
Depois de anos sem uma sede
própria, a Faculdade de Letras da UFPel
começa a ocupar suas instalações
definitivas e que começam a solucionar
um problema crônico da unidade, a falta
de um espaço físico adequado ao bom
andamento das atividades acadêmicas.
Cerca de 300 alunos do curso de Letras
são os primeiros a terem aulas no novo
campus Porto, onde há cerca de um ano
já funcionava a Reitoria da Universidade.

De casa
nova
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Universidade sedia maior evento continental sobre Informática

A Universidade disponibiliza aos estudantes atividades nas áreas acadêmica, cultural,
social e esportiva. Conheça também os benefícios oferecidos.

Preocupada em disponibilizar aos estudantes espaços mais condizentes com suas
necessidades de pesquisa e que atendam aos projetos de expansão da Universidade,
viabilizados pelo Reuni, a UFPel concentra esforços no sistema de bibliotecas, que
será contemplado com dois novos prédios, nos campus Porto e Capão do Leão.

Conter o processo de degradação do tradicional casarão localizado na praça Coronel
Pedro Osório, esquina Barão de Butuy, será o primeiro passo para a recuperação total
do imóvel, adquirido pela Universidade Federal de Pelotas(UFPel) em dezembro de
2006 e considerado um dos cartões postais de Pelotas.

A UFPel sediou em setembro a 35ª Conferência Latinoamericana de Informática (Clei),
que reuniu 300 participantes, entre pesquisadores, docentes e estudantes de
universidades e centros de pesquisas latino-americanos, que discutiram a pesquisa, o
ensino e o crescimento da área de informática no continente.

A Universidade realiza de 20 a 23
de outubro o XVIII Congresso de Iniciação
Científica(CIC), o XI Encontro de Pós-
Graduação e a I Mostra Científica, que jun-
tos configuram o maior evento  científico da
Universidade, reunindo professores,
pesquisadores e acadêmicos das mais
diferentes áreas do conhecimento. No CIC é
apresentada significativa parcela da
produção científica da UFPel. O Congresso
registra nesta edição seu maior número de
trabalhos já inscritos, 1.768.

Os eventos objetivam valorizar o
corpo docente da instituição dedicado à
pesquisa, incentivar a formação de novos
pesquisadores, fomentar a pesquisa na

UFPel realiza seu maior evento científico
região de abrangência da UFPel e integrar
as comunidades científica e acadêmica da
Instituição. São metas também promover a
interação entre a Universidade e as
instituições com interesse nas pesquisas
desenvolvidas e propiciar a interligação da
pesquisa universitária com a sociedade.

O CIC, que neste ano tem como slo-
gan “Evoluir sem extinguir, por uma ciência
do devir” ocorre no Parque do Sesi, na
avenida Bento Gonçalves, com
apresentações orais de trabalhos e de
pôsteres. Aos melhores trabalhos de cada
área do conhecimento serão concedidos os
prêmios Jovem Pesquisador. Serão
premiados 24 trabalhos de apresentação oral

e 16 apresentados na forma de pôsteres. A
entrega dos prêmios ocorrerá dia 6 de
novembro, às 19h30min, no Salão de Atos
da Faculdade de Direito da UFPel.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFPel, organizadora do
Congresso, do Encontro e da Mostra,
promoveu uma sessão de abertura dos
eventos, realizada na noite do dia 19, no
Centro de Integração do Mercosul. Após o
cerimonial, ocorreu conferência sobre o tema
Evoluir sem extinguir: por uma ciência do
devir, com os professores Sandra Mara
Corazza, da UFRGS, Gilberto Garcias, da
UFPel, e Mário Norberto Baibich, do
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).
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A trajetória do Curso de Letras está
inserida na história do Instituto de Letras e
Artes da Universidade Federal de Pelotas.
A partir da atuação de renomados
professores da área de Letras, constituiu-
se o Departamento de Letras que passou a
atender tanto ao Curso de Letras como a
outros cursos da UFPel, seja através do
oferecimento de disciplinas de língua
materna como de disciplinas de línguas
estrangeiras. A atuação desses professores
não se restringiu, apenas, à criação do
curso. Estendeu-se ao longo de sua
existência, procurando sempre a melhoria
da qualidade de ensino e a resposta ao
conjunto de demandas advindas da
comunidade. Tal participação ocorreu
efetivamente não só na criação de novas
habilitações, mas também nas necessárias
e pertinentes reformas curriculares  e, em
especial, na constante preocupação em
formar profissionais com excelência
acadêmica, compromisso social e formação
cidadã.

À época de sua criação, em agosto
de 1984, o curso de Licenciatura Plena em
Letras da Universidade Federal de Pelotas
oferecia duas habilitações: habilitação plena
em Português/Inglês e habilitação plena em
Português/Francês. Consolidada como
Curso, a área de Letras começou, então, a
ser questionada sobre a possibilidade de
uma nova habilitação apenas em língua
portuguesa. Nomeada uma comissão de
estudos, foi apresentada aos órgãos
superiores da Universidade a proposta de
criação da Licenciatura Plena em Português.

Reconhecendo a pertinência do
que estava sendo proposto, o Conselho
Universitário da Universidade cria, em 1990,
a habilitação em Língua Portuguesa e
Literaturas de Língua Portuguesa. Passa,
então, o curso de Letras da UFPel a oferecer
três habilitações distintas: Português/Inglês,

Letras 25 anos:
 compromisso social, excelência acadêmica e formação cidadã

Os servidores técnico-administrativos e docentes
da UFPel, ativos e inativos, já podem aderir aos Planos de
Saúde da Geap Fundação de Seguridade Social . A UFPel
assinou convênio de adesão, no começo de setembro, com
esta prestadora de serviços de saúde e previdência. A
adesão deve ser entregue pelo servidor na Pró-Reitoria de
Gestão de Recursos Humanos(PRGRH), no prédio da
Reitoria, campus Porto.

A Geap Fundação de Seguridade Social é uma
entidade fechada de Previdência Complementar (EFPC) sem
fins lucrativos, criada em 1945. A Fundação oferece aos
servidores públicos federais, estaduais e municipais planos

Os dez mil alunos dos 72 cursos de graduação da
UFPel têm pela frente um calendário acadêmico que prevê
o término do semestre letivo em 2010. O desencontro com
o ano civil foi necessário em função das medidas tomadas
visando a não expansão da epidemia de gripe A, que
suspenderam as atividades didáticas na Universidade,
seguindo recomendação das autoridades da área da saúde.

As principais datas previstas no calendário são: 21
a 25 de setembro(correção da matrícula); 24 de dezembro
a 1º de janeiro(recesso de Natal); 2 de janeiro(reinício das
aulas); 26 de janeiro(último dia letivo); e 27 de janeiro a 6 de
fevereiro(exames).

Português/Francês e Língua Portuguesa e
Literaturas de Língua Portuguesa.
Paralelamente a esse crescimento, o Curso
de Letras transfere-se do Campus para a
cidade, e instala-se na rua Anchieta esquina
Benjamim Constant. A qualidade do trabalho
realizado no ensino, na pesquisa e na
extensão, nesta principalmente, contribuiu
para a formação de uma plêiade de
professores que, para o orgulho desta
instituição, e de cada um de nós em
particular, demonstrou capacidade ímpar na
transposição da sua experiência como aluno
para os desafios da vida profissional que
começava a construir.

Em 1993, foi criada a habilitação
em Língua Espanhola e Literaturas de
Língua Espanhola como mais uma
terminalidade do Curso de Letras. O
crescimento da área de Letras era visível e
substancial, culminando com a criação, em
1998, do Curso de Pós-Graduação em
Letras.

Como pode ser percebido, toda
essa trajetória revela uma caminhada
ascendente, um crescimento contínuo que
pode ser atribuído a todos que, de alguma
forma, desempenharam e desempenham
com responsabilidade e dedicação suas
atividades no curso de Letras. Destacamos,
assim, o papel dos docentes, dos servidores
técnico-administrativos e dos estudantes que
sempre estiveram presentes nas decisões
importantes tomadas pela comunidade
acadêmica de Letras nesses 25 anos de
história, de trabalho e de busca da
excelência na formação profissional dos
licenciados na área de Letras.

Hoje, como Faculdade de Letras,
criada em 2005, por iniciativa do Reitor
Antonio Cesar Gonçalves Borges, e
estruturada em dois departamentos,
contamos com um quadro de mais de 40
docentes que atuam nos seis cursos que
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e programas de saúde, assistência social e previdência
complementar. Atualmente, tem mais de 700 mil vidas sob
sua responsabilidade e 25 mil prestadores de serviço em
todo o País.

Não há valores de contribuição maiores para idosos
ou qualquer diferenciação para os que têm doenças
preexistentes. A contribuição é com um valor fixo, por
beneficiário inscrito no plano, mais a participação pelos
serviços utilizados, de acordo com a tabela Geap. Todas as
informações sobre os planos podem ser conferidas na página
www.ufpel.edu.br, seção de comunicados, ou no endereço
http://www.geap.com.br/_geap/ge_plano_saude.asp .

Servidores podem aderir aos Planos de Saúde da GeapAulas irão até janeiro

compõem os dois colegiados dos
Cursos de Letras e em outros 13
diferentes cursos da UFPel. Do atual
quadro docente, mais de 90% dos
professores efetivos são doutores.
Neste ano de 2009, oferecemos dois
novos cursos – Licenciatura em
Português/Alemão e Bacharelado em
Letras Redação e Revisão de Textos
–, atendendo a demandas sociais
importantes da nossa região. Para
2010, os cursos de Bacharelado em
Tradução (Inglês e Espanhol) e
Comunicação Social (Jornalismo)
ampliarão ainda mais as opções de
ingresso de novos alunos na
Faculdade de Letras que oferecerá,
para o Vestibular/Enem de verão de
2010, um total de 260 vagas
distribuídas entre os oito cursos sob sua
responsabilidade, sendo 65% dessas vagas
no turno da noite. Destaca-se também o
trabalho extensionista desenvolvido pela
Faculdade de Letras, com mais de 500
vagas ofecidas à comunidade em seus
diferentes cursos de extensão, além de
outros cursos específicos de formação
desenvolvidos em parceria com a Pró-
Reitoria de Gestão e Recursos Humanos da
UFPel.

Essa trajetória, alicerçada nos
ideais pedagógicos e na competência
profissional dos ilustres professores
fundadores do Curso de Letras, dignifica a
todos aqueles que colaboraram e colaboram
para a construção desta realidade nova que,
intrinsecamente, carrega consigo os
valorosos exemplos dos nossos queridos
mestres, exemplos de competência
profissional, de valorização do ser humano,
de humildade e de amor às Letras. E são
essas referências que os professores atuais
da Faculdade de Letras carregam consigo e
procuram transmitir aos atuais estudantes,

uma vez que o conhecimento dos fatos do
passado nos faz entender melhor o presente
assegurando-nos um futuro muito mais
promissor, como nos ensina Cícero (De
Oratore 2. 9. 36) ao afirmar que historia vero
testis temporum, lux veritatis, vita memoriae,
magistra vitae, nuntia vetustatis.

Desejamos, finalmente, que
possamos continuar mantendo este ideal
que nos acompanha há 25 anos na certeza
de que a formação de professores e a
capacitação de profissionais bachareis são
importantes desafios a que nos lançamos,
pois estamos despertando valores para que
possam reconhecer outros valores, muitas
vezes adormecidos, estamos construindo
saberes para que sirvam de alicerce a novas
construções, onde o conhecimento seja o
caminho para o desenvolvimento profissional
e para a constituição de uma estrutura social
mais humanizante, justa e cidadã. Parabéns
à comunidade acadêmica de Letras pelos
seus 25 anos!

Prof. Paulo Ricardo Silveira Borges

Diretor da Faculdade de Letras / UFPel
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O início do segundo semestre letivo
na Universidade, ocorrido dia 21 de
setembro, foi marcado pelas primeiras aulas
ocorridas no novo campus Porto, onde
funciona há quase um ano a reitoria da
Instituição. Cerca de 300 alunos de
graduação e de pós-graduação da
Faculdade de Letras começaram a assistir
suas aulas noturnas em 11 salas localizadas
no térreo da edificação, que no passado
abrigou o Frigorífico Anglo, no começo da
rua Gomes Carneiro.

Como estava planejado, a
Faculdade de Letras é a primeira a ocupar
os espaços destinados às unidades
acadêmicas no campus Porto. Ao longo
deste segundo semestre, a Faculdade terá
atividades em três locais. No campus Porto
ocorrerão todas as aulas noturnas, sendo as
atividades diurnas realizadas na sede da
avenida Bento Gonçalves e em salas
locadas na Universidade Católica de Pelotas.
A partir do primeiro semestre de 2010, a
unidade funcionará totalmente no novo
campus.

Visita- Acompanhado por
assessores e pelo diretor da Faculdade de
Letras, professor Paulo Borges, o reitor
Cesar Borges visitou, na noite do dia 21 de
setembro, as salas de aula do bloco B do
Campus Porto e deu boas-vindas aos alunos
da unidade, primeira a ocupar o espaço para
suas atividades acadêmicas. O reitor
destacou que, durante 25 anos, a Faculdade
perambulou por diferentes locais e agora
começa a ganhar um espaço definitivo.

Cesar Borges disse que, mesmo
mal instalados, os alunos e professores

deram uma prova de sua competência e
qualificação, posto que o curso de Letras da
UFPel é o primeiro do Rio Grande do Sul e
o 13º do país, na recente avaliação do
Ministério da Educação (MEC).

 “Em seguida, virá o sistema de
refrigeração das salas de aula
(condicionadores split)”, anunciou o reitor,
que fez questão de visitar as 15 salas
disponibilizadas. Quando concluído, o bloco

A avaliação feita pelo Ministério da
Educação (MEC) entre os cursos de
graduação destacou os cursos de
Licenciatura em Letras da Faculdade de
Letras da UFPel com o melhor desempenho
entre todas as instituições gaúchas.

A Avaliação Universitária do MEC
é uma avaliação externa das instituições e
cursos de graduação do país e resulta na
atribuição de conceitos a cada uma e ao
conjunto das dimensões avaliadas, numa
escala de cinco níveis, sendo os níveis 4 e 5
indicativos de pontos fortes, os níveis 1 e 2
indicativos de pontos fracos e o nível 3
indicativo do mínimo aceitável para os
processos de autorização, reconhecimento
e renovação de reconhecimento de cursos

A avaliação feita pelo MEC entre
cursos de graduação destacou o curso de
Licenciatura em Matemática como sendo o
de melhor desempenho entre os cursos da
UFPel avaliados no Enade 2008. Segundo
a coordenação do curso, o destaque obtido
relaciona-se ao IDD (Indicador de diferença
entre os desempenhos observado e
esperado), que colocou o Curso de
Matemática na primeira posição entre os 15
cursos de graduação da instituição
avaliados.

 Faculdade de Letras começa a funcionar no Campus Porto

O melhor desempenho
entre as gaúchas

Matemática é a melhor da UFPel no
Enade e é terceira no RS

B, com área total de 3,2 mil metros
quadrados, abrigará cerca de cinco mil
estudantes, distribuídos em 83 salas de aula
(15 no primeiro pavimento, 24 no segundo,
12 no terceiro e 32 no quarto andar), nos
turnos da manhã, tarde e noite. O terceiro e
quarto pavimentos também destinarão
espaços para a área administrativa. Também
foi anunciada para breve a inauguração da
Biblioteca Central do Campus Porto, em área

de mil metros quadrados, 500 dos quais
destinados à área de livraria.

Na visitação, que iniciou às 20h, o
reitor se fez acompanhar, além do diretor
Paulo Borges, do pró-reitor de Infraestrutura,
Mário Renato Amaral; do coordenador de
Comunicação Social, jornalista Clayton
Rocha; e do gerente do campus Porto,
Ângelo Garcia dos Santos, cuja atuação foi
muito destacada por Cesar Borges.

e de credenciamento e recredenciamento de
instituições.

Em 2008, o MEC avaliou 740
Cursos de Licenciatura em Letras em todo
o país, atribuindo nota de 1 a 5 a três
conjuntos de aspectos observados nota do
Enade, IDD (índice que mostra o quanto a
instituição agregou de conhecimento e ou
competências ao aluno) e Conceito
Preliminar de Curso (CPC), que reúne a nota
do Enade, o IDD, a titulação dos professores
e a infraestrutura. Nesses quesitos, os
Cursos de Licenciatura em Letras da UFPel
obtiveram nota máxima no IDD, e nota 4 no
Enade e no CPC, condição atingida por
apenas 19 cursos de Letras em todo o
território nacional. 

INSTITUIÇÃO              ENADE                                 IDD                            CONCEITO
UFPel 4 5 4
UFRGS 5 4 4
PUCRS 4 4 4
FURG 3 4 4
UFSM 4 3 4
UCS 3 3 4
UCPel 3 3 3

Em nível estadual, foi obtido o
terceiro melhor desempenho entre os cursos
de matemática.

A professora Márcia Rosales
Ribeiro Simch, pesquisadora do Curso de
Licenciatura em Matemática a Distância da
UFPel, parabeniza o professor Maurício
Braga de Paula, coordenador do CLMD, e
demais professores pesquisadores,
formadores, tutores, como também os
alunos ingressantes em 2008 do CLMD, que
realizaram o Enade 2008.

Curso de  Matemática
                     Nº Alunos     ConceitoEnade    ConceitoIDD    CPC porfaixa    CPCcontínuo
UFRGS              131                      5                 4                  5                419
PUC                     31                      5                 5                  4                388
UFPel                108                      5                 5                  4                377
Unisinos              93                      3                 3                  4                305
UFSM                  84                      4                 3                  3                291
UNISC                 42                      3                 3                  3                288
UCS                     64                      3                 3                  3                268
FURG                  34                      2                 1                  2                183
CPC = Conceito Preliminar do Curso
IDD = Índice que mostra o quanto a instituição agregou de conhecimento e/ou competências



4 outubro de 2009

Preocupada em disponibilizar aos estudantes
espaços mais condizentes com suas necessidades de
pesquisa e que atendam aos projetos de expansão da
Universidade, viabilizados pelo Programa de Reestruturação
e Expansão das Universidades Federais (Reuni), a UFPel
concentra esforços no sistema de bibliotecas, que será
contemplado com dois novos prédios, nos campus Porto e
Capão do Leão. Para compra de livros, já está em pregão
um total de R$ 5 milhões.

Localizada na entrada da nova área acadêmica da
UFPel, no antigo frigorífico Anglo, o prédio da Biblioteca do
Campus Porto recebe os retoques finais e está pronto para
ser inaugurado. A obra partiu de um imóvel já existente e
compreendeu, além da reforma completa, as devidas
adaptações para o funcionamento da nova biblioteca. No
prédio, com área de 1.015 metros quadrados, dos quais 500
são destinados à área de livraria, foram investidos cerca de
R$ 600 mil.

Por outro lado,está iniciando a obra da Biblioteca
Central do Campus Capão do Leão, orçada em R$ 1,2
milhão, cujo processo de licitação foi vencido pela empresa
Loki Engenharia Ltda. A biblioteca terá 1.476 metros
quadrados.

Ligada à Pró-Reitoria de Graduação, a
Coordenadoria de Bibliotecas vem priorizando a
informatização das bibliotecas, com a aquisição de novos

O Programa de Formação/
Integração do Professor Ingressante à
Cultura Acadêmica da UFPel está dando
continuidade às suas atividades.  No dia 20,
a professora Sandra Mara Corazza
apresenta o tema “Currículo, Cultura e
Formação de Professores”. O evento
acontece na Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel (Faem), às 18h. Sandra Mara
Corazza é Bolsista de Produtividade em
Pesquisa do CNPq - Nível 1D.

Outra atividade prevista é o mini-
curso ministrado por Maria Cecília Loréa
Leite e Maria de Fátima Cóssio que abordam

O Departamento de História e
Antropologia do Instituto de Ciências
Humanas(ICH) da UFPel realizou a X
Jornada de História Antiga e a I Jornada de
Estudos Medievais, tendo como tema a
Diversidade no Mundo Antigo e Medieval. Os
eventos se realizaram de 6 a 9 de outubro e
contaram com a participação de

O professor Fábio Vergara
Cerqueira, diretor do Instituto de Ciências
Humanas(ICH), participou, entre os dias 21
e 25 de setembro, das atividades do XVII
Congresso Nacional de Estudos Clássicos

As áreas de arqueologia e
museologia da UFPel, vinculadas ao Instituto
de Ciências Humanas (ICH), participaram
ativamente nas atividades do XX Congresso
da Sociedade de Arqueologia Brasileira
(SAB). O evento, realizado em Belém do
Pará, aconteceu entre os dias 20 e 24 de
setembro. A Universidade foi representada

O desvelo na preservação da
memória da cultura artística se mostra
possível a partir de trabalhos como os que
estão sendo realizados no Teatro Guarany
de Pelotas. Os estudantes do curso de
Conservação e Restauro da UFPel estão
realizando trabalhos de prospecção de
pinturas decorativas, realizadas em tempos
passados, e recobertas por várias camadas
de tinta sintética. A atividade é feita sob a
orientação da professora Andréa Bachettini.

A professora Margarete Gonçalves,
docente do curso de Engenharia de
Materiais, da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo e do Programa de Pós-
Graduação Mestrado em Memória Social e
Patrimônio Cultural da UFPel, participou do
XI International Conference on Advanced
Materials (Icam 2009), encontro ocorrido de
20 a 25 de setembro, no Rio de Janeiro. Na
ocasião, a professora Margarete apresentou
o trabalho Utilization of electric arc furnace
dust (EAFD) as raw material for cement
production, que trata do estudo do potencial

Teve início em setembro nas
escolas de Educação Infantil do Capão do
Leão a execução do projeto Oficinas de
Nutrição, numa parceria da Secretaria de
Educação e Cultura (Smec) e a Faculdade
de Nutrição da UFPel. O objetivo do

UFPel investe em seu sistema de bibliotecas
equipamentos de informática e bases de dados em CD e
on-line, nacionais e internacionais. Sob sua coordenação
está o BibNET – sistema de automação de bibliotecas, que
está sendo desenvolvido em conjunto com o Centro de
Informática e que consiste em um banco de dados,
disponibilizado via internet, que permite armazenar e
recuperar os documentos incluídos no sistema.

Atualmente em número de oito, as bibliotecas da
UFPel localizam-se nas unidades acadêmicas e estão
disponíveis à comunidade universitária. O atendimento é feito
por bibliotecários e auxiliares treinados para orientar na
utilização mais eficiente dos recursos informacionais que
oferecem. A política de atualização do acervo bibliográfico
obedece às prioridades de cada biblioteca e baseia-se nas
listas de pedidos submetidas pelos docentes dos
Departamentos das Unidades.

Entre os serviços oferecidos está o Empréstimo a
domicílio, oferecido aos alunos, professores e funcionários
da UFPel ou de instituições conveniadas, e a Biblioteca
Digital, que, em convênio com o Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), disponibiliza
as dissertações de mestrado e teses de doutorado dos
programas de pós-graduação da UFPel em texto completo.
A Biblioteca Digital apóia-se substancialmente nas
experiências nacionais e internacionais da construção de
bibliotecas digitais em ambientes acadêmicos e de pesquisa,

Programa de Formação do Professor
Ingressante prossegue em outubro

ICH no XVII Congresso da Sbec

Professora participa do Icam 2009

História Antiga e Estudos Medievais

Curso de Conservação e Restauro realiza trabalho no Guarany

Congresso da Sociedade de Arqueologia

Nutrição nas escolas do Capão do Leão

integrando-se à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
do IBICT e à Networked Digital Library of Thesis and
Dissertations (NDLTD), da Virginia Tech dos Estados Unidos.
    A entrada em funcionamento da Biblioteca do
Campus Porto não implicará na desativação de nenhuma
outra do sistema, ao contrário do que ocorrerá quando for
ativada a Biblioteca do Campus Capão do Leão, a qual serão
agrupadas as atuais Bibliotecas de Ciência e Tecnologia e
da Agronomia. A titular da Secretaria de Ensino
Superior(Sesu) do MEC, Maria Paula Dallari Bucci , deverá
estar presente, neste mês de outubro, nos atos de
inauguração da Biblioteca do Campus Porto.

historiadores de outras regiões do Brasil e
do Estado. As conferências de abertura e
encerramento acontecerão no auditório do
Colégio São José. Além disto, as Jornadas
contaram com mini-cursos pela manhã,
comunicações de pesquisas nas áreas de
História Antiga e Medieval à tarde e mesas-
redondas à noite.

o tema “Metodologia para o ensino superior:
aula universitária”.

Este mini-curso apresenta como
formato a realização de três encontros e
atividades de leituras programadas de forma
extra-classe, somando dez horas de
atividades. As datas são os dias 13 e 27 de
outubro e 17 de novembro, das 14h às 17h.

 São previstas 30 vagas para a
primeira oferta do mini-curso. Os professores
que não participarem do curso neste período,
poderão se inscrever em novas atividades
que irão se configurar também como mini-
cursos, nos próximos meses.

(Sbec), realizado em Natal-RN, nas
dependências da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte. O evento, que visa o
debate entre especialistas, teve como tema
Amizade e Prazer no Mundo Antigo.

pelos professores Lucio Menezes Ferreira,
Cláudio Baptista Carle e Diego Lemos
Ribeiro. Também representaram a UFPel os
pesquisadores associados ao Laboratório de
Ensino e Pesquisa em Antropologia e
Arqueologia(Lepaarq), formados na UFPel,
Rafael Guedes Milheira, Chimene Kuhn
Nobre e Aluísio Gomes Alves.

de aplicação do pó de aciaria (resíduo
gerado em grande quantidade pela indústria
do aço) na produção do clínquer do cimento.

programa é desenvolver ações de educação
e avaliação nutricional visando subsidiar as
políticas alimentares a serem
implementadas na rede municipal. O
primeiro educandário a receber a ação foi a
Escola Alaíde Teixeira Victória.

Biblioteca do Campus Porto está em fase de conclusão
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A UFPel sediou em setembro a 35ª Conferência
Latinoamericana de Informática (Clei), que reuniu 300
participantes, entre pesquisadores, docentes e estudantes
de universidades e centros de pesquisas latino-americanos,
que discutiram a pesquisa, o ensino e o crescimento da área
de informática no continente. O evento é promovido
anualmente pelo Centro Latinoamericano de Estúdios en
Informática e, na edição de 2009 – a terceira realizada no
Brasil em 35 anos –, teve como co-promotores a UFPel, a
UCPel e a Sociedade Brasileira de Computação (SBC).

Paralelamente ao Clei 2009, foram realizados o 17º
Congresso Iberoamericano de Educação Superior em
Educação (Ciesc 2009), o 16º Concurso Latinoamericano
de Dissertações de Mestrado, a 5ª Conferência
Latinoamericana de Redes de Computadores (Lanc 2009)
e o 1º Encontro Latinoamericano da Mulher na Computação
(Lawc 2009).

Segundo o coordenador geral da Clei 2009 pela
UFPel, Gerson Geraldo Homrich Cavalheiro, além de
sessões técnicas de apresentação de trabalhos, fóruns e
palestras com personalidades da área de Informática,

O professor Luciano Volcan
Agostini, do Departamento de Informática da
UFPel, foi eleito para o Conselho da
Sociedade Brasileira de Microeletrônica
(SBMicro) (www.sbmicro.org.br).

Agostini foi o candidato mais votado
na eleição, superando alguns nomes de

O atlas eletrônico
“Histologia Básica Interativa”, de
autoria das professoras Maria
Gabriela T. Rheingantz e Iria
Guimarães Machado, das
disciplinas de Histologia do
Departamento de Morfologia do
Instituto de Biologia da UFPel, foi
disponibilizado na internet,
hospedado no site da
Universidade.

Inicialmente, o atlas foi
publicado na forma de cedê.
Recentemente, para facilitar o
acesso dos alunos da UFPel, assim como
para divulgar o material em outras
instituições de ensino, o livro eletrônico foi
colocado na rede.

O atlas apresenta fotomicrografias
digitalizadas de lâminas histológicas, com a
respectiva descrição, que fazem parte do
acervo das disciplinas de Histologia,
pertencente ao Departamento de Morfologia
do Instituto de Biologia. “É, portanto, um
roteiro ilustrado das lâminas histológicas
utilizadas nas aulas práticas de Histologia”,
consideram as autoras.

Dez professores da UFPel foram
contemplados pelo Programa Nacional de
Pós Doutorado(PNPD). São eles:

Ana Maria Baptista Menezes –
Epidemiologia (1 Cota), Dirceu Agostinetto
– Fitossanidade (1 Cota), Eder Joao
Lenardao – Química (2 Cotas) ,Fabrício
Rochedo Conceição – Biotecnologia (1

UFPel sedia 35ª Conferência Latinoamericana de Informática
mereceram destaque os três painéis – o primeiro, sobre os
parques tecnológicos, outro sobre a História da Computação
na América Latina, e um estudo de caso: a trajetória do curso
de Ciência da Computação da UFPel.

“O ano de 2009 é muito especial para nós. Por
ocasião das comemorações dos 40 anos da UFPel, nos
esforçamos para trazer a Pelotas eventos de expressivo
reconhecimento e esse momento representa um ápice em
nossa proposta”, afirmou o diretor do Instituto de Física e
Matemática (IFM), Gil Carlos Medeiros, destacando também
os 40 anos do IFM, os 15 anos do curso de Computação da
UFPel e os cinco anos do Departamento de Informática.

De sua parte, o presidente da SBC, José Carlos
Maldonado, afirmou que a integração da sociedade científica
é uma das metas da entidade. “Trabalhamos por uma maior
integração na América Latina, através do intercâmbio de
professores e estudantes e do aperfeiçoamento da qualidade
da gestão acadêmica. Ele destacou o trabalho do
coordenador do comitê de programação da Clei 2009,
professor Adenauer Corrêa Yamin, e a participação dos
estudantes, que classificou como a sociedade do futuro.

O reitor da UFPel, Cesar Borges, ressaltou a
habilidade dos organizadores do evento e saudou a
participação dos estudantes. Dirigindo-se ao presidente do
Centro Latinoamericano de Estudios en Informática, o
argentino Rodrigo Santos, ele afirmou que as fronteiras entre
os países da América Latina são apenas virtuais e que a
integração é feita através das pessoas e do esforço de suas
instituições.

Professor eleito para o Conselho da
Sociedade Brasileira de Microeletrônica

grande destaque da microeletrônica do País.
O Conselho da SBMicro é o órgão

máximo da entidade e a posse dos novos
conselheiros aconteceu durante a
Assembléia Geral da SBMicro, que ocorreu
em Natal. O mandato se estende até 2012.

O Atlas Eletrônico de Histologia
já está na internet

Universidade é contemplada com cotas
do Programa Nacional de Pós-Doutorado

Cota), Flavio Fernando Demarco –
Odontologia (2 Cotas), Jorge Adolfo Silva -
Ciência e Tecnologia Agroindustrial (2
Cotas), Luis Carlos Timm - Agronomia (1
Cota), Marcio Nunes Corrêa – Veterinária (2
Cotas), Valmor João Bianchi – Fisiologia
Vegetal (1 Cota) e Victor Paulo Barros –
Física (1 Cota).

A produção foi direcionada aos
alunos, por isso as lâminas são identificadas
por letras e números, de acordo com a
sequência da caixa que cada acadêmico
utiliza durante as aulas práticas, e
organizadas por assunto, tecidos (Histologia
Geral) e sistemas (Histologia Especial).
Dessa forma, facilita-se a orientação,
bastando seguir o sumário descrito em
“Conteúdo”, dizem as professoras.

O atlas pode ser acessado no
endereço http://minerva.ufpel.edu.br/
~mgrheing/cd_histologia/index.htm

Em sintonia com os objetivos do
Ano da França no Brasil – iniciativa do
governo dos dois países, para aprofundar
as relações bilaterais no âmbito cultural,
acadêmico e econômico –, a Universidade
Federal de Pelotas (UFPel)  e a Université
de Rennes 1, com sede em Rennes na
França, assinaram em setembro, em ato
realizado no Lyceu Rio-grandense, acordo

Acordo alavanca intercâmbio entre UFPel
e universidade francesa

de cooperação para o desenvolvimento de
pesquisas na área do Direito.

A colaboração compreende o
desenvolvimento de pesquisas,
particularmente, no campo do direito
ambiental, do direito da saúde e do direito
da propriedade intelectual, notadamente no
aspecto da transferência de
tecnologia.             

Lâminas histológicas servirão de material de apoio

para os estudantes
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Projeção internacional para a área de Materiais
Dentários da Faculdade de Odontologia da UFPel.
Quebrando a hegemonia da região sudeste, o professor
Rafael Ratto Moraes é o autor de um dos dois trabalhos
selecionados no Brasil para apresentação na 88ª Reunião
Geral da Sociedade Internacional de Pesquisa Odontológica,
a realizar-se em 2010, em Barcelona, Espanha.

A pesquisa, que conquistou o prêmio Edward H.
Hatton – maior distinção da pesquisa odontológica brasileira
–, foi inicialmente selecionada entre 60 trabalhos inscritos
na 26ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Pesquisa
Odontológica (SBPqO), realizada de 9 a 13 de setembro
em Águas de Lindóia, interior paulista, sendo uma das
vencedoras entre os 32 trabalhos classificados, dos quais
apenas dois serão apresentados em Barcelona.

No mesmo evento, a professora Fernanda Faot, da
Odonto/UFPel, também foi premiada na categoria de
professores pesquisadores pelo trabalho sobre “Liberação
de agentes fúngicos em resina de base de
polimetilmetacrilato”. A pesquisa comprova que o uso de dois
fármacos no tratamento da candidíase bucal (“sapinho”) não
influencia no aumento da contaminação. Já a aluna de
graduação, Simone Gomes Oliveira, com o trabalho
“Derivados pirazolínicos e dos tiazóis: uma nova classe de
agentes antifúncicos” complementar à pesquisa da

O Departamento de Pós-
Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação(PRPPG) está informando
que a UFPel recebeu da Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior), 26 bolsas de
doutorado e 48 bolsas de mestrado
(totalizando 74 cotas). As bolsas serão
distribuídas por indicação da Capes, de

Após 18 meses de funcionamento
do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da UFPel, ocorreu, no dia 30
de setembro, a primeira defesa de
dissertação de mestrado. A apresentação

No dia 17 de setembro foi defendida
a primeira tese de Doutorado em Educação,
no Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFPel. O trabalho “Docência
em Artes Visuais: Descontinuidades na (re)

Entre os dias 31 de agosto e 4 de
setembro, docentes e alunos do Mestrado
e da Graduação em Química estiveram
participando do 13º Brazilian Meeting on
Organic Synthesis-BMOS, no Hotel Colina
Verde, em São Pedro-SP.

Realizado há mais de 20 anos, o
BMOS reúne pesquisadores e estudantes

O professor de Fruticultura da
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel
(Faem), José Carlos Fachinello, está
participando da organização do Comitê
Técnico-Científico do Frutal Cone Sul. O
Frutal Cone Sul acontece nos dias 5, 6 e 7
de novembro em Bento Gonçalves no
Parque de Eventos Fenavinho.

O objetivo da feira é promover os
produtos da região, atrair novos
investimentos e gerar empregos e renda.
Além da feira com produtos da região, o

Área de Materiais Dentários conquista prêmios
professora Fernanda, venceu a categoria de
Iniciação Científica.

A pesquisa
O estudo, intitulado “Use of nano-scale

crosslinked polymeric particles to address
shrinkage-related challenges in dental polymers”,
descreve a obtenção de nanopartículas poliméricas
reticuladas sintetizadas por meio de nova
tecnologia desenvolvida durante o estágio de
doutorado do professor Rafael Ratto Moraes no
Biomaterials Research Center, Universidade do
Colorado, EUA.

A premiação
De abrangência mundial, o prêmio

Edward H. Hatton é destinado aos melhores
trabalhos apresentados por cada divisão regional
da International Association for Dental Research
(IADR). “Trabalhos desta modalidade são
selecionados em todos os países que compõem a
IADR”, observa o coordenador do curso de Odontologia,
professor Flávio Demarco, que em 1997 obteve idêntica
premiação, apresentando seu projeto na França no ano
seguinte.

Além do trabalho da UFPel, também foi selecionada
uma pesquisa sobre formação de tecidos dentários a partir

de células tronco, desenvolvida em Bauru-SP. Ambos os
trabalhos brasileiros receberão custeio de passagens e
hospedagem para apresentação, nos dias 14 a 17 de julho
de 2010, durante a 88ª Reunião Geral da IADR, em
Barcelona, Espanha. O prêmio é patrocinado mundialmente
pela Unilever.

Universidade recebe bolsas de
pós-graduação da Capes

PPG em Enfermagem tem
primeira defesa de dissertação

Primeira defesa de Doutorado em Educação

Professor da Faem representa
a UFPel no Frutal Cone sul

Química participa de evento internacional

acordo com as demandas específicas de
cada programa de pós-graduação.

O diretor do Departamento, Marcio
Nunes Corrêa, considera que tais cotas
favorecerão o crescimento e a qualificação
das atividades dos Programas de Pós-
Graduação de toda instituição, motivando
discentes e pesquisadores-docentes na
condução de suas atividades de pesquisa.

pública do primeiro produto, de autoria da
mestranda Teila Ceolin, teve como título “O
conhecimento sobre plantas medicinais
entre agricultores de base ecológica da
região sul do Rio Grande do Sul.

evento também promoverá mostras
tecnológicas, inovações de mercado e
processos, encontro de negócios e
caravanas de produtores.

A UFPel é apoiadora do evento e
participará dos painéis que acontecerão
durante os três dias da feira. Além disso, 40
alunos e professores da Faem participarão
das atividades em Bento Gonçalves.

Mais informações sobre o Frutal
Cone Sul estão no site
www.frutalconesul.com.br.

construção da trajetória profissional” foi
defendido pela professora Carmen Lúcia
Abadie Biasoli, do Instituto de Artes e Design
(IAD).

da área de síntese orgânica do Brasil e
do exterior para apresentar seus
resultados de pesquisa, trocar
experiências profissionais e realizar
contatos prof issionais visando à
realização de projetos em cooperação e
intercâmbio para a qualificação docente e
discente.
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Passada a comemoração, os
calouros descobrem uma realidade
totalmente desconhecida, o ambiente
universitário. A UFPel oferece vários serviços
para que os estudantes possam desenvolver
outras atividades durante a vida universitária.
Confira as atividades acadêmicas, culturais,
sociais, esportivas e os benefícios que a
instituição disponibiliza.

Estrutura
Em seus 40 anos de existência, a

UFPel possui seis Campi,  Campus Capão
do Leão,  Campus Palma, Campus CAVG,
Campus da Saúde,  Campus das Ciências
Sociais e o Campus Porto onde atualmente
está instalada a reitoria e está em obras para
receber outras unidades e projetos.

A Universidade também possui
várias unidades dispersas. São elas: Museu
de Artes Leopoldo Gotuzzo (MALG), Hospital
Escola (HE), Museu de Ciências Naturais
Carlos Ritter, Direção, Administração e
Almoxarifado do HE, Conservatório de
Música, Escola de Belas Artes, Centro de
Integração do Mercosul, Lyceu Rio-
grandense, Faculdade de Administração e
Turismo, Agência para o Desenvolvimento
da Lagoa Mirim, Editora e Gráfica
Universitária, Faculdade de Odontologia,
Casa do Estudante Universitário, Diretório
Central dos Estudantes, Coordenadoria de
Assuntos Estudantis e Comunitários,
Faculdade de Direito, Serviço de Assistência
Judiciária, Prefeitura Universitária, Centro de
Pesquisas Epidemiológicas, Centro
Especializado em Seleção (CES), Posto
Periférico Centro Social Urbano, Escola
Superior de Educação Física (ESEF),
Programa de Assistência à Saúde do
Servidor e do Aluno (PROASA), Ambulatório

O Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania(Pronasci), do Ministério da Justiça, poderá ter
uma intersecção com o Programa Vizinhança, realizado pela
UFPel na região do entorno do novo campus Porto. O
assunto foi tratado no dia 21 de setembro, durante visita do
secretário-executivo do Pronasci, Ronaldo Teixeira da Silva,
ao reitor da UFPel, Cesar Borges.

Durante o encontro, realizado no gabinete da
Reitoria, ficou alinhavada uma reunião da coordenação do
Pronasci com a coordenação e equipe do Vizinhança, que
terá a presença de representantes das comunidades
envolvidas no Programa, a ser realizada em outubro, em
data ainda a ser confirmada.

Acompanhado de todos os
pró-reitores e do vice-reitor Manoel
Luiz Brenner de Moraes, o reitor Cesar
Borges, da UFPel, esteve presente em
Caçapava do Sul, dia 28 de setembro,
quando, juntamente com a reitora
Maria Beatriz Luce, da Universidade
Federal do Pampa (Unipampa), e dos
demais reitores federais do Rio Grande
do Sul, inaugurou as novas instalações
daquela Universidade, em Caçapava,
obra esta de responsabilidade da
UFPel.

Tendo ao seu lado, os
ministros da Educação, Fernando
Haddad, e da Justiça, Tarso Genro,
Cesar Borges lembrou em seu
pronunciamento que a Unipampa é a
concretização de um projeto de toda a
região, desbravado pelo ministro Tarso Genro, quando da
assinatura do ato de criação da Universidade.

Ao falar da inauguração do novo prédio do Campus
Caçapava do Sul da Unipampa, o ministro da Educação

Universidade oferece atividades múltiplas
24h, Centro de Educação Aberta e a
Distância, Casarão 8, Posto Periférico do
Areal, Instituto de Letras e Artes e o Radar
Meteorológico.

Pró-Reitorias
Pela Pró-Reitoria de Assuntos

Estudantis e Comunitários (PRAEC) o
aluno tem a possibilidade de inscrever-se
para as bolsas de auxílio alimentação,
transporte e moradia. Através destes auxílios
a UFPel subsidia a alimentação dos  alunos
bolsistas através dos Restaurantes-Escolas,
propicia o deslocamento até o local de aula
sem custo de transporte e atende a
necessidade de alojamento do aluno através
da Casa do Estudante que possui
capacidade para aproximadamente 200
moradores.

Além destes serviços, a PRAEC
disponibiliza aos alunos atendimento
psicológico, Posto Médico no Campus
Capão do Leão e o Programa de Assistência
à Saúde do Servidor e do Aluno (PROASA).
Os auxílios devem ser solicitados na
Coordenadoria de Benefícios Estudantis
(Três de Maio, 852) no início de cada
semestre. Mais informações sobre os
serviços da PRAEC pelo fone 3227.7509 ou
pelo site http://wp.ufpel.edu.br/praec.

Pela Pró-Reitoria de Graduação
(PRG) o aluno pode participar dos Grupos
do Programa Educação Tutorial (PET) que
tem por objetivo propiciar aos estudantes
complementação a sua formação
acadêmica. Já existem na universidade
Grupos PET de Agronomia, Arquitetura e
Urbanismo, Artes Visuais, Educação Física,
Engenharia Agrícola, Física, Meteorologia,
Engenharia Hídrica, Ciências da
Computação, Pedagogia e Odontologia. O

aluno pode entrar como voluntário e depois
candidatar-se como bolsista.
Outra opção é ingressar nas Empresas Jr.
Atualmente há na universidade cinco
Empresas Jr. nas áreas de Ciência da
Computação, Administração, Engenharia
Agrícola, Química de Alimentos e Turismo.

As Bibliotecas estão dividas nos
Campi e nas unidades de acordo com os
assuntos abordados em cada curso. Para
ter acesso aos livros o aluno precisa fazer o
Cartão de identificação.

A PRG também oferece vagas para
Estágio Remunerado através de Editais
publicados no site e Bolsas de Graduação
que oportunizam aos alunos o envolvimento
com os processos de ensino e
aprendizagem. Mais informações pelo site
http://prg.ufpel.edu.br/index.php.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (PRPPG) oferece aos
estudantes Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica (PIBIC) e Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(PIBITI) além do Congresso de Iniciação
Científica (CIC) que 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. Mais informações pelo fone
3921-1413 ou pelo site http://
prppg.ufpel.edu.br/.

A Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura (PREC) oferece ao aluno Bolsa
Auxílio Viagem para que os alunos possam
representar a UFPel em atividades de
extensão em outras localidades. Além disso,
a PREC disponibiliza o Coral, Grupo de
Teatro, CTG, Centro de Lazer e Atividades

Pronasci poderá ter intersecção
com Programa Vizinhança

Inaugurado prédio próprio da
Unipampa em Caçapava do Sul

Físicas e Bolsas de Extensão que podem
ser solicitadas a partir do segundo semestre.
O Departamento de Intercâmbio e
Programas Internacionais (DIPI) proporciona
aos estudantes a oportunidade de cursar
parte do curso no exterior. Mais informações
pelo fone 3921.1281 ou pelo site http://
prec.ufpel.edu.br/.

Dicas úteis ao calouro
Departamento de Registro

Acadêmico (DRA): O DRA é o local onde o
aluno pode resolver os problemas relativos
à matrícula ou ao andamento acadêmico. O
telefone do DRA é 3921.1227.

Coordenadoria de Assuntos
Estudantis e Comunitários (CAEC): a
Coordenadoria de Assuntos Estudantis é a
mediadora das questões entre o estudante
e a instituição. É ela que gerencia o
programa de benefícios Fica na Três de
Maio, 852.

Diretório Central dos Estudantes
(DCE): no site www.dceufpel.org.br podem-
se encontrar informações sobre o DCE.
Também é possível saber das ações
promovidas e dos serviços oferecidos, como
a confecção da Carteira de Estudante. Da
mesma forma, nos Centros e Diretórios
acadêmicos dos cursos o aluno pode
desenvolver também uma formação política.

Fernando Haddad disse que a Universidade tem “um apelo
especial porque saiu do chão, saiu do zero, e porque não é
fácil erguer dez campus onde antes não havia praticamente
nada”.



Conter o processo de degradação do tradicional
casarão localizado na praça Coronel Pedro Osório, esquina
Barão de Butuy, será o primeiro passo para a recuperação
total do imóvel, adquirido pela Universidade Federal de
Pelotas(UFPel) em dezembro de 2006 e considerado um
dos cartões postais de Pelotas. Orçado em cerca de R$ 120
mil, o projeto de restauro emergencial do prédio acaba de
ser aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan) e deverá ter as obras iniciadas em breve.

O restauro emergencial contemplará intervenções
na estrutura do telhado, com a recomposição e reforço
estrutural da cimalha, substituição de ripamento e da cama
de telhas e confecção de novos rufos. Também estão
previstas a recuperação das esquadrias, substituição e
reforço do barroteamento do piso, recuperação da parte

Num espetáculo memorável, Coro, Solistas e
Orquestra Música pela Música, sob a regência do maestro
Sérgio Sisto, celebraram, na noite do dia 6 de outubro, no
Theatro Guarany, os 40 anos da UFPel. O espetáculo marcou
também o início das comemorações do cinquentenário da
Universidade Católica de Pelotas, em cerimônia que
aproximou ainda mais as duas instituições.
Ponto alto da programação artística alusiva ao quadragésimo
aniversário da UFPel, o repertório do concerto, que reuniu
no palco 80 coralistas e 55 músicos da orquestra, foi do
erudito ao popular.

Em seu pronunciamento, o vice-reitor, professor
Manoel Luiz Brenner de Moraes, no exercício da Reitoria,
agradeceu a todos os apoiadores da iniciativa, salientando
que o espetáculo se sustenta no talento e na criatividade do
conjunto Música Pela Música.

O reitor Cesar Borges, que naquele dia participou
de ato oficial do governo uruguaio, presidido pelo presidente
Tabaré Vasquez, em Montevidéu, e não pôde comparecer
ao evento, deixou mensagem escrita, que foi lida no
cerimonial: “No momento em que a UFPel comemora seu

O presidente da Câmara Pelotense do Livro,
Cláudio Dorow, e o produtor cultural do evento, Carlos
Ferreira, reuniram-se com o vice-reitor da UFPel, Manoel
Luiz Brenner de Moraes, para entregar convite da realização
da 37ª Feira do Livro à Universidade. O vice-reitor garantiu
o apoio da instituição. Cláudio Dorow fez o convite em nome
dos livreiros que já se mobilizam para o evento, que vai de
30 de outubro a 15 de novembro, na praça Coronel Pedro
Osório. “A presença da Universidade é muito importante”,
afirmou o presidente da Câmara do Livro, “porque a Feira é
um evento regional na área da educação e da cultura”.

Resultado de uma parceria entre o Hospital Escola
UFPel/FAU e o Instituto de Artes e Design da UFPel, o
projeto, criado em 18 de setembro de 2000, tem como mérito
a humanização do ambiente hospitalar através da arte. O
espaço é atualizado quinzenalmente, renovando não só suas
cores e formas, mais também a vida e a esperança de
pacientes, acompanhantes e trabalhadores da saúde.

O Corredor Arte é considerado democrático por
acolher várias formas de arte, como pintura, desenho,
gravura e fotografia e também dar espaço para todo o tipo
de artista, desde iniciantes a renomados.

O Projeto comemora nove anos totalizando
exatamente 200 exposições, sempre com a agenda repleta,
alternando trabalhos de artistas plásticos de Pelotas e da
região, alunos da Faculdade de Artes e Design/UFPel ,
grupos de saúde mental, ateliês, entre outros.

Com expressivo acervo, a Livraria da Universidade
Federal de Pelotas já está funcionando em seu novo
endereço, na rua Félix da Cunha, 363, pela manhã e tarde.
A Livraria, que é parte integrante da Editora e Gráfica da
UFPel, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura,
possui convênio com várias editoras universitárias e outras
do país, colocando à disposição de alunos, professores e
da comunidade, centenas de títulos dos mais variados
gêneros.

O diretor da Editora, professor Volmar Geraldo da
Silva Nunes, solicita aos professores interessados que
encaminhem, através do e-mail volmar@ufpel.edu.br, a
relação de livros do seu interesse, possibilitando assim à
Livraria, se for o caso, adquiri-los e posteriormente repassá-
los a baixo custo. “Isso é viável, porque faremos a aquisição
de forma direta junto às editoras”.

O Grupo de Astrofísica da UFPel programou,

como atividade de encerramento do Ano Internacional

da Astronomia em Pelotas, o concurso de desenho Lápis

Astral, contemplando cinco faixas etárias: menores de 7

anos, de 8 a 10 anos, de 11 a 14 anos, de 15 a 17 anos,

e maiores de 18 anos.

O primeiro lugar de cada categoria ganhará um

telescópio refrator da Celestron de 70mm e o segundo

Iphan aprova restauro emergencial do Casarão 8

UFPel terá presença forte
na Feira do Livro

40 anos da UFPel são comemorados
em concerto da SPMM

Corredor Arte do Hospital Escola
completa 9 anos

Livraria atende em novo endereço

Concurso de desenho encerra atividades do
Ano Internacional da Astronomia em Pelotas

elétrica, revisão do sistema de drenagem do porão,
imunização contra insetos e execução do fechamento
provisório.

A segunda etapa de obras, visando à completa
restauração do imóvel para os usos definitivos, será licitada
futuramente, envolvendo recursos da ordem de R$ 1,7
milhão. A princípio, o casarão deverá sediar o Museu do
Doce de Pelotas e o Museu de Antropologia e Arqueologia.
Também está prevista uma sala de cinema.

Construído em 1878 para o conselheiro Francisco
Antunes Maciel, o casarão 8, tombado em nível federal, é
considerado hoje pelo Iphan, na ordem de importância, como
o segundo mais belo patrimônio do País. A obra é atribuída
ao arquiteto italiano José Isella, autor também da capela da
Santa Casa de Pelotas.

40º aniversário, a comunidade pelotense homenageia nossa
instituição com este concerto, fato que exprime a importância
da conjugação de esforços para que nossa cidade e esta
região prosperem cada vez mais”.

Durante o ato, o presidente da comissão dos 40
anos, jornalista Clayton Rocha, entregou ramalhete de flores
à viúva do reitor fundador da UFPel, Delfim Mendes Silveira,
sra. Maria Amaral Silveira, e à sua filha, professora Maria
Lúcia Silveira da Silva.

Homenagem à UCPel
Na programação culminante do aniversário da

UFPel, a instituição prestou homenagem à UCPel, que abre
neste dia 7 de outubro - data de seu aniversário - as
comemorações de seu cinquentenário. “Honrado, na
condição de reitor em exercício, de presidir esse ato solene,
transmito o desejo do reitor Cesar Borges, de brindar com
nossa co-irmã, a Universidade Católica, parceira de tantas
iniciativas, por essa associação festiva que as envolve. Em
nossos 40 anos, aqui comemorados, estamos cientes das
altas responsabilidades das duas instituições no contexto
da Metade Sul do Rio Grande”, concluiu Manoel Moraes.

lugar ganhará uma luneta caseira da Olimpíada Brasileira

de Astronomia.

A iniciativa conta com o apoio do Instituto de

Artes e Design (IAD) para selecionar os trabalhos e

organizar uma exposição dos trabalhos em local a ser

divulgado. Podem participar do concurso pessoas dos

municípios pertencentes à 5a Coordenadoria Regional

de Educação.


