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HE é referência para tratamento da nova gripe

Inaugurado o Residencial Simon Bolívar

O Conselho Coordenador do Ensino, Pesquisa e Extensão (Cocepe) homologou o
Calendário Acadêmico da Universidade, abrangendo o término do primeiro semestre
de 2009 (interrompido em função dos cuidados com a gripe A) e o semestre letivo
2009/2. Em função do avanço do número de cursos novos do Programa Reuni, a
Universidade está padronizando os horários dos períodos de aulas.

A Universidade Federal de Pelotas, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, foi
contemplada com recursos da ordem de R$ 310 mil, do Programa de Extensão
Universitária – ProExt 2009 – para o período 2009-2010, graças à aprovação de sete
projetos e de um programa.

Qualificado pelo Ministério da Saúde como instituição referencial nos processos de
contenção e tratamento da Gripe A (H1N1) na região, o Hospital-Escola da UFPel,
administrado pela Fundação de Apoio Universitário (FAU), é também hospital-referência
e consultor técnico do Comitê Municipal de Enfrentamento da Epidemia do Influenza.

Em ato que integrou as festividades alusivas aos 40 anos da UFPel, completados no
dia 8 de agosto, foi inaugurada dia 11 de agosto a etapa inicial do Condomínio
Residencial Simon Bolívar, em área próxima ao novo campus Porto.

A UFPel está entre as dez melhores

universidades federais do país que

usarão o Enem(Exame Nacional do

Ensino Médio) como Vestibular. O

levantamento divulgado em agosto

utilizou índices do MEC como o

Enade(Exame Nacional de

Desempenho de Estudantes) e o

IDD(Indicador de Diferença entre os

Desempenhos Observado e

Esperado), que medem o desempenho

dos estudantes das instituições de

ensino superior.
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           Cocepe define

              Calendário Acadêmico
O Conselho Coordenador do Ensino, Pesquisa e Extensão (Cocepe) homologou o

Calendário Acadêmico da Universidade, abrangendo o término do primeiro semestre de
2009 (interrompido em função dos cuidados com a gripe A) e o semestre letivo 2009/2. Veja
a seguir:

Em função do avanço do número de cursos novos do Programa Reuni, a
Universidade está padronizando os horários dos períodos de aulas. Confira os horários:

Universidade padroniza
horários das aulas

Conforme informação divulgada
pela CAPES/MEC, foi aprovado o Curso de
Mestrado em História da UFPel, cujas
atividades deverão iniciar-se já no primeiro
semestre de 2010. A área de concentração
definida foi “Fronteiras e Identidades”,
contando com três linhas de pesquisa,
“Política e Estado”, “Sociedade e Cultura” e
“Artes e Conhecimento Histórico”.

De acordo com o coordenador-
adjunto do Programa de Pós-Graduação em
História da UFPel, Fernando Camargo, a
aprovação do curso é resultado do esforço
coletivo dos professores de História da
Universidade em busca de ensino e pesquisa
de qualidade.

Faleceu em Brasília o ex-
diretor da Faculdade de Meteorologia
da UFPel, professor Darci Pegoraro
Casarin, aos 55 anos. Aposentado,
cursou Medicina e fazia residência em
Oftalmologia no Distrito Federal. Darci
Casarin era engenheiro eletricista e,
mais recentemente, havia se formado
em Medicina.

Foi admitido na UFPel como
auxiliar de ensino, em março de 1979.
Foi coordenador do Centro de
Pesquisas Meteorológicas, diretor da
Faculdade de Meteorologia, no período
1989/1993, tendo sido um dos
responsáveis pela obtenção de verba
de R$ 4 milhões para aquisição do
Radar Meteorológico da UFPel, do qual
foi chefe e responsável pela
contratação de cientistas russos, que
serviram a Universidade durante vários
anos. Vencido por um câncer
fulminante, ele faria 56 anos no dia15

de setembro.

1º Período

2º Período

Intervalo

3º Período

4º Período

5º Período

1º Período

2º Período

Intervalo

3º Período

4º Período

5º Período

- Último dia do semestre: 1/09/2009 (terça-feira)
- Exames: 2 a 8 de setembro
- Prazo final para Digitação de Notas: 9 de setembro (quarta-
feira)
- Prazo final para Departamentos entregarem as folhas de notas
no DRA: 11 de setembro (sexta-feira)
- Período necessário para preparação da matrícula pelo DRA
(processamento e transferência para o histórico de 2.500 folhas
de notas de 2009/1): dias 12 a 15 de setembro.
- Solicitação de matrícula on-line: 16 de setembro (quarta-feira)
a 18 de setembro (sexta-feira)
- Processamento da Matrícula: 19 de setembro (sábado)
- Início das Aulas de 2009/2: 21 de setembro (segunda-feira)
- Correção da matrícula: 21 a 25 de setembro
- Recesso de Natal: 24 de dezembro/2009 a 01 de janeiro de
2010
- Reinício das aulas: 2 de janeiro de 2010
- Último dia letivo: 26 de janeiro de 2010
- Exames: 27 de janeiro a 6 de fevereiro de 2010.

Capes aprova criação do
Mestrado em História

“A proposta aponta para o estudo
de fenômenos históricos não com base num
espaço geográfico ou grupo específico, mas
na própria idéia de fronteira e de identidade
em si mesmas e as múltiplas possibilidades
de interpretação e aplicação desses dois
conceitos”, explicou Camargo.

Camargo destaca que este será o
segundo pós-graduação stricto sensu com
estas características, sediado em instituição
pública, no Rio Grande do Sul, e o primeiro
na metade Sul do Estado, abrindo caminho
para a expansão do estudo da história numa
perspectiva acadêmica e permanente. O
edital de seleção do curso deverá ser
publicado em outubro.

1º Período

2º Período

Intervalo

3º Período

4º Período

5º Período

1º Período

2º Período

3º Período

4º Período

Intervalo

5º Período

6º Período

Intervalo

1º Período

2º Período

3º Período

4º Período

UNIDADES DA CIDADE

Turno Manhã
08h às 08h50min

08h50min às 9h40min

09h40min às 10h

10h às 10h50min

10h50min às 11h40min

11h40min às 12h30min

TurnoTarde
13h30min às 14h20min

14h20min às 15h10min

15h10min às 16h

16h às 16h50min

16h50min às 17h10min

17h10min às 18h

18h às 18h50min

18h50min às 19h

Turno Noite
19h às 19h50min

19h50min às 20h40min

20h40min às 21h30min

21h30min às 22h20min

Morre Darci
Casarin,

ex-diretor da
Meteorologia

Aproveitando a
afluência de novos estudantes ao
campus Porto, para a entrega de
documentos referentes a
matrículas, o reitor da UFPel, pro-
fessor Cesar Borges, recebeu em
seu gabinete no dia 1º de
setembro um grupo de calouros
aprovados no Vestibular de
Inverno.  Antes, os alunos foram
recepcionados por estudantes
veteranos e receberam na face a
identificação de bixos.

Reitor recepciona calouros

CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

Turno Manhã
08h às 08h50min

08h50min às 9h40min

09h40min às 10h

10h às 10h50min

10h50min às 11h40min

11h40min às 12h30min

Turno Tarde
14h às 14h50min

14h50min às 15h40min

15h40min às 16h

16h às 16h50min

16h50min às 17h40min

17h40min às 18h30min
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UFPel está entre as dez melhores
                       que usarão o Enem como Vestibular

A UFPel está entre as dez melhores universidades
federais do país que usarão o Enem(Exame Nacional do
Ensino Médio) como Vestibular. O levantamento divulgado
em agosto utilizou índices do MEC como o Enade(Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes) e o IDD(Indicador
de Diferença entre os Desempenhos Observado e
Esperado), que medem o desempenho dos estudantes das
instituições de ensino superior.

Quatro cursos da UFPel obtiveram a nota
cinco(máxima) no Enade, que foram os de Design, Direito,

Odontologia e Turismo. Com a nota logo abaixo, quatro em
uma escala que vai de um a cinco, ficaram os cursos de
Administração, Agronomia, Arquitetura, Biologia, Ciências
Econômicas, Ciências da Computação, Enfermagem e
Obstetrícia, Filosofia, Física, Medicina, Medicina Veterinária
e Pedagogia.

O desempenho dos cursos da UFPel  é um fator de
atração aos candidatos que realizarão o Enem em todo o
país. Além da UFPel, formam a lista das dez melhores as
Universidades Federais de Lavras, de Alfenas, dos Vales

A Universidade Federal de Pelotas,
através da Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura, foi contemplada com recursos da
ordem de R$ 310 mil, do Programa de
Extensão Universitária – ProExt 2009 – para
o período 2009-2010, graças à aprovação
de sete projetos e de um programa. O Proext
2009 é um programa dos Ministérios da
Cultura e da Educação que apóia com até
R$ 30 mil projetos culturais de extensão
universitária realizados em instituições
públicas voltados à inclusão social e que
contribuam para a implantação de políticas
públicas culturais. O Programa da UFPel
aprovado é o Vizinhança, que receberá R$
100 mil. Os sete projetos receberão R$ 30
mil cada.

O Programa Vizinhança,
coordenado pela professora Luciane
Kantorski, tem a participação do Instituto de
Artes e Design, das Faculdades de
Veterinária, Direito, Nutrição, Odontologia,
Arquitetura e Urbanismo, Museologia,
Administração, Agronomia e de Enfermagem
e Obstetrícia e do Instituto de Ciências
Humanas, entre outras unidades. Objetiva
promover a inclusão social, a revitalização

As atividades do Programa
Vizinhança e do Projeto Mediação,
coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura da UFPel junto às comunidades
vizinhas ao novo campus Porto, estão em
andamento. No dia 19 de agosto, realizou-
se no prédio da Reitoria uma reunião dos
integrantes do programa visando à
capacitação dos acadêmicos que irão atuar

do Jequitinhonha e Mucuri, de Itajubá e de São João Del
Rei, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Unirio,
a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto
Alegre.

Na UFPel, os cursos de Medicina, Direito e
Odontologia são os mais procurados por estudantes de fora
de Pelotas. Nestas graduações, 60% dos alunos são de
outras cidades do estado ou de fora do Rio Grande do
Sul.

Universidade é contemplada com R$ 310 mil no Proext 2009
e a melhoria da qualidade de vida dos
moradores do entorno do campus Porto,
além de proporcionar integração entre a
comunidade e a universidade. Abrangerá a
região da Balsa, Vila Ambrósio Perret e uma
parte da Várzea. . Em alguns aspectos,
também trabalhará parte dos bairros
Navegantes e Fátima.  Entre as ações do
Vizinhança estão apoio na área de
informática, a ativação do laboratório de
Ciências e atividades esportivas, culturais,
de educação e saúde.

O projeto Núcleo de Práticas
Complementares ao Ensino Regular no
Loteamento Ceval, da Faculdade de
Educação, realizará atividades de reforço
escolar em duas turmas, de segundas a
sextas-feiras, com oficinas e palestras. Está
prevista a criação de uma biblioteca e de
uma brinquedoteca. A coordenação é da
professora Giana Lange do Amaral.

Ser um trabalho participativo de
qualificação do espaço urbano da Ocupação
Balsa é o que pretende o projeto da
Faculdade de Arquitetura coordenado pela
professora Nirce Medvedoski. Pretende
estreitar os laços entre a comunidade e a

UFPel, através de ações como de
arborização e de criação de uma
cartilha de melhoria da ambiência
urbana.

Coordenado pela
professora Tânia Morselli, o projeto
educacional Reutilização dos
resíduos orgânicos e promoção da
alimentação saudável nas
comunidades do entorno do
campus Porto é uma realização da
Faculdade de Agronomia, em
parceria com a Faculdade de
Nutrição. É uma proposta de

educação ambiental para as escolas e
comunidades, através da realização de
oficinas de educação, visando desenvolver
uma cultura de preservação. Prevê a
instalação de minhocários e de hortas
comunitárias, além do oferecimento de
cursos e oficinas nas áreas de higiene e
saúde alimentar e do uso adequado das
hortaliças produzidas na região.

O projeto Capacitação de
manipuladores de alimentos em boas
práticas de produção de preparações
alimentares, localizados nas áreas próximas
ao campus Porto, quer desenvolver
competências e habilidades a quem já
trabalha com alimentos ou pretende
ingressar no ramo. Sob a responsabilidade
da Faculdade de Nutrição, o trabalho é
coordenado pela professora Márcia
Buchweitz.

Voltado à zona rural, o projeto
Capacitação tecnológica de pequenos
agricultores para a agroindustrialização de
frutas e hortaliças foi apresentado pelo
Departamento de Ciência dos Alimentos da
Faculdade de Administração e Turismo, sob
a coordenação da professora Carla Rosane
Mendonça. Visa à abertura de novas
possibilidades para pequenos produtores
rurais dispostos a investir em novas
estratégias de comercialização e a ampliar
seus mercados. Atuará na capacitação dos
produtores do interior de Pelotas para a
produção de derivados de frutas e hortaliças,
gerando emprego e renda e fortalecendo a
agricultura familiar.

Em desenvolvimento há mais de
quatro anos, o projeto Ação interdisciplinar
a carroceiros e charreteiros na periferia de
Pelotas atinge 400 famílias, oportunizando
possibilidade de inclusão a uma comunidade

caracterizada pela vulnerabilidade social
extrema. O trabalho confere assistência aos
animais e às famílias envolvidas com a
atividade. O projeto da Faculdade de
Veterinária é coordenado pelo professor
Carlos Eduardo Nogueira e deverá ainda
oferecer orientações de gerenciamento de
negócio aos carroceiros.

Os recursos recebidos pelo projeto
Núcleo de Teatro Universitário: escola
itinerante de espectadores serão investidos
em três ações prioritárias, que são o
Segundo Festival de Teatro Universitário,
marcado para dezembro, o Ciclo de Teatro
nas Escolas, que realizará apresentações
itinerantes na rede pública de ensino em
Pelotas no primeiro semestre de 2010, e o
projeto Teatro nos Pampas, que levará
espetáculos às cidades-sede da Unipampa,
de agosto a outubro do próximo ano. A
coordenação é do professor Adriano Moraes.

Todos os projetos tiveram a
participação de grupos de docentes das
diversas unidades acadêmicas. Uma equipe
especializada da Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura, que tem como titular o professor
Ernani Ávila, trabalhou na apresentação dos
trabalhos ao Proext.

Hoc Tempore e Programa Vizinhança realizam capacitação
na atividade de extensão proposta para as
imediações da região da Balsa.

A capacitação foi uma ação
conjunta da coordenação do Programa
Vizinhança, professores e alunos
envolvidos e da associação civil Hoc
Tempore, esta através do Projeto Mediação.
Acadêmicos de diversas áreas estarão
realizando visitas com a finalidade de

conhecer melhor a comunidade vizinha ao
Campus Porto.

A proposta é a troca de vivências
com a comunidade, trazendo um contato
mais sensível para a relação entre a
instituição e os moradores do entorno. Desta
atividade participarão diversas áreas, dentre
as quais já realizam as atividades a
Enfermagem e o Projeto Mediação.

Luciane Kantorski (esquerda) coordena o “Vizinhança”

Professor Ernani Ávila, pró-reitor de
Extensão e Cultura
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Solenidade marca inauguração do Residencial Simon Bolívar
Em ato que integrou as festividades alusivas aos

40 anos da UFPel, completados no dia 8 de agosto, foi
inaugurada dia 11 de agosto a etapa inicial do Condomínio
Residencial Simon Bolívar, em área próxima ao novo campus
Porto. Com seis blocos de vinte apartamentos, a obra
consumiu recursos da ordem de R$ 4 milhões, oriundos do
FGTS e Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Na
oportunidade, foi anunciada a nova etapa do
empreendimento, em área contígua, que abrigará mais 80
apartamentos.

A segunda etapa do Residencial Simon Bolívar será
construída através do Programa Minha Casa, Minha Vida,
lançado pelo Governo Federal para beneficiar famílias com
renda mensal de zero a dez salários mínimos. O novo
empreendimento se soma a um conjunto de outros
condomínios residenciais financiados pela Caixa Econômica
Federal, também anunciados ontem, que disponibilizarão
um total de 880 novas unidades habitacionais, num
investimento superior a R$ 40 milhões.

Prestigiada por diversas autoridades e lideranças
empresariais, a solenidade inaugural teve a participação
direta dos parceiros da iniciativa: o reitor Cesar Borges,
idealizador do projeto, representando a UFPel; o prefeito
municipal Adolpho Fetter Jr.; o superintendente regional da
Caixa Econômica Federal, Mauro Renato Bohm; o Professor
Emérito da UFPel, Sidney Castagno, representando a

presidente da Fundação Simon Bolívar, Lisarb Crespo da
Costa; o presidente do Sinduscon/Pelotas, Rui Lucas; e o
presidente da Ricardo Ramos Construtora, engenheiro
Ricardo Ramos.

Segundo o superintendente regional da Caixa,
Mauro Bohm, o que faz do Residencial Simon Bolívar um
empreendimento inovador é a forma de sua concepção, pois
nasceu do sonho do reitor Cesar Borges de beneficiar os
servidores da Universidade e de suas Fundações e exigiu o
estabelecimento de muitas parcerias, principalmente com o
poder público municipal, nas questões referentes à
infraestrutura das áreas adjacentes e ao acesso dos
moradores.

“Acho que ficou evidente que este empreendimento
é fruto de uma parceria”, concordou o prefeito Fetter Jr.,
lembrando que foram necessários três anos de muito
trabalho e intensas negociações. “A região do Porto vinha
estagnada ou com problemas no seu desenvolvimento, mas
a Prefeitura está fazendo a sua parte, até nos antecipamos”,
afirmou, em alusão à pavimentação da rua Gomes Carneiro,
feita antes que a UFPel instalasse o novo campus. Ele citou
também a construção de 90 casas pela Prefeitura, que
permitirá a retirada de famílias em subabitação ou em áreas
de risco.

Em seu pronunciamento, o reitor da UFPel saudou
os moradores do condomínio e enalteceu o esforço conjunto

dos parceiros, destacando de forma especial a Fundação
Simon Bolivar, através da qual a área foi adquirida. “Sem a
ajuda da doutora Lisarb Crespo da Costa e sua diretoria,
nós não estaríamos aqui hoje, inaugurando esse
empreendimento que, segundo se sabe, é o primeiro dessa
natureza, junto a uma universidade federal. Nós apenas
sonhamos e incomodamos aqueles que poderiam somar
conosco”, observou Cesar Borges.

O reitor destacou também o empenho das pró-
reitorias de Planejamento e Administrativa e manifestou a
convicção de que, em agosto de 2010, todo o complexo do
novo campus Porto estará sendo inaugurado.

Como parte da
programação dos 40 anos da
UFPel, foi realizado dia 18 de
agosto, no Salão de Atos do
Ministério da Educação (MEC),
em Brasília, o lançamento oficial
pelos Correios dos selos alusivos
ao aniversário da Universidade.
A solenidade foi presidida pelo
ministro da Educação, Fernando
Haddad, com as presenças de
diversas autoridades.

Os selos
comemorativos lançados pelos
Correios trazem imagens dos
prédios do Lyceu Rio-Grandense de
Agronomia e Veterinária e do Centro de
Integração do Mercosul, do auto-retrato de
Leopoldo Gotuzzo, patrono do Museu de
Artes Leopoldo Gotuzzo (Malg), e uma vista
aérea do campus Porto.

“Fico extremamente feliz ao
observar que os Correios, que constroem a
identidade nacional, valorizam a UFPel em
seus 40 anos. Quero, em nome do MEC,
cumprimentá-los por esse gesto”, disse
Haddad, no início de seu pronunciamento,
destacando que, no passado, o Correio já
fez parte do Ministério da Educação e agora
volta a estabelecer parcerias importantes.

Segundo o ministro, sem a logística
dos Correios seria impossível chegar ao
campo, “seria impossível levar o livro de
barco às regiões mais recônditas do País”.
Dirigindo-se ao reitor Cesar Borges, de quem
se disse amigo de longa data, Fernando
Haddad afirmou que os números de avanços
da Universidade não deixam dúvidas quanto

Seguindo o calendário de
comemorações dos 40 anos da
UFPel, ocorreu no dia 14 de agosto a
solenidade de lançamento do carimbo
da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos alusivo ao aniversário da
Universidade. Na oportunidade,
também foram apresentados os cinco
selos que foram lançados oficialmente
pelos Correios e pela UFPel no dia
18 de agosto, na sede do MEC em
Brasília, com a presença do ministro
da Educação Fernando Haddad.

O reitor Cesar Borges fez a
primeira obliteração com o carimbo
personalizado e  recebeu uma moldura com
a arte do carimbo das mãos do gerente da
região de venda de Pelotas dos Correios,
Sérgio Lemos de Almeida. Na sequência,
Cesar Borges entregou um cartão contendo
o carimbo e os selos para o reitor da UCPel,
Alencar Mello Proença e para o reitor do
IFSul, Antônio Carlos Barum Brod.

Carimbo comemorativo assinala
os 40 anos da UFPel

 Em seu discurso, Cesar Borges
lamentou a transferência para outubro das
comemorações do 40º aniversário da UFPel
e salientou a importância do carimbo que
mostrará a grandiosidades da instituição. “O
objetivo da UFPel é retomar o progresso que
Pelotas teve no passado”, finalizou.
 Também estavam presentes na
solenidade o tenente Vieira Neto,
representando a 8º Brigada de Infantaria
Motorizada, o presidente da Associação
Filatélica de Pelotas, José Ramos, o gerente
da Agência Central dos Correios de Pelotas,
Henrique Alves Júnior e os membros da
administração da Universidade.

O carimbo foi criado pelo professor
do Instituto de Artes e Design João Fernando
Igansi Nunes e foi utilizado em toda a
correspondência que passou por Pelotas até
8 de setembro. Entre os cinco selos
destacam-se o selo com o busto de Leopoldo
Gotuzzo, patrono do Museu de Artes
Leopoldo Gotuzzo (Malg) e o selo com a
vista aérea do Campus Porto.

Correios lançam selos em
homenagem ao aniversário

à expansão. “Os números são eloquentes:
a UFPel está duas vezes maior e é um
exemplo no Governo Lula – a ordem é
dobrar ou triplicar. Acompanho de perto e
de longe o que vem ocorrendo em Pelotas,
sobretudo a democratização do acesso ao
Ensino Superior de qualidade”, observou.

Ao usar da palavra, o reitor Cesar
Borges apresentou os números da
expansão da UFPel e enfatizou que, graças
ao empenho incondicional do ministro
Fernando Haddad, através do Reuni
(Programa de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais), a UFPel
duplica sua matriz acadêmica. “As obras na
Instituição, em ritmo acelerado, tem o apoio
significativo do MEC”, enfatizou.

Cesar Borges convidou o ministro
da Educação Fernando Haddad para
inaugurar, em 8 de agosto de 2010, no
encerramento das comemorações dos 40
anos da UFPel, todo o complexo do campus
Porto.

Autoridades prestigiaram o ato

Carimbo foi usado nas
correspondências

Borges lembrou a expansão da UFPel
Reitor recebe a arte em moldura
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Equipe especializada coordena ações no HE

Qualificado pelo Ministério da Saúde como
instituição referencial nos processos de contenção e
tratamento da Gripe A (H1N1) na região, o Hospital-Escola
da UFPel, administrado pela Fundação de Apoio Universitário
(FAU), é também hospital-referência e consultor técnico do
Comitê Municipal de Enfrentamento da Epidemia do
Influenza.

O HE/UFPel foi pioneiro em integrar o Plano
Brasileiro de Enfrentamento do Influenza, em 2005,
juntamente com os hospitais estaduais universitários,
fazendo de Pelotas um dos primeiros municípios a se
mobilizar.

Segundo a presidente da Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar do HE/UFPel, Ana Carolina Issler
Ferreira Kesssler, médica e mestre em doenças infecciosas,
o avanço mundial da doença tornou indispensável o

envolvimento dos demais hospitais da cidade. Tudo começou
com a capacitação em biossegurança e manejo do vírus,
em que mais de 500 profissionais de saúde foram treinados,
na chamada fase de contenção.

Na fase de assistência, a partir de julho deste ano,
o Hospital-Escola foi o primeiro a destinar um número
expressivo de leitos para os pacientes com suspeita da nova
gripe. “Assumimos isto como um compromisso do hospital
para com a comunidade e, desde então, tomamos todas as
medidas de biossegurança preconizadas pela Organização
Mundial da Saúde”, enfatiza o diretor-técnico do hospital,
doutor Afrânio Alberto Tavares Krüger.

A equipe do hospital integra comissão especial
designada pela Reitoria da UFPel para orientar, prevenir e
tratar eventuais casos de Influenza A (H1N1) no âmbito da
Universidade.

A UFPel participou de audiência
com o ministro da Educação, Fernando
Haddad, que abordou as políticas
governamentais para o desenvolvimento
infantil no Brasil. Para o encontro, no
gabinete ministerial, havia sido convidado o
secretário estadual da Saúde, Osmar Terra,
para discutir o programa Primeira Infância
Melhor (PIM), desenvolvido no Rio Grande
do Sul e responsável pelo atendimento de
76.650 crianças e 51,1 mil famílias.

Participaram da audiência, além do
secretário, a coordenadora estadual do
programa, a assistente social Leila Almeida,
e Danilo Rolim de Moura, médico do “Núcleo
de Neurodesenvolvimento da UFPel Prof.
Mario Coutinho” e coordenador do
Ambulatório de Transtornos do
Desenvolvimento e da Aprendizagem, da
Faculdade de Medicina.

Na oportunidade também foi
apresentado ao ministro o Programa Para
Aprender Melhor, que prevê a avaliação da
prevalência de transtornos da aprendizagem
– dislexia e discalculia desenvolvimental – e
de transtornos do comportamento, em
escolas públicas do bairro Fragata. Esse
programa, que é uma parceria da UFPel com
a Secretaria Estadual de Saúde,  pretende

O Hospital-Escola da UFPel/FAU
foi um dos três estabelecimentos escolhidos
em Pelotas para participar do NutriDia Brasil,
realizado dia 12 de agosto em todo o Brasil,
com o objetivo de conscientizar os
profissionais da saúde sobre a importância
da alimentação adequada para o processo
de recuperação do paciente. Esta avaliação,
que é feita mundialmente, realizou-se neste
ano pela primeira vez também no Brasil,
tendo sido escolhidos 25 hospitais. Segundo
a coordenadora nacional, Maria Cristina
Gonzalez, a iniciativa busca analisar a
consciência de toda a equipe hospitalar em

Visando a atualização e
modernização do atendimento aos pacientes
no hospital, a área de Enfermagem do
Hospital-Escola UFPel/FAU foi  contemplada
com o sistema de implantação da evolução
informada do paciente, software
desenvolvido pela empresa ADSWeb,
adaptado à realidade da instituição.

A ADSWeb, voltada para o
desenvolvimento de soluções em tecnologia
da informação, desenvolve projetos de
informatização hospitalar com o objetivo de
facilitar e qualificar os serviços. “Foi uma
idéia coletiva, mas a ADSWeb foi a maior

A Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia(FEO) completou 33 anos dia 24 de
agosto. A unidade divulgou mensagem para marcar a passagem da data. Confira alguns
trechos:

“ ...A Direção, juntamente com Departamento e Colegiado de Curso, trabalha
incentivando a qualificação e expansão do quadro docente formado por 8 mestres e 13 doutores,
bem como 9 enfermeiros, 7 mestres e 2 especialistas e uma equipe técnica-administrativa,com 5
profissionais empenhados na formação profissional em conformidade com a demanda da saúde
da população.

Atualmente, possui uma estrutura física com dois prédios, disponibilizando diversas
salas de aula, espaço para eventos, atividades recreativas, sede própria do diretório acadêmico,
auditório, dois laboratórios de informática, dois laboratórios de simulação da prática de enfermagem,
equipados com modernos modelos anatômicos do corpo humano, que favorecem um ensino de
qualidade.

A Pós-Graduação conta com Cursos de Especialização: - Projetos Assistenciais em
Enfermagem; - Atenção Psicossocial; - Saúde da Família, integrado a outras Unidades da UFPel.
O Curso de Mestrado em Enfermagem, aprovado em 2008, possui duas linhas de pesquisa: 1-
Prática de Gestão, Educação, Enfermagem e Saúde; 2- Práticas de Atenção em Enfermagem e
Saúde, tendo,atualmente, 28 alunos.

Na graduação, a principal meta é a formação de um enfermeiro generalista, crítico,
reflexivo, competente em sua prática e responsável ética e socialmente...Até o presente momento
foram 971 enfermeiros formados por esta Faculdade, com esta perspectiva....”

A Faculdade de Odontologia da
UFPel e o Programa de Pós-Graduação em
Odontologia e Centro de Desenvolvimento
e Controle em Biomateriais, foram
representados por oito participantes em Belo
Horizonte – MG, onde ocorreu o 45°
Encontro do Grupo Brasileiro de Materiais
Dentários - GBMD, durante os dias 27, 28 e
29 de julho. E, mais uma vez um trabalho do
grupo foi premiado.  Entre 71 trabalhos na
categoria de pós-graduação, recebeu
Menção Honrosa a pesquisa
“Desenvolvimento de adesivos
odontológicos: uso de co-iniciadores naturais
no sistema de fotoiniciação”, apresentado
por Giana da Silveira Lima.

Audiência no MEC sobre
desenvolvimento infantil

avaliar qual o impacto destes transtornos em
indicadores das escolas, tais como resultado
da Prova Brasil, taxa de evasão, taxa de
reprovação e Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb).

Também participou da audiência a
secretária de Educação Básica do MEC,
Maria do Pilar Lacerda Almeida e Silva, além
de outros técnicos do Ministério.

O ministro da Educação, Fernando
Haddad, deverá promover, em breve, uma
reunião com o Ministério da Saúde,
Secretaria Estadual da Saúde (SES/RS) e a
assessoria da UFPel, com o objetivo de
discutir a implantação do Programa Primeira
Infância Melhor (PIM) em todo o Brasil.

   HE participa do NutriDia Brasil

Odontologia é premiada em encontro nacional

relação à identificação e tratamento da
desnutrição, assim como avaliar a aceitação
da dieta hospitalar e quais as principais
razões dos pacientes que não a aceitam
adequadamente.

Hospital introduz software de evolução do paciente
incentivadora”, contou a supervisora de
Enfermagem, Ângela Catarina.

O objetivo do sistema é informatizar
todos os registros dos pacientes, para
acessar sempre que necessário, com mais
facilidade, pois até então isto era feito
manualmente. A medida de implantação do
novo sistema trará mais agilidade e
segurança, aprimorando o atendimento aos
usuários. Toda a equipe, desde nutricionista,
médico, enfermeiro, fisioterapeuta, possui
acesso ao software e não precisa ir atrás do
prontuário do paciente quando necessita, é
imediato.

Faculdade de Enfermagem completa 33 anos

Haddad vê trabalho da UFPel

Grupo esteve em Minas
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  UFPel capacitará municípios
         em gestão ambiental

A Faculdade de Engenharia
Agrícola da UFPel aprovou projeto no
Ministério das Cidades para a capacitação
de municípios em gestão ambiental
utilizando ferramentas de
geoprocessamento.

O curso será ministrado por
professores do Centro de Engenharias e da
Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel(Faem) da UFPel, com coordenação
do professor Maurizio Silveira Quadro. A
atividade tem como objetivo qualificar

O professor Carlos Gil
Turnes, da Faculdade de
Veterinária da UFPel foi agraciado
com o Troféu O Futuro da Terra
2009, na categoria Cadeias de
Produção Agrícola, por sua atuação
destacada através de suas
especializações na área de
microbiologia e biotecnologia, com
ênfase na produção de vacinas
veterinárias.

Desde 1997, durante a
Expointer, o Jornal do Comércio
entrega o Troféu O Futuro da Terra a cinco
categorias: Prêmio Especial, Cadeias de
Produção, Novas Alternativas, Tecnologia
Rural e Preservação Ambiental. O objetivo
deste prêmio é destacar projetos que
buscam o desenvolvimento da ciência,
tecnologia e da pesquisa no Estado do Rio
Grande do Sul. Os trabalhos premiados são
selecionados pelo comitê científico da

Através de Projeto de
Desenvolvimento Regional Sustentável
patrocinado pela Fundação Banco do Brasil
(FBB), o setor de Fruticultura do Conjunto
Agrotécnico Visconde da Graça (CAVG/
UFPel) recebeu duas estufas para produção
de mudas e uma Casa de Vegetação
climatizada, além de uma série de
equipamentos.

O foco do projeto é alavancar e
apoiar ações regionais de desenvolvimento
sustentável na área de fruticultura. Entre as
ações previstas estão palestras, dias de
campo e treinamentos. Para os professores
Moacir Rocha e Ricardo Sainz,
coordenadores e idealizadores do projeto,
o apoio da Fundação Banco do Brasil está
sendo fundamental nesta ação que tem
como foco a retomada do crescimento
regional através da sustentabilidade. Além
disso, qualifica a estrutura do CAVG para a

O professor da UFPel Marcos André
Betemps Vaz da Silva  participa, de 30 de
agosto a 4 de outubro, de curso no Centro
Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN),
em Genebra, na Suíça, local onde está
situado o maior acelerador de partículas da
Terra, o Large Hadron Collider (LHC). 

Único gaúcho entre os dez
professores brasileiros selecionados, o
docente da UFPel participa  de curso sobre
Física de Partículas Elementares. Marcos
André, que é professor de Física do Conjunto
Agrotécnico Visconde da Graça (CAVG) e
atua como pesquisador na área de Física
de Partículas no Grupo de Altas e Médias
Energias do Departamento de Física da
UFPel, salienta a importância do curso para
as atividades de pesquisa que desenvolve
junto ao grupo e também a importância para

No dia 21 de agosto, os professores
do Departamento de Zootecnia da
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel
(Faem) José Carlos da Silveira Osório e
Maria Teresa Moreira Osório participaram do
5º Simpósio Mineiro de Ovinocultura, que
ocorreu no Salão de Convenções da

Seis professores
e dez alunos do programa
de pós - graduação em
Agronomia da UFPel, 
área de concentração em
Solos, participaram do
XXXII Congresso
Brasileiro de Ciência do
Solo, em Fortaleza, Ceará,
representando a
Universidade com 17
trabalhos científicos.

Além disso, o
professor da  Faculdade de Agronomia
Rogério Oliveira de Sousa foi palestrante
convidado, juntamente com o  professor
Xosé Luis Otero, da Universidad de Santiago
de Compostela, Espanha, para compor o
Simpósio “Química de Solos de
Ecossistemas Alagados”, onde ministrou a
palestra sobre o tema “Aspectos físico-

O professor Antonio Costa de
Oliveira, da Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel, aprovou o projeto Evocode, com
financiamento da Comunidade Europeia. O
projeto envolve, além da UFPel, a
Universidade de Milão (coordenadora), da
Itália; a Universidade de Valência, da
Espanha; o Cinvestav, do México e a UFRJ.

Professor recebe troféu
O futuro da Terra 2009

Professores da Faem ministram
palestra em Minas Gerais

Comunidade Europeia financia projeto

CAVG recebe estufas
e casa de vegetação

realização de outros cursos e para as aulas
práticas dos cursos regulares do
Educandário.

Durante a entrega das duas
primeiras estufas, o diretor do CAVG,
professor Hugo Stephan, destacou a
importância desta primeira parceria com a
FBB: “esperamos que as ações frutifiquem
e, que esta seja a primeira de muitas
parcerias entre o CAVG e a Fundação”.

Departamento de Solos
é destaque em Congresso

químicos, caracterização e
manejo  de solos de várzea
destinados ao cultivo”. 

Durante o
Congresso, novamente o
Departamento de Solos da
Faem se destacou por ocasião
do lançamento do livro
“Química e Mineralogia do
Solo”, editado pela Sociedade
Brasileira de Ciência do Solo,
que tem quatro de seus
professores como autores.  A

obra, dividida em dois volumes, possui 1380
páginas e 21 capítulos. Os professores Luis
Fernando Spinelli Pinto e Rosa Maria Vargas
Castilhos são co-autores do Capítulo IV
sobre “Reserva Mineral do Solo” e os
professores Rogério Oliveira de Sousa e
Ledemar Carlos Vahl são co-autores do
capítulo “Química de Solos Alagados”.

técnicos municipais para aplicação de
ferramentas do SIG para a gestão ambiental.

O projeto atenderá 45 municípios
do Rio Grande do Sul. Durante o curso,
serão abordados conceitos fundamentais de
Gestão e Planejamento Ambiental,
Cartografia, Sensoriamento Remoto e
Geoprocessamento, além de ferramentas
como SIG TerraView/TerraSIG. O curso será
de 180 horas. Informações pelo telefone (53)
3275-7220 e pelo e-mail:
mausq@hotmail.com .

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio Grande do Sul (Fapergs). É uma
recompensa para cientistas, pesquisadores
e produtores ligados aos avanços da
produção do setor primário. 

A solenidade de premiação ocorreu
no dia 1º de setembro, no Auditório da Farsul,
no Parque de Exposições Assis Brasil, em
Esteio.

Universidade Federal de Lavras-MG (ex-
Escola Superior de Agricultura de Lavras).
No evento, organizado pelo Grupo de Apoio
à Ovinocultura (GAO), os docentes da UFPel
ministraram a palestra “Desenvolvimento
tecnológico na avaliação da carne e da
carcaça – qualidade e padronização”.

O projeto, que tem o objetivo de
identificar os genes responsáveis pelo
desenvolvimento reprodutivo em espécies
modelo como arroz e arabidopsis, deverá
acontecer durante quatro anos e envolverá
o intercâmbio de docentes e discentes das
universidades e institutos de pesquisa
envolvidos.

Docente participa de curso na Suíça

as atividades de docência, divulgação
científica e formação continuada de
professores, que tem desenvolvido junto ao
Núcleo de Estudos em Ciências e
Matemática da UFPel (Necim - CAVG/
UFPel).

Foto: Jornal do Comércio

Fruticultura sustentável é o objetivo

Professor Gil recebe a honraria
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O reitor Cesar Borges, da UFPel, recebeu em seu
gabinete, no dia 31 de agosto, a visita do reitor da UCPel,
Alencar Mello Proença. Além de fortalecer as relações entre
as duas instituições, o encontro proporcionou a discussão
sobre o Polo Tecnológico de Pelotas e o Sistema de Saúde
local, com ênfase aos serviços de urgência e emergência.

Também ficou acertado que o espetáculo da
Sociedade Pelotense Música pela Música, no dia 6 de
outubro - na retomada da programação alusiva aos 40 anos
da UFPel - ensejará também, ao seu final, solenidade que
marcará a abertura das comemorações do cinquentenário
da UCPel. Durante o encontro, Borges mostrou a Alencar
Proença as instalações e obras em andamento no novo
campus Porto da UFPel.

A UFPel participou nos dias 27 e 28 de
agosto da Expo-Educa 2009. O convite para a
participação foi feito pela Dirección Departamental
de Rivera da República Oriental do Uruguai do
Ministério de Desarrollo Social (MIDES). Durante o
evento, a UFPel fez a divulgação das atividades e
cursos da instituição em seu estande.

Na oportunidade, o reitor Cesar Borges
assinou o Termo de Cooperação entre a UFPel e o
MIDES, órgão responsável pelas ações de
desenvolvimento e inclusão social na fronteira com
o Brasil. A cerimônia de assinatura contou com a
participação de autoridades brasileiras e uruguaias.

O reitor Cesar Borges visitou no dia 27 de
agosto, a convite do Consulado Brasileiro em Rivera/
Uruguai, o Centro Regional de Professores Del Norte
(CERP), em Rivera. O reitor esteve acompanhado da
consulesa do Brasil em Rivera, Ministra Eliana Costa
e Silva Puglia e da vice-consulesa, Uilza Oliveira.
Representando o CERP estavam a professora Karina
Nossar Toranza e a diretora Myriam Núñez
Mendiondo.

Na oportunidade, foi discutida a elaboração
de projetos e ações bilaterais na área da educação
em especial a do ensino da língua portuguesa aos
uruguaios na linha de fronteira entre os dois países.

A UFPel esteve presente no I Colóquio Internacional – Educação

para a Integração Latino-Americana que aconteceu entre os dias 19 e 22 de
agosto nas dependências da Itaipu Binacional, no Parque Tecnológico de Itaipu
(PTI), em Foz do Iguaçu, onde funcionará a sede provisória da Universidade
Federal da Integração Latino-Americana (Unila).

O evento teve a participação de pesquisadores e de lideranças
acadêmicas de expressão da educação superior da América Latina e de outros
países e  marcou a inauguração da Unila e do Instituto Mercosul de Estudos
Avançados (Imea).

Durante o evento, o reitor Cesar Borges esteve com o diretor-geral
brasileiro da Itaipu Binacional, Jorge Miguel Samek.

Atendendo convite do Instituto Politécnico Castelo
Branco, um integrante do Necim - Núcleo de Estudos em
Ciências e Matemática, da Universidade Federal de Pelotas,
cujo nome ainda será definido, participará do 13º ENEC -
Encontro Nacional de Ensino de Ciências, no dia 15 de
setembro, em Portugal.

O coordenador do Necim, professor Vitor Hugo
Borba Manzke, informou que o representante palestrará no
ENEC sobre o próprio Núcleo, explicando sua origem,
importância e trabalho que vem desenvolvendo com vistas
à melhoria das áreas de Ciências e Matemática.

Manzke informou que o Núcleo de Estudos em
Ciências e Matemática, com sede no Conjunto Agrotécnico
“Visconde da Graça”, foi criado em 2007 por iniciativa de
um grupo de professores, de diferentes áreas, para
congregar atividades interdisciplinares envolvendo Biologia,
Química, Física e Matemática na UFPel, e desenvolver, a
partir de então, trabalhos de Extensão, Ensino e Pesquisa.

O Necim é integrado também pelos professores
Paulo Romeu Gonçalves, Geonir Machado Siqueira, Rogério
Antônio Freitag, Vera Lucia Bobrowski, Luiz Alberto Brettas,
Christiano Nogueira, Marcos André Betemps Vaz da Silva e
Ramão Francisco Moreira Magalhães.

A professora de Direito Internacional, na graduação,
e de Direito Ambiental, na Pós-graduação, da Faculdade de
Direito da UFPel  Ivone da Graça Nunes Homrich foi indicada
para a Academia Brasileira de Direito Internacional  (ABDI),
com sede na cidade de Curitiba, e que se dedica à análise e
estudos das relações internacionais. A partir deste ano,
Ivone, que é mestre em Integração Latino-Americana pela
UFSM, estará na lista dos pesquisadores da referida
Instituição.

Integrantes do Grupo de Pesquisa FEPráxiS
(Filosofia, Educação e Práxis Social) da Faculdade de
Educação (FaE), tiveram trabalhos aprovados na  32ª
Reunião Anual da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
graduação em Educação (ANPEd), que vai acontecer de 4
a 7 de outubro em Caxambu, Minas Gerais.

A ANPEd congrega anualmente os participantes dos
programas de pós-graduação e pesquisa em Educação de
todo o Brasil, selecionando em média os 10 melhores
trabalhos de cada Grupo de Trabalho. O evento é classificado
como Qualis Internacional A, pela Capes, sendo considerado
o evento de referência máxima na área de educação do
Brasil.

Os trabalhos aprovados foram “A Natureza da/na
Crise dos paradigmas para o século XXI”, de Denise Gamio
Dias e Cláudia Battestin, e “Profetismo freiriano como
categoria de leitura do autoritarismo pedagógico da África
Negra”, de Martinho Kavaya e Gomercindo Ghiggi.

Reitores fortalecem relações institucionais

UFPel na Expo-Educa 2009

Reitor visita o Centro Regional
de Professores Del Norte

I Colóquio Internacional Educação
para a Integração Latino-Americana

Professora do Direito
é indicada para a ABDI

Encontro de Ensino de
Ciências em Portugal

Grupo de Pesquisa da
FaE aprova trabalhos em

evento da Anped

Borges mostra a Proença obras no campus



Projeto Redecomep avança em Pelotas

João Ladislau Lopes, diretor do CI

No dia 17 de agosto, foi realizada
reunião, através de videoconferência, no
Centro de Informática (CI), entre as
instituições participantes da Redecomep-
Pelotas e a equipe técnica da Rede Nacional
de Ensino e Pesquisa (RNP), a respeito do
projeto técnico elaborado para implantação
da rede de fibra ótica. O diretor do CI, João
Ladislau Lopes, ressalta que, a partir desta
reunião, o projeto técnico passa a ser
analisado pela RNP e a previsão é que o
processo licitatório, a ser realizado para
contratação dos serviços de construção da
rede seja iniciado ainda neste ano.

Lopes destaca ainda que a
Companhia Estadual de Distribuição de
Energia Elétrica (CEEE-D) deverá participar
do projeto, sendo estabelecido, para tanto,

A UFPel participou, no Rio
de Janeiro, da XXVII Assembleia
Geral da União Astronômica
Internacional(IAU), representada pelo
seu grupo de Astrofísica, com vários
trabalhos apresentados. A
Universidade entrou formalmente em
dois projetos globais da IAU, o “Galileu
Teacher Training Program” (rede
mundial de treinamento de
professores em Astronomia visando
a inserção da área na rede formal de
ensino) e no “Universe
Awareness”(programa de inclusão para
crianças a partir de três anos visando criar
uma consciência de nosso lugar no Universo
e na Terra). Esses programas serão
desenvolvidos entre as atividades do
Planetário da UFPel.

“Além disso, recebemos a
exposição From Earth to the Universe, outro
programa apoiado pela IAU que visa exibir
imagens astronômicas em lugares não
tradicionais de forma a promover a

Em cerimônia militar, organizada
pelo Comando Regional de Policiamento
Ostensivo da Brigada Militar, a UFPel
entregou cópia do caderno de documentos
que embasam o processo de tombamento
nacional do sítio histórico conhecido como
Chácara da Brigada Militar.

A  solenidade ocorreu no dia 16 de
agosto, às margens do Canal São Gonçalo,
próximo ao arroio Pelotas, onde, em 1836,
ocorreram três batalhas da Revolução
Farroupilha - a primeira em oito de abril, a
segunda no dia dois de junho e a terceira
em onze de julho.

Destacado para  entregar a
documentação ao coordenador do evento,
coronel Odiomar Bittencourt Teixeira, o
presidente do Conselho Municipal de
Cultura, Henrique Pires, discursou em nome
da UFPel, que mantém o projeto “Buscando
as Origens”, do qual resultou a ação que
tramita no Instituto do Patrimônio Histórico

Um grupo de participantes do projeto de
extensão “Buscando as Origens”,  caracterizados
como o famoso “Corpo de Lanceiros Negros”, esteve
representando a UFPel na cerimônia de acendimento
da Chama Crioula, na Fazenda do Sobrado, em São
Lourenço do Sul. Com vestimentas idênticas às
utilizadas pelos combatentes Farroupilhas, cedidas
pelo Museu do Charque, o grupo participa de eventos
cívicos, destacando principalmente a importância da
etnia africana naquele período da história brasileira.
O grupo já esteve presente no Cerro dos Porongos,
em Pinheiro Machado, e recentemente participou de
cerimônia militar na Chácara da Brigada.  

um convênio visando à passagem das fibras
óticas nos postes de energia elétrica. No
momento, uma minuta do convênio está
sendo analisada pelo Comitê Gestor da
Redecomep-Pelotas.

Redecomep

O Projeto Redecomep (Rede
Comunitária de Educação e Pesquisa) tem
por objetivo promover a implantação de
redes de alta velocidade voltadas à
integração das instituições de pesquisa e
educação superior, através de uma
infraestrutura de comunicação de dados
baseada em fibras óticas.

Diversos serviços e aplicações são
favorecidos pela alta velocidade na
transmissão de dados, voz e imagem, como
por exemplo, os relacionados com educação

Assembleia Geral da União
Astronômica Internacional

divulgação da Astronomia”, ressalta a
professora Virgínia Mello Alves, que
participou do evento no Rio de Janeiro.

Ela observa ainda que é importante
divulgar outro programa, o “Galileoscope”
que propõe a compra em massa de
telescópios de excelente qualidade e baixo
preço (o kit custa US$ 20,00, mais taxas, e
vem sem tripé mas com adaptação em tripé
de filmadoras). Mais informações em https:/
/www.galileoscope.org/gs/.

UFPel entrega documentos que
embasam tombamento da Chácara da

Brigada Militar

e Artístico Nacional, visando transformar a
área de 65 hectares em local de uso público,
compartilhado, com atividades de estudo e
lazer.

Ao longo da solenidade, que teve
público estimado de 400 pessoas, além da
inauguração de uma réplica de um canhão
farroupilha, dois piquetes de cavalarianos,
vestidos a caráter, encenaram um embate
entre farrapos e imperiais.

Universidade no
acendimento da
Chama Crioula

a distância, telemedicina, telefonia IP e
computação de alto desempenho.

A execução do projeto está a cargo
da RNP (Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa), organização ligada ao Ministério
da Ciência e Tecnologia, que é responsável
por prover a infraestrutura de rede que
viabiliza o acesso das instituições federais
de ensino e pesquisa à Internet.

O projeto inclui a implantação de
infraestrutura de fibras óticas, equipamentos
para a rede lógica e gestão administrativa
dos projetos de cada rede. As instituições
que fazem parte do projeto em Pelotas são:
UFPel, IF-Sul, Embrapa e Prefeitura
Municipal. Representantes destas
instituições formam os comitês Gestor e
Técnico do projeto.
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UFPel tem projeto para o local


