$ 449 mil, no Edital Nº 064/
2008, lançado pelo CNPq e pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) – o maior edital da história do CNPq
–, para a implantação do Centro de
Rastreabilidade Sanitária e Genética de
Sêmen, um centro colaborador em Defesa
Agropecuária, vinculado ao Mapa.

O projeto é coordenado pelo
professor Thomaz Lucia Jr., da Faculdade
de Veterinária, vinculado aos grupos de
pesquisa Pigpel e Reprodução Animal,
juntamente com os professores Ivan Bianchi
e Arnaldo Diniz Vieira, com as doutorandas
Carine Dahl Corcini, Fabiana Moreira e
Jorgea Pradieé e os mestrandos Elisângela

Mirapalheta Madeira e Rafael da Rosa
Ulguim. Atuam como colaboradores, os
professores João Carlos Deschamps e
Marcio Nunes Corrêa (Faculdade de
Veterinária), Denise Calisto Bongalhardo e
Fábio Pereira Leivas Leite (Instituto de
Biologia), Fabrício Rochedo Conceição e
Odir Antônio Dellagostin (Centro de
Biotecnologia).

Entre os objetivos do projeto,
podem ser destacados: estabelecimento de
protocolos de boas práticas laboratoriais e
de análise de perigos e pontos críticos de
controle para os processos de coleta,
processamento, armazenagem e distribuição
de sêmen, e da execução de programas de
inseminação artificial em diferentes espécies
animais; diagnóstico microbiológico e

O graduando em Biologia da UFPel Samuel
Gonçalves Ribeiro, orientando do professor Tiago Collares,
foi selecionado com bolsa de estudos no Institut
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge, em Barcelona,
Espanha. A bolsa de estudos, de aproximadamente 1500
euros, permitirá o desenvolvimento de estudos por um
período de três meses, de julho a setembro deste ano.
Ribeiro participará de investigações científicas através do
Programa de Biologia e Epigenética do Câncer, sob a
orientação da professora doutora Montse Sanchez-
Cespedes.

Dias 18 e 19 de junho, realizou-se no Auditório da
Faculdade de Medicina,  o 5º Seminário Interdisciplinar para
o Cuidado de Pacientes Oncológicos  - Internação Domiciliar
e Cuidados Paliativos e 1º Encontro Gaúcho da Academia
Nacional de Cuidados Paliativos. 

Tema debatido no Seminário, o câncer é
considerado uma doença complexa que representa hoje a
segunda maior causa de óbitos no Brasil, perdendo apenas
para as doenças cardiovasculares. O diagnóstico muitas
vezes acontece quando já não existe mais a possibilidade
de cura, o que gera grande quantidade de pacientes que
necessitam de cuidados paliativos. O controle da dor e de
outros sintomas e problemas de ordem psicológica, social e

espiritual são prioritários, afirmaram os participantes do
evento. O objetivo dos cuidados paliativos é proporcionar 
melhor qualidade de vida para os pacientes e seus
familiares. 

O Serviço de Oncologia do Hospital Escola UFPel/
FAU é referência no tratamento de pacientes com câncer
pelo SUS, no município de Pelotas e região. O Programa de
Internação Domiciliar Interdisciplinar para pacientes
oncológicos (PIDI), implantado em abril de 2005, veio somar
no cuidado de pacientes com câncer, fechando o ciclo de
diagnóstico, tratamento e cura, até os cuidados paliativos
para pacientes sem possibilidade de cura, em ambiente
domiciliar.

Seminário aborda o cuidado
de pacientes oncológicos

Parceria entre CIM e Sanep promove educação
ambiental e beneficia escolas

molecular de agentes contaminantes no
sêmen, materiais e equipamentos usados no
processamento de sêmen; identificação da
paternidade de reprodutores na progênie;
fornecimento de laudos para a certificação
de reprodutores e de estabelecimentos
comerciais produtores de doses de sêmen;
e prestação de serviços na forma de cursos
de treinamento de recursos humanos.

Durante o mês de maio, fiscais do
Mapa visitaram a UFPel, para definir
estratégias para a execução do projeto. Uma
destas estratégias foi a constituição de um
grupo de trabalho para elaborar um Manual
de procedimentos para exame andrológico
e Avaliação de sêmen animal, com o objetivo
de unificar os procedimentos de análise,
avaliação e inspeção de sêmen no Brasil e

Notícias do Grupo

Gestão Ambiental

reciclado e vendido, sendo o valor gerado pela venda
destinado à Escola Especial Alfredo Dub.

O Projeto no qual o CIM está inserido é denominado
“Adote uma Escola” e tem por objetivo desenvolver um projeto
de educação ambiental para os alunos das escolas públicas
de Pelotas. A idéia é integrar consciência ambiental e social.

Acadêmico da Biologia participa
de estudos sobre câncer na Espanha

Segundo Collares, líder do grupo de pesquisa em
Oncologia Celular e Molecular do Centro de Biotecnologia
da UFPel, o intercâmbio de alunos de elevada competência
permite um fortalecimento de novos grupos de pesquisa que
se dedicam a áreas de fronteira do conhecimento aplicadas
à saúde humana. A iniciativa de Ribeiro permitirá o inícios
de uma parceria construtiva entre a UFPel e o Instituto de
pesquisa catalão, proporcionando a publicação de artigos
científicos e o desenvolvimento de processos e produtos na
área de Oncologia Celular e Molecular aplicados à
Biotecnologia Médica, considerou Collares.

O Grupo Gestão
Ambiental da UFPel, constituído
pela Coordenadoria de
Saneamento Ambiental (Pró-Reitoria de Infraestrutura -
Prie) e pelo Grupo de Estudos para Tratamento de
Resíduos (Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento - PRPD), em parceria com a Comissão
Permanente de Licitações (Pró-Reitoria Administrativa -
PRA), aprimora Termo de Referência visando a
contratação de empresa para a prestação de serviços
de limpeza e conservação dos prédios da Instituição.

Dentre as sugestões incluídas no novo Termo
de Referência, destacam-se os seguintes itens:
A licitante vencedora deverá fornecer aos seus
funcionários os Equipamentos de Proteção Individual
(EPI’s) e uniformes conforme legislação vigente e de
acordo com as particularidades de cada tipo de atividade
de limpeza e/ou conservação realizada;
A licitante vencedora deverá segregar, coletar,
acondicionar e armazenar os resíduos respeitando o
modelo de gestão de resíduos implantado pela
Instituição, que destinará o material gerado para
Associações e/ou Cooperativas de Catadores, conforme
determina o Decreto Federal nº 5940, de 25 de outubro
de 2006.

A licitante vencedora deverá oferecer
treinamento aos empregados que exerçam suas
atividades nas unidades geradoras de resíduos de
serviços de saúde, conforme estabelecido na Resolução
CONAMA Nº 358/2005 e na RDC ANVISA Nº 306/2004.

O grupo formado pelo biólogo Alexandro Brayer
Martins, pela educadora Ambiental Luciara Bilhalva
Corrêa, pela tecnóloga em Controle Ambiental Marisa
Helena Gonsalves de Moura e pelo tecnólogo em
Saneamento Ambiental Pablo Machado Mendes
destaca, ainda, que a corresponsabilização das
empresas que prestam serviços de limpeza e
conservação é condição fundamental para o pleno
sucesso do Plano de Gerenciamento de Resíduos que
está sendo implementado na Instituição.

nos países do Mercosul. Esse grupo de
trabalho é constituído pelos doutores George
Caldeira (Laboratório Lanagro-MG –
coordenador), Beronete de Freitas Araújo
(Secretaria de Defesa Agropecuária – Mapa),
Jairo Pereira Neves (UNB), Marc Henry
(UFMG), Margot Dode (Embrapa - Cenargen)
e Thomaz Lucia Jr. (UFPel).

Nos grupos de trabalho montados
para as diferentes espécies animais, a UFPel
será representada pelos professores Arnaldo
Diniz Vieira, Denise Calisto Bongalhardo e
Ivan Bianchi, além do doutor Cláudio Alves
Pimentel, professor titular da Faculdade de
Veterinária (aposentado).  A primeira reunião
deste grupo ocorreu entre os dias 1º e 6 de
julho, em Belo Horizonte, durante o 18º
Congresso Brasileiro de Reprodução Animal.
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Editora ganha qualificação A da Capes
A Editora e Gráfica Universitária (EGU) da

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) foi
classificada com Qualis “A” dentro dos critérios
estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

O sistema instituído pela CAPES avalia a
qualidade da produção intelectual dos programas de
pós-graduação em nível nacional e internacional.
Para os professores da UFPel é importante que a
EGU possua esse conceito, pois fortalece os seus
Currículos Lattes, coroando com êxito as políticas
editoriais empregadas na EGU.

De acordo com o atual diretor da EGU,
Volmar Nunes, é importante para uma Universidade
que a sua Editora e Gráfica consiga divulgar os
conhecimentos nela produzidos, os eventos
acadêmicos, artísticos e culturais, fazendo com que
a instituição se insira na comunidade e ajude o
desenvolvimento do Estado com um todo. “Estamos
modernizando o parque gráfico, implantando novas rotinas
de trabalho, reformulando o Conselho Editorial e buscando

Os Usuários da
Biblioteca de Ciências Sociais
da UFPel têm, agora, a
oportunidade de resgatar
parte da história da
instituição. A biblioteca conta
com um acervo com mais de
250 fitas de vídeo no formato
VHS. Essa mídia, hoje, é
considerada obsoleta, mas
teve grande aceitação nas
décadas de 80 e 90, quando
foi popularizada pelo comércio de vídeos K7. A facilidade de
produção de conteúdo áudio-visual em grande escala e com
um custo baixo acabou facilitando o registro histórico de
muitos eventos ligados à UFPel.

Esse material estava entregue às condições
climáticas adversas da cidade de Pelotas. “Em pouco tempo
perderíamos muita coisa. A umidade e a falta de lugares
adequados termicamente para o armazenamento dessas
fitas sempre foram prejudiciais para esse conteúdo”, destaca
Aydê Oliveira, uma das bibliotecárias responsável pela
unidade.

No entanto, nada se perdeu. Todo conteúdo foi
digitalizado para ficar disponível aos alunos em DVD’s. São
224 horas de gravações recuperadas através do programa
Territórios do Saber, que conta com mão-de-obra de bolsistas
dos cursos de graduação UFPel.

Com a otimização de conteúdo e a organização
volumes semelhantes nos mesmos discos, foram montados
144 DVD’s. Todo esse material está disponíveis para
empréstimo junto a Biblioteca de Ciências Sociais. Os
usuários podem ficar até três dias com cada filme. Além de
documentários de artes, música, história, cinema, ciências
exatas e biológicas, muito do material recuperado faz parte
da história da UFPel. São palestras, posses de reitores e
material histórico envolvendo a organização social e política
de Pelotas nas últimas três décadas.

Acervo de fitas VHS foi

recuperado na Biblioteca de

Ciências Sociais

Foram entregues
no dia 4 de julho, no
espaço comunitário em
frente à Igreja São Pedro,
na Vila Nova, distrito do
Quilombo, interior de
Pelotas,  as futuras
instalações do Museu e
Espaço Cultural da Etnia
Francesa de Pelotas. O
evento integrou a
programação da Semana
de Pelotas e fez alusão às comemorações do Ano da França
no Brasil.

O projeto é uma realização da Prefeitura de Pelotas,
através das secretarias da Cultura e do Desenvolvimento
Rural; da UFPel, através do Mestrado em Memória Social e
Patrimônio Cultural e do Laboratório de Antropologia e
Arqueologia do Instituto de Ciências Humanas; Instituto de
Memória e Patrimônio; Ambassade de France , Service de
Coopération et de l’Action Culturelle de l’Ambassade de
France Porto Alegre ;e 2009 Ano da França no Brasil -
Comissão Estadual do Rio Grande do Sul.

Museu da Etnia Francesa recebe

futuras instalações

Seleção de artigos para a Revista Expressa Extensão
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura está

divulgando as normas para publicação de artigos na Revista
Expressa Extensão. Para a primeira edição de 2009, os
textos devem ser enviados até 30 de julho. A Revista
Expressa Extensão é um veículo oficial de divulgação da
Extensão da PREC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura,
da UFPel, editada pela EGU - Editora e Gráfica Universitária.
A publicação, semestral, é composta de artigos e seções de
autoria de colaboradores.

Arquivo Fotográfico Histórico preserva memória
Foi assinado dia 1º de julho, no Auditório do

Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (Malg), termo de
comodato pelo qual é transferida ao Museu a custódia
do acervo fotográfico da Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel (Faem) e da Faculdade de Ciências
Domésticas. As coleções passam a integrar o Arquivo
Fotográfico Histórico da UFPel, setor recentemente
criado pelo Malg. O ato foi prestigiado pelo vice-reitor,
professor Manoel Luiz Brenner de Moraes.

Ao Arquivo Fotográfico Histórico compete a
guarda e preservação do acervo de fotografias e
documentos das Faculdades e Institutos que deram
origem à UFPel, ou que surgiram após sua fundação,
bem como valorizá-lo através da investigação,
incorporação, inventário, documentação,
conservação, interpretação, exposição e divulgação,
com objetivos científicos, educativos e culturais.

“A criação deste setor do Malg é mais uma
das ações comemorativas dos 40 anos da UFPel,
em prol de sua história e da memória das instituições
que a fundaram”, observou a diretora do Museu, professora
Raquel Shwonke.

O projeto nasceu como uma atividade de pós-
doutoramento da professora Francisca Michelon, que
coordenou o Mestrado em Memória Social e Patrimônio
Cultural, do Instituto de Ciências Humanas (ICH/UFPel),
plenamente engajado na iniciativa.

Já está em andamento a organização das coleções
Marina de Morais Pires, Escola de Belas Artes, Faculdade

financiamento público e privado para que possamos divulgar
os conhecimentos empíricos de pesquisa e extensão”,
concluiu o diretor.

Os interessados em
divulgar seus trabalhos
científico na revista podem
consultar as normas para
publicação no texto publicado
na página de Notícias da
UFPel, no link (http://
ccs.ufpel.edu.br/wp/ ) no dia
26 de junho.

de Agronomia, Faculdade de Ciências Domésticas,
Faculdade de Odontologia, estando previsto o ingresso dos
acervos das demais faculdades e institutos que fundaram a
UFPel em 1969 ou que surgiram depois dessa data.

O projeto Arquivo Fotográfico Histórico pretende
resgatar a memória da história  e da cultura pelotense,
através da disponibilização dos acervos fotográficos e
documentais do museu para apreciação do público com
exposições e, a partir de agosto, com pesquisa digital.

Vice-reitor prestigiou o ato

Capacitação de pessoal é uma constante na EGU



                       Naum Keiserman rememora episódios da

                    criação da Faculdade de Medicina Leiga

Professores do Conservatório levam trabalhos ao

Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação em Música

A propósito das comemorações dos 40 anos da
UFPel, que se completam em agosto, o Professor Emérito
da UFPel, Naum Keiserman, hoje no gozo de aposentadoria,
deu interessante depoimento ao programa de debates
Pelotas 13 Horas, relembrando alguns episódios que
marcaram a criação da Faculdade de Medicina  Leiga de
Pelotas. À época, ele e o bispo Dom Antônio Záttera travaram
uma sadia disputa, que acabou resultando na criação de
duas faculdades de medicina na cidade.

Keiserman, juntamente com colegas e amigos,
protagonizou até mesmo momentos tensos na vida
universitária de Pelotas, mas a luta pela implantação da Leiga
gerou fatos que serviram para fortalecer laços entre as duas
universidades – Católica e Federal –, que perduram até os
dias atuais.

“O que ocorreu é que muitos de nós achávamos
que não cabiam em Pelotas duas faculdades de medicina e
deveria ser criada uma – ou a Católica ou a Leiga. E também
sabíamos do elevado custo para manter uma faculdade de
medicina. Por isso, nossa intenção era criar uma faculdade
que pudesse, mesmo em um prazo que fosse um pouco
longo, ser federalizada e passasse a ser mantida pela União.
Essa foi a razão principal pela qual um grupo de médicos
entendeu que deveria criar a Faculdade Leiga”, explica Naum
Keiserman. Ele lembra que o próprio bispo de Pelotas ao
ser questionado pelo então presidente da Sociedade de
Medicina de Pelotas, dr. Amaral Silva, se a faculdade criada
católica poderia um dia ser federalizada, admitiu o contrário.
Essa teria sido uma das razões básicas pelas quais a
Sociedade de Medicina resolveu criar a Faculdade Leiga.

Sobre o folclore de que ele e Dom Antônio tenham
tido atritos, Keiserman se apressa em desmentir: “Atrito, não.
Inclusive, já depois de aposentado, compareci ao aniversário
de Dom Antônio e ele me recebeu muito bem. De maneira

que não houve nunca nada de pessoal nem nada de ofensivo
de parte a parte”.

As brizoletas

Outro episódio curioso é o repasse de um lote das
chamadas ‘brizoletas’ por parte do então governador Leonel
Brizola para custear a criação da Faculdade de Medicina
Leiga – as brizoletas eram letras do Tesouro Estadual,
criadas para promover investimentos sociais, especialmente
a multiplicação das escolas no Rio Grande do Sul durante o
governo Brizola.

O que poucos sabem é que foi o médico pelotense
Oscar da Cunha Echenique, que havia sido vice-prefeito de
Pelotas pelo PTB, na administração do prefeito Mário
Meneghetti, nos anos 1950, quem conseguiu as brizoletas,
junto ao governador. Pessoa conceituadíssima na região,
Echenique ocupou inúmeras vezes o cargo de prefeito de
Pelotas. Foi presidente do Instituto de Higine, que funcionava
no atual prédio da Medicina-Fragata, e presidente do Instituto
Pró-Ensino Superior do Sul do Estado (Ipesse). Faleceu em
1990, aos 88 anos.

“O Oscar Echenique recebeu do Brizola, de quem
era amigo, uma doação para custear a criação da Faculdade,
na forma de brizoletas. Inclusive, o Brizola veio a Pelotas e,
numa reunião na Biblioteca Pública, com as presenças do
secretário da Educação Justino Quintana, do reitor da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, inclusive, de
Dom Antônio Záttera, declarou fundada a Faculdade de
Medicina Leiga. Evidentemente, foi um gesto simbólico,
porque, para funcionar, a faculdade precisava da aprovação
prévia do Conselho Federal de Educação. Mas significava o
apoio do Governo do Estado à criação dessa Faculdade”,
relembra o Professor Emérito da UFPel.

Segundo Keiserman, eram 50 mil cruzeiros em
brizoletas, na época, uma quantia bem vultosa. “O dinheiro

Professores do Conservatório de
Música e membros do Grupo de Pesquisa
em Musicologia da UFPel tiveram seus
trabalhos selecionados para o XIX
Congresso da Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Música, que
ocorrerá entre 24 e 28 de agosto, na cidade
de Curitiba, no Paraná.

Será apresentado, na área de
Musicologia, o artigo “Centro de Cultura
Artística do Rio Grande do Sul: O início de
um projeto ambicioso”, de autoria de Luiz

IAD realiza projeto sobre Bienal do Mercosul

O Departamento de
Artes Visuais do Instituto de Artes
e Design (IAD) da UFPel está
promovendo o projeto Diálogos
com Material Pedagógico da 7ª
Bienal do Mercosul. O trabalho
visa a proporcionar aos professores de artes
das redes municipal e estadual e aos alunos
de Artes Visuais o estudo e discussão sobre
o material pedagógico da 7ª Bienal do
Mercosul e a ampliação dos conhecimentos

Musicaos é atração da rádio Federal FM
Projeto de extensão

vinculado ao Departamento de
Música e Artes Cênicas do
Instituto de Artes e Design (IAD/
UFPel) deu origem ao programa
Musicaos, que vai ao ar desde
maio de 2008 na rádio Federal
FM – 107,9 MHz. O programa,
que vai ao ar todas as sextas-
feiras às 20h, com
reapresentação aos domingos
às 11h, promete tocar tudo,
menos os sucessos da hora.

O objetivo do Musicaos é divulgar
gêneros, estilos, compositores, movimentos,
épocas e conjuntos musicais que raramente
são contemplados por programas
radiofônicos. Cada edição – e o programa é
veiculado inclusive durante períodos de
férias e recessos escolares – também traz
informações históricas, biográficas e
estéticas acerca dos temas abordados.

O Musicaos também objetiva
fornecer aos alunos de licenciatura em
música da UFPel ‘aulas públicas’ de
apreciação musical, suprindo a inexistência
da disciplina no rol de matérias obrigatórias.
“Os alunos participantes pesquisam

foi depositado no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E
a Leiga começou a se concretizar, porque, logo em seguida,
sua criação foi aprovada pelo Conselho Federal de Educação
e seu funcionamento autorizado por um decreto do então
presidente da República João Goulart”, relata.

Naum Keiserman reside atualmente em Porto
Alegre, para onde mudou-se ao chegar à aposentadoria
compulsória na UFPel, aos 70 anos. Lá, vive com sua
esposa, na companhia de um filho. “Essa é a razão principal
pela qual saí de Pelotas, mas costumo dizer que devo muito
mais à cidade do que ela a mim”, observa. Um de seus
últimos trabalhos na Universidade foi ao lado do reitor Amílcar
Gigante, em cuja gestão ocupou uma das Secretarias ligadas
ao Gabinete do reitor.

repertórios musicais incomuns, aprimoram
a redação de textos e praticam comunicação
e expressão vocal.  Tudo isso contribui para
sua formação acadêmica em
músicoeducação, melhor preparando-os
para a docência ou atuação em áreas
correlatas”, observam os idealizadores.

Ao público em geral espera-se
enriquecer a cultura e experiência musical,
dando pequena mostra da enorme
diversidade e disponibilidade de traços
musicais brasileiros e estrangeiros, além de
despertar no ouvinte a capacidade de
perceber e compreender as diversas formas
musicais e o jogo resultante de sua
construção e expressividade.

Guilherme Duro Goldberg e Isabel Porto
Nogueira, e, na área de Performance
Musical, “Piano no Instituto de Artes da
UFRGS 1909 - 1930: performance e
história”, de Isabel Porto Nogueira e Cristina
Capparelli Gerling (Ufrgs). O professor
Germano Gastal Mayer apresentará o
trabalho na área de Teoria e Análise
intitulado: “Seis Pequenos Quadros (1981)
de Bruno Kiefer: relações intervalares no
discurso musical a partir da Teoria dos
Conjuntos e gestos musicais”.

teóricos e práticos sobre arte
contemporânea. O projeto se realiza até 10
de agosto, sempre às segundas-feiras, das
14h às 18h, no IAD. Mais informações pelo
telefone 32845514.

Keiserman é Professor Emérito da UFPel


