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Debate apoiado pela Universidade discute o desenvolvimento regional
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Rádio Gaúcha transmite da UFPel e destaca crescimento da instituição

Odontologia inaugura novo bloco cirúrgico

Durante o ato de inauguração da Biblioteca do
Campus Porto, no dia 27 de novembro, o reitor Cesar Borges
anunciou a compra pela UFPel do complexo esportivo da
Associação Atlética Banco do Brasil(AABB), localizado no
centro de Pelotas, destinado à Escola Superior de Educação
Física (Esef). Borges informou ainda que a Universidade
obteve a liberação de R$ 3 milhões para a instalação de um
centro cultural na instituição, de R$ 1 milhão e 520 mil para
a construção de um restaurante universitário próximo ao
novo campus Porto e de R$ 950 mil destinados à área das
engenharias.  

No dia 7 de dezembro, o prefeito de Pelotas, Fetter
Júnior, em ato realizado no Salão Nobre da Prefeitura,
assinou a Lei 5.643, que efetiva a doação do prédio da antiga
cervejaria Brahma, situado na rua Benjamin Constant, 1071,

         UFPel compra complexo esportivo da AABB,
              anuncia recursos e recebe prédio da Brahma

Com a presença da diretora do
Departamento da Rede de Instituições
Federais de Ensino Superior da
Secretaria de Ensino Superior(Sesu) do
MEC, professora Adriana Rigon Weska,
foi inaugurada no dia 27 de novembro a
biblioteca do campus Porto da UFPel.

O crescimento do número de cursos de graduação da UFPel foi destaque no programa
Gaúcha Repórter, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, gerado na tarde do dia 26 de
novembro desde o gabinete da Reitoria da Universidade.

O Departamento de Cirurgia da Faculdade de
Odontologia da UFPel inaugurou o novo bloco cirúrgico
daquela unidade acadêmica. As instalações receberam
o nome do professor doutor Eurico Kramer de Oliveira,
professor emérito da Universidade, em homenagem
póstuma ao seu trabalho e dedicação ao setor.

O projeto Gaúcha Debates do Rio Grande, promovido pela Rádio Gaúcha de Porto
Alegre, com o patrocínio da Famurs e Assembléia Legislativa e apoio da UFPel, colocou
em discussão as novas perspectivas para o futuro da região Sul e as iniciativas e
projetos capazes de conduzir à retomada do desenvolvimento.

à Universidade Federal de Pelotas. A lei havia sido aprovada
na Câmara de Vereadores no início do mês.

Ao se manifestar no ato, o reitor da UFPel, Cesar
Borges, disse que a ideia da Universidade é transformar a
edificação em uma grande área cultural e também destinada
a eventos tecnológicos. “Estamos transformando o que antes
era uma região deprimida da cidade em uma área fértil em
ciência e tecnologia e em cultura. Está surgindo um grande
corredor da Educação Superior”, afirmou.

As iniciativas da Universidade resultarão, observou
Borges, em poucos anos, num grande desenvolvimento local
e regional. O reitor agradeceu o apoio e a confiança da
Prefeitura e da Câmara de Vereadores na doação. Ele
informou que a Universidade já está tomando as providências
para, até o fim do ano, realizar a licitação para a construção
de um grande anfiteatro no local.Ato de doação do prédio da antiga Brahma
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Em palestra proferida no Centro de Integração do
Mercosul, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no
dia 20 de novembro, a convite do reitor Cesar Borges, o
embaixador do Brasil no Mercosul e representante do País
junto à Associação Latino-Americana de Integração (Aladi),
Regis P. Arslanian, falou sobre as dificuldades enfrentadas
no processo de integração do Mercado Comum do Sul e
sobre os avanços - em sua opinião, não tão difundidos quanto
os problemas.

Suas primeiras palavras expressaram a emoção
de encontrar em Pelotas um local dedicado à promoção da
integração regional. “Se soubesse antes da existência do
Centro de Integração do Mercosul, teria feito questão de
visitá-lo logo que assumi o cargo”, enfatizou ao elogiar a
iniciativa da UFPel.

“O Mercosul tem sido alvo de críticas, mas não se
trata apenas de um acordo de livre comércio, mas de um
processo de integração, que pela sua complexidade leva
anos para se consolidar”, afirmou Arslanian, lembrando que
a União Européia tem 60 anos e a integração entre os países
ainda é citada como um projeto.´

Segundo o embaixador brasileiro, a principal
dificuldade, que vem sendo trabalhada pelos representantes
dos países do Mercosul desde 2004, é a eliminação da dupla
cobrança tarifária. “Não existe uma verdadeira união
aduaneira, mas estamos quase chegando lá. Já existe um
código aduaneiro praticamente formatado, e a interligação
de informática entre as todas as alfândegas dos países já
funciona em caráter experimental. Falta apenas definir a
forma de redistribuição da receita alfandegária”, informou.

Entre os avanços, ele destacou o Focem (Fundo
para a Convergência Estrutural e o Fortalecimento

           Embaixador brasileiro fala sobre as
                            dificuldades e avanços do Mercosul

Institucional do Mercosul), constituído por recursos aportados
pelos governos, a fundo perdido, no montante de US$ 100
milhões/ano, com o objetivo de reduzir assimetrias e
promover a integração. Criado há três anos, o Focem já
dispõe de US$ 293 milhões para financiar projetos de
entidades públicas voltados à integração regional, e que são
submetidos à apreciação dos embaixadores dos países
membros. No momento, 16 projetos já foram aprovados e
entrarão em execução.

“Acho que o Focem deveria ser mais utilizado”,
opinou o palestrante lembrando que o reitor Cesar Borges,
da UFPel, prepara projeto para instalação de postos de
saúde em áreas de fronteira, que, se executado, dará maior
visibilidade ao Mercosul. Segundo ele, as iniciativas entre
os países não são adotadas de maneira isolada, mas são
tomadas de forma articulada, a exemplo de projetos de
integração produtiva, já em andamento, nas áreas
automotiva e de gás e combustível.

Outro avanço citado pelo embaixador foi a criação,
há três anos, do Parlamento do Mercosul, que realiza
mensalmente sessões ordinárias e, que, em sua avaliação,
tem dado uma maior consciência de cidadania, promovendo
também uma cobrança maior junto aos governos. Arslanian
lembrou que, atualmente, nove senadores e nove deputados
brasileiros comparecem às sessões do Parlamento, mas que
está em discussão proposta dos próprios países que prevê
um acordo de proporcionalidade. Assim, o Brasil passaria a
ter 75 assentos no Parlamento, seguindo-se a Argentina,
com 43; o Uruguai e o Paraguai, cada um com 18 assentos.

Adesão da Venezuela
O diplomata brasileiro defendeu a polêmica adesão

da Venezuela ao Mercosul, cujo acordo está sendo ratificado

pelos congressos dos demais países, afirmando tratar-se
de uma questão estratégica. “Não se pode pensar na adesão
hoje, mas o que poderá representar no futuro. Não se trata
de dar guarida ao presidente Chaves, mas de acolher um
país”, observou. Segundo ele, deve-se pensar na Venezuela
como um Estado de fronteira e não vale a pena ter más
relações com vizinhos através de uma rejeição motivada
por questões de momento.

Livro
Na segunda parte da programação, houve o

lançamento do primeiro livro da série Fronteiras da
Integração, projeto que conta com o apoio da Fundação
Simon Bolívar. Na oportunidade, a professora uruguaia
Gladis Btentancor, ex-consultora da Unesco, fez uma
exposição sobre o livro de sua autoria “Una frontera singular.
La vida cotidiana en ciudades gemelas: Rivera (Uruguay) e
Sant’Ana do Livramento (Brasil)”

Acompanhado de técnicos e
engenheiros da Pró-Reitoria de
Planejamento e Desenvolvimento, e do
diretor do Instituto de Química e
Geociências(IQG), professor Sérgio
Nascimento, o reitor Cesar Borges fez uma
vistoria nas reformas dos laboratórios do
Instituto, tendo constatado que as obras
estão em fase bastante adiantada,
atendendo às adequações previstas para a
realização das aulas práticas do
Departamento de Química Analítica e
Inorgânica.

As obras resultam do programa de
reestruturação total do IQG, que contempla
também as instalações do Departamento de
Bioquímica.

Três laboratórios foram
amplamente reformados com a colocação

de pisos antiderrapantes, instalação de nova
rede elétrica, recuperação de câmaras de
exaustão (capelas), reforma para adequação
de bancadas, bem como revestimento das
paredes. Nos próximos dias, deverão ser
instalados chuveiros de segurança, já
adquiridos.

Consta também a da
reestruturação do Instituto, a construção, já
iniciada, de um prédio de 1,3 mil metros
quadrados com oito novos laboratórios para
atender os diversos cursos que possuem
aulas práticas de química.

Segundo o professor Sérgio
Nascimento, nos vinte anos em que ele está
vinculado à direção do IQG, o Instituto vive
o seu melhor momento em relação a
investimentos de infraestrutura feitos pela
administração superior da UFPel.

Reforma estrutural dos
laboratórios do IQG em fase final

O Curso de Engenharia Agrícola da
UFPel, pioneiro no Brasil, conquistou, mais
uma vez, “Quatro Estrelas” na avaliação
anual de cursos superiores do Guia do
Estudante da Editora Abril - Edição 2009.

O  aluno do curso de Engenharia
Agrícola Rafael Ludwig foi o primeiro
colocado na seleção para o Programa de
Pós-Graduação em Irrigação e Drenagem,
em nível de mestrado, da Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”(Unesp), e será orientado pelo
professor João Carlos Cury Saad.

Engenharia Agrícola
conquista, mais uma vez,
Quatro Estrelas no Guia

do Estudante da Abril

Aluno da UFPel obtém
primeira colocação em
seleção de mestrado na

Unesp

No dia 11 de dezembro, a Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura, como parte
das ações do Programa Vizinhança, entregou
à Associação de Moradores da Balsa 144 kits
de literatura infantil (coleção Eliel e Rafael, 6
volumes, e o livro Desafios da Cosquinha).
Os kits serão distribuídos para crianças do
bairro na Festa de Natal da Balsa, programada
para o dia 20, na rótula de acesso ao campus
Porto. A doação foi possível graças à
campanha realizada pelo técnico-
administrativo José Francisco Borges, através
da qual funcionários adquiriram a coleção e a
doaram para a campanha.

Doação de livros para a
Balsa

Um público atento assistiu à palestra
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Com a presença da diretora do
Departamento da Rede de Instituições
Federais de Ensino Superior da Secretaria
de Ensino Superior(Sesu) do MEC,
professora Adriana Rigon Weska, foi
inaugurada no dia 27 de novembro a
biblioteca do campus Porto da UFPel, na
área do antigo frigorífico Anglo e onde já

O Departamento de Cirurgia da Faculdade de
Odontologia da UFPel inaugurou no dia 27 de novembro o
novo bloco cirúrgico situado no terceiro andar do curso. As
instalações receberam o nome do professor doutor Eurico
Kramer de Oliveira, professor emérito da Universidade, em
homenagem póstuma ao seu trabalho e dedicação ao setor.

Com dez salas de atendimento, dois vestiários e
uma sala de esterilização, o novo bloco receberá
aproximadamente 40 pacientes por dia, proporcionando aos
usuários, gratuitamente, exames, cirurgias, remoção de
pontos entre outros serviços. Além da melhoria nos serviços
prestados à comunidade, o bloco beneficiará a pós-
graduação e cinco disciplinas de graduação, totalizando
cerca de 170 alunos favorecidos.

Ao lado do bloco, o Ambulatório, ainda em reforma,
será concluído em março de 2010 e complementará o bloco,
ampliando o atendimento. De acordo com a coordenadora
do Departamento de Cirurgia, Traumatologia e Prótese Buco-
maxilo-facial, professora Carmem Helena Jacques Lemes,
com a reforma, o Departamento de Cirurgia ficará inteiro no
mesmo andar, facilitando o atendimento. Para a
coordenadora, o novo bloco era um sonho e uma
necessidade. “Nosso objetivo é treinar e orientar o aluno
para desenvolver as aptidões dentro de um ambiente com
características hospitalares. Com o novo bloco este objetivo
se tornará realidade”, afirmou.

O descerramento da placa de inauguração foi
presenciado pela viúva e demais familiares do professor
Eurico Kramer de Oliveira. Emocionados, os familiares
escolheram o filho do homenageado, Eurico Passos de
Oliveira, que também fez parte do quadro de professores
da Faculdade, para falar em nome da família. “Ficamos

Três pesquisadores da área de Materiais da
Faculdade de Odontologia da UFPel obtiveram aprovação
de projetos no Edital MCT/CNPq 14/2009 – Universal. O
professor Flávio Demarco obteve financiamento na faixa C,
com o projeto “Desenvolvimento de scaffolds injetáveis para
engenharia tecidual da polpa dental”, enquanto o professor
Rafael Moraes obteve financiamento na faixa A, com o
projeto “Desenvolvimento de compósitos odontológicos
contendo nova matriz inorgânica monomodal
nanoestruturada”. O pesquisador Fabrício Ogliari obteve
aprovação do projeto “Benzodioxolas como uma nova classe
de co-iniciadores para sistemas de fotoiniciação de adesivos
odontológicos” na faixa A, e ainda obteve aprovação no Edital
RHAE/CNPq. O total de recursos aprovados chega a R$
200 mil.

Biblioteca do campus Porto
funcionam a Reitoria da Universidade e parte
da Faculdade de Letras. O prédio ocupa área
de mil metros quadrados, 500 dos quais
destinados à área de livraria.

A biblioteca atenderá os cursos que
funcionarão no campus, com acervos de
livros e periódicos e serviços de empréstimo
domiciliar, de acesso à internet, de consultas
a bases de dados e de Comut, que é um
sistema pelo qual é possível solicitar artigos
científicos encontrados em outras
bibliotecas. Conta com salas individuais de
estudo, anfiteatro para treinamentos e
jardim.

Um espaço acadêmico de valor
fundamental para a socialização do
conhecimento. Assim a diretora do
Departamento da Rede de Instituições
Federais de Ensino Superior do MEC
classificou o ambiente que estava sendo
inaugurado. Adriana Weska, em seu
discurso, lembrou que o Governo Federal
vem investindo fortemente nas
universidades, com a criação de novas
instituições pelo país. Até o fim de 2009,
conforme a diretora, serão 59 universidades
federais no Brasil.

O reitor da UFPel, em sua fala no
ato de inauguração, frisou que o ambiente é
o começo de uma biblioteca setorial para os
cursos que serão instalados no campus a

Odontologia inaugura novo bloco cirúrgico

felizes pela lembrança, pois é raro, hoje em dia, ver
demonstrações de gratidão com pessoas que colaboraram
com o desenvolvimento de instituições”, declarou o professor.

Além de professores, funcionários e alunos, a
cerimônia teve ainda a presença do reitor Cesar Borges,
dos demais membros da administração, da diretora da
Faculdade de Odontologia, Márcia Bueno Pinto e da diretora
do Departamento da Rede de Instituições Federais de Ensino
Superior da Secretaria de Ensino Superior(Sesu) do MEC,
Adriana Rigon Weska que representou o Ministro da
Educação Fernando Haddad.
           Em sua fala, Cesar Borges lembrou um pouco da
história da Faculdade e de sua importância para a
Universidade, já que a Faculdade de Odontologia foi uma
das unidades fundadoras da UFPel. Em seguida o reitor
convidou os presentes para conhecer as instalações.

Pesquisadores da
Odonto aprovam
projetos no CNPq

partir de 2010 e que todo o complexo do novo
campus deverá ser inaugurado no fim do
próximo ano, ato para o qual a UFPel
pretende contar com as presenças do
ministro da Educação, Fernando Haddad, e
do presidente da República, Luiz Inácio Lula
da Silva.

Após os discursos, foi descerrada
placa comemorativa ao ato, pela

representante do MEC e por diretores de
unidades acadêmicas da Universidade.
Antes de ser conduzida pelo reitor a uma
visita pelas instalações da Biblioteca e do
campus Porto, Adriana Weska recebeu um
exemplar do livro Portunhol na Fronteira
Brasil Uruguai, convivência linguística, de
autoria da professora Tatiana Ribeiro do
Amaral. 

é inaugurada

Reitor e Diretora do MEC

Universidade investe em infraestrutura acadêmica

Novo bloco receberá 40 pacientes por dia
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Durante duas horas e 40 minutos,
o projeto Gaúcha Debates do Rio Grande,
promovido pela Rádio Gaúcha de Porto
Alegre, com o patrocínio da Famurs e
Assembléia Legislativa e apoio da UFPel,
colocou em discussão as novas perspectivas
para o futuro da região Sul e as iniciativas e
projetos capazes de conduzir à retomada do
desenvolvimento. O Debate, realizado na
auditório da Biblioteca Pública Pelotense, no
dia 26 de novembro, sob o comando do
jornalista Lasier Martins, contou com quatro
debatedores, que trocaram idéias e
responderam às ponderações e apartes do
apresentador e da plateia.

De um lado, o evento expôs as
próprias feridas da região, evidenciando
fatores como vaidades, desunião,
dificuldades de articulação, baixo
empreendedorismo, traumas e baixa auto-
estima, que, somados à discriminação e
descaso de sucessivos governos, nas
esferas estadual e federal, explicam o
quadro de estagnação em que, por décadas,
a região esteve mergulhada. De outro, o
debate mostrou que esse cenário,
felizmente, começa a ser gradualmente
revertido, graças aos recentes investimentos
nas áreas de infraestrutura urbana e
educação, e à gradual mudança da matriz
econômica, que, ao abarcar projetos como
os polos naval e florestal, deixa de ser
eminentemente agropastoril.

As avaliações iniciais dos
debatedores foram tão francas e profundas,
que levaram o mediador a classificá-las
como uma expiação de defeitos,
considerando-as, entretanto, como positivas
e sinalizadoras de mudanças. Lasier Martins
lembrou que o acontecimento se integra à
celebração dos 40 anos da UFPel.

Para o economista e coordenador
do Itepa (Instituto Técnico de Pesquisa e

           O crescimento do número de cursos de graduação
da UFPel foi destaque no programa Gaúcha Repórter, da
Rádio Gaúcha de Porto Alegre, gerado na tarde do dia 26
de novembro desde o gabinete da Reitoria da Universidade.
O reitor Cesar Borges, ao ser questionado sobre a
Universidade pelo jornalista Lasier Martins, apresentador
do programa, frisou a criação de novos cursos de
graduação na instituição, que passaram de 48 para os
atuais 74 cursos e que em três anos serão 94. A criação
de novos cursos na área das engenharias também foi
ressaltada por Borges, abrigados pelo Centro de
Desenvolvimento Tecnológico da instituição.
            O reitor disse ainda que a região e a Universidade
vivem período de desenvolvimento e transformação. Ele
registrou a mudança da Reitoria e de parte da UFPel para
o novo campus Porto e os processos de revitalização que
esta iniciativa está trazendo para esta região da cidade,
mencionando o Programa Vizinhança, que está prestando
atendimentos em diversas áreas para as populações do
entorno do campus.

   Gaúcha Debates do Rio Grande
          projeta expectativas de desenvolvimento regional

Assessoria da UCPel), Erli Soares Massaú,
a região passa por uma fase de transição e
começa a construir um novo modelo
econômico, não apenas baseado na
agricultura e na pecuária. Descrevendo as
principais potencialidades da região, ele
atribuiu as dificuldades de crescimento a
uma visão errônea do eixo Pelotas-Rio
Grande por parte do governo estadual e à
própria inércia da população. “Esta região
não se desenvolve porque seu povo não
quer e o governo não ajuda”, sentenciou.
Massaú condenou o que classifica de um
erro estratégico: a concentração do
desenvolvimento na Grande Porto Alegre e
nas regiões da Serra e do Vale do Sinos.

Já o diretor do Sinduscom em
Pelotas, engenheiro Vittorio Ardizzone,
destacou que Pelotas cada vez mais se
consolida como uma cidade de serviços e
apontou uma mudança dos parâmetros
industriais da região e o surgimento de uma
nova massa crítica, a partir de investimentos
como o polo naval e a construção do dique
seco, em Rio Grande. Atribuiu as
dificuldades do processo de expansão
industrial às questões referentes à faixa de
fronteira e criticou a falta de
representatividade política da região,
pequena e pouco comprometida com as
realidades locais. Ardizzone concorda que
parte da postura das lideranças regionais
está relacionada a questões étnicas e de
herança cultural.

“Será que os gaúchos não terão a
inteligência de desconcentrar a economia e
descobrir a potencialidade do eixo que leva
ao Superporto?”, questionou o empresário
Fernando Estima, representante do grupo
Aliança Pelotas, lembrando que 70% do PIB
gaúcho já está em três por cento do Estado.
Segundo ele, não há mais ambiente para
cometermos os mesmos erros. “Temos

excelentes lideranças,
mas não há um projeto
comum”, admitiu,
criticando a falta de
unidade na região.

De sua parte, o
reitor da UFPel, professor
Antonio Cesar Gonçalves
Borges, descreveu o
processo de crescimento
da instituição e sua visão
de estender as ações da
Universidade às áreas de
fronteira. “Para mim,
região é o pampa,
englobando não somente
a Metade Sul, mas o
norte do Uruguai e, por questões culturais
ou históricas, um pedaço da Argentina”,
enfatizou. Cesar Borges citou os recursos
obtidos pela Universidade junto à esfera
federal. “De recursos do Tesouro, este ano
obtivemos R$ 297 milhões, valor acrescido
de mais R$ 15 milhões, correspondente a
projetos apresentados ao governo federal,
apenas em investimentos. Se considerarmos
manutenção, despesas com pessoal, etc,
chegaremos a R$ 325 mil em um ano”,
relatou, lembrando que projetos já
aprovados propiciarão, nos próximos dois
anos, mais R$ 52 milhões em investimentos.

O reitor da UFPel descreveu as
ações da instituição voltadas à diversificação
na oferta de cursos, procurando suprir as
novas tendências de desenvolvimento da
região, como a criação das novas
engenharias e as pesquisas nas áreas de
biotecnologia e nanotecnologia, amparadas
pelo Centro de Desenvolvimento
Tecnológico. Ele salientou a necessidade de
investimento na educação ambiental.

“Estamos sendo muito lentos,
precisamos nos unir mais”, criticou Cesar

Borges em outro momento do debate,
referindo-se aos problemas da região. Ele
apresentou a idéia de criação de uma rede
de pesquisadores, prontamente encampada
pelo gerente de jornalismo da Rádio Gaúcha,
Cezar Freitas, presente ao debate. O reitor
também aceitou o desafio de criar na
Universidade uma Escola de Política, capaz
de formar lideranças com uma nova
consciência política. Entre os projetos
citados, um dos mais destacados e que
encontrou coro junto aos demais
debatedores foi o da Hidrovia do Mercosul,
liderado pela UFPel e já protocolado no
Ministério dos Transportes, que conta com
o apoio do governo uruguaio, mas se
ressente de um impulso político para se
tornar realidade.

Entre os outros temas trazidos ao
debate está a viabilidade de criação de um
polo carboquímico, capaz de gerar mil
empregos diretos e dois mil empregos
indiretos - proposta pelo professor Luis
Eduardo Novaes - ; a reativação do modal
ferroviário; e a aprovação da lei geral das
pequenas e grandes empresas.

Crescimento da UFPel é destaque no Gaúcha Repórter
            Em outro bloco do programa, o professor da
Universidade e geólogo Luís Eduardo Novaes falou sobre
a geodiversidade da região, que classificou como invejável,
mas pouco estudada. O docente afirmou que é papel das
universidades estudar os recursos minerais e destacou a
criação na UFPel, neste sentido, dos cursos de engenharia
geológica e do petróleo.
            O Gaúcha Repórter foi apresentado desde a
Reitoria da UFPel das 14h às 16h, com participações de
lideranças regionais e matérias especiais geradas da
cidade. O programa antecedeu e serviu como preparação
à quinta edição do projeto Gaúcha Debates do Rio Grande,
evento realizado na noite do mesmo dia, na Biblioteca
Pública Pelotense, objetivando discutir o desenvolvimento
regional.

Após o encerramento do programa, o reitor
conduziu Lasier Martins e o gerente de jornalismo da Rádio
Gaúcha, Cezar Freitas, a uma visita pelas instalações e
obras do novo campus Porto e a outros prédios da UFPel
no centro, como do Lyceu Rio-grandense.

O futuro da região no centro das discussões

Emissora gerou o programa direto da Reitoria
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           A Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel(Faem) da
UFPel realiza, de 8 a 15 de dezembro, a nona edição do curso
de Formação de auditores técnicos do Sistema Nacional de
Certificação de Unidades Armazenadoras. A atividade é
promovida pelo Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização
e Qualidade de Grãos do Departamento de Ciência e
Tecnologia de Alimentos(DCTA) da Faem, formando a equipe
docente professores das faculdades de Agronomia e de
Engenharia Agrícola da UFPel e de outras instituições
convidadas.
            O curso ganha importância na medida em que para
operarem com grãos de terceiros, financiados pelo sistema
bancário ou com estoques da Conab, todas as unidades
armazenadoras abrangidas pela Lei 9.973, de 29 de maio de
2000, devem estar certificadas até 31 de dezembro. O curso
é destinado a engenheiros agrônomos e agrícolas registrados

O professor Luciano Carlos da
Maia, do Centro de Genômica e
Fitomelhoramento da Faculdade de
Agronomia Eliseu Maciel (Faem/UFPel),
esteve em Santiago do Chile, no período de
14 a 19 de novembro, em reunião com
professores da Universidade Americana
Purdue e outros pesquisadores brasileiros
e chilenos, sobre trabalho de identificação
de genes envolvidos na tolerância ao ferro
em arroz.

Por outro lado, o professor Antonio
Costa de Oliveira, também do Centro de
Genômica e Fitomelhoramento, esteve no
Instituto Internacional de Pesquisa de Arroz,
IRRI, Filipinas, de 12 a 22 de novembro. O
pesquisador apresentou palestra sobre
elementos regulatórios no genoma e
assumiu a coordenação do próximo evento

A Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel (Faem), ao completar 126 anos de
atividades ininterruptas, saudou seus
professores, funcionários e acadêmicos e
comemorou seu aniversário no dia 27 de

       UFPel realiza nona edição do curso de auditores
                                                      de certificação de armazenagem

no Crea. É preferível que os candidatos estejam envolvidos
no setor, tendo um mínimo de um ano de atividades ou que
tenham realizado curso ou treinamento de atualização
tecnológica em armazenamento e conservação de grãos nos
últimos cinco anos.
            A atividade, homologada em 4 de março de 2008 pela
Comissão Nacional de Certificação de Unidades
Armazenadoras, vinculada ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e do Abastecimento, visa, através de atualização
tecnológica e operacional, formar auditores para atuar no
Sistema Nacional de Certificação de Unidades
Armazenadoras, realizando a análise de conformidades das
unidades armazenadoras.

Do programa do curso constam itens como
Legislação brasileira de armazenamento; Legislação brasileira
complementar de armazenamento; Fundamentos científicos

e atualização tecnológica no armazenamento e na
conservação de grãos; Estrutura de armazenamento no Brasil;
Operações de pré-armazenamento, armazenamento e
preservação de grãos; Caracterização do sistema de
segurança e demais atividades de armazenamento; Auditagem
e postura do auditor; aulas práticas no Laboratório, na planta
piloto e em unidades armazenadoras de propriedades rurais,
coletoras e do nível terminal; e provas teóricas e práticas. São
60 horas, incluindo conteúdos sobre industrialização de grãos.

Informações no Laboratório de Pós-Colheita,
Industrialização e Qualidade de Grãos, na sala 713 do DCTA
da Faem, no campus Capão do Leão da UFPel,  fone (53)
32757258, ramais 205 ou 218, com o agrônomo Maurício
Oliveira ou com o professor Moacir Elias, e-mails
oliveira.mauricio@ibest.com.br, eliasmc@ufpel.tche.br ou
eliasmc@uol.com.br .

Centro de Genômica e
Fitomelhoramento presente em

eventos internacionais

Faem presta homenagem
em seus 126 anos

de Genômica funcional do arroz-
International Simposium on Rice Functional
Genomics, a ser realizado em Bento
Gonçalves, de 18 a 20 de outubro de 2010.

A UFPel, através da Faculdade de
Agronomia Eliseu Maciel, está ministrando
um curso de 30 dias sobre produção de
sementes de hortaliças para um grupo de
nove iraquianos. A atividade faz parte de
programa da FAO, que é a fundação da ONU
para a produção de alimentos, para a
reestruturação do Iraque. Os iraquianos
ficam na Universidade até 16 de dezembro.

Engenharia Hídrica participa de eventos
em Minas Gerais

Iraquianos fazem curso sobre produção
de sementes de hortaliças

Grupo de
pesquisadores da UFPel
esteve presente no I
Encontro Nacional de
Engenharia Hídrica (I
ENEHID), realizado
juntamente com o XII
Seminário Geral de Uso
e Gestão das águas
(SEGUS), no período de
2 a 7 de novembro, na
Universidade Federal de
Itajubá (Unifei), em
Itajubá/MG. A temática do
evento foi “As novas
perspectivas do curso de
Engenharia Hídrica”, em torno da qual foi
constituída mesa-redonda com a
participação do coordenador do Curso de
Graduação em Engenharia Hídrica de
Itajubá, professor Marcelo Barison; do diretor
do IPH, André Luis da Silveira; do diretor da
ANA, professor Alexandre Moreira
Santos(Unifei); do professor Afonso
Henrique Moreira Santos(Unifei); e do
professor Gilberto Loguercio Collares,
coordenador da Engenharia Hídrica da
UFPel.

O evento reuniu grandes nomes do
cenário nacional de recursos hídricos e,
através de palestras, mesas-redondas e
apresentações de artigos científicos,
promoveu uma discussão em torno das
possibilidades e necessidades tecnológicas
envolvidas no uso, gestão e conservação da
água no Brasil.

Um dos destaques do evento foi a
apresentação de trabalhos científicos
desenvolvidos por calouros da graduação
em Engenharia Hídrica, tendo esse um
caráter motivacional que permite a
identificação de aptidões dentre as mais
variadas áreas do engenheiro hídrico. Nesse
momento, foram apresentados pelos alunos

da Hídrica da UFPel os trabalhos
“Sistematização de informações sobre a
gestão dos recursos hídricos no complexo
lagunar Mirim-Patos-Mangueira”, “Banco de
dados hidrométricos do sistema lagunar
Patos-Mirim-Mangueira” e “Compilação de
dados relativos à qualidade da água e solo
em ambientes lagunares do extremo sul do
Brasil”. Para tanto, os apresentadores foram
arguidos por uma banca de pesquisadores
especialistas na área de recursos hídricos,
contribuindo para a sua formação
acadêmica, especialmente nos aspectos de
postura, desenvoltura e capacidade de
argumentação frente a um tema específico.

Outra etapa importante, que teve
especial participação dos docentes/
pesquisadores da Engenharia Hídrica da
UFPel foi a apresentação de trabalhos
científicos, que tiveram os títulos: “Irrigação
na região das lagoas do sul do Brasil: uso e
manejo da água”, ministrado pelo professor
Álvaro Nebel; “A gestão dos Recursos
Hídricos no RS: pioneirismo e retrocesso”,
com o professor Vítor Tavares; e “Ambientes
Costeiros e estuarinos e a inserção do
Engenheiro Hídrico”, ministrado pela
professora Idel Milani.

novembro, com missa no auditório Professor
Wilson Alves de Oliveira.

Logo após, ocorreu almoço de
confraternização no CTG Thomaz Luiz
Osório.

Curso da UFPel apresentou trabalhos científicos
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O Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq/MCT) divulgou, no dia 17
de novembro, o resultado do Edital Universal 2009, uma
das maiores ações de fomento da agência, que irá investir
R$ 100 milhões em atividades de pesquisa científica,
tecnológica e inovação em todas as áreas do
conhecimento.

Foram aprovados 2.715 projetos em três faixas
de financiamento. A Faixa A era para propostas de até R$
20 mil, a Faixa B para projetos acima de R$ 20 mil e abaixo
de R$ 50 mil e a Faixa C entre R$ 50 mil e R$ 150 mil. Os

O grupo PET da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo celebra participação em diversos eventos,
mostras de iniciação científica e salões de extensão em 2009,
com intuito de fortalecer as atividades de pesquisa, ensino
e extensão desenvolvidos ao longo do ano, no caminho de
reconhecer o efetivo esforço e interesse de alunos e
professores em desenvolver e comunicar seis trabalhos com
a comunidade, investigações científicas e práticas
pedagógicas.

As diversas participações em diferentes unidades
de ensino superior, como o XVIII CIC da UFPel, o III Colóquio
Internacional de Educação e contemporaneidade, o 8º
Seminário de História da Arte, estes em Pelotas, a V Semana
de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação do UniRitter-Porto
Alegre, a XIV Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão da
UNISC - Santa Cruz do Sul, o Décimo Salão de Extensão
da UFGRS-Porto Alegre, a 37ª Feira do Livro de Pelotas,
além do II Congresso de Pesquisa PET FAUrb, promovido
pelo Grupo com participação e intercâmbio de acadêmicos
de outros cursos, buscam os objetivos de formação
continuada, excelência na produção acadêmica com

O aluno do curso de bacharelado em Química
Marcius Andrei Ullmann, que atualmente realiza iniciação
científica pelo programa Pibic/UFPel, orientado pelo
professor Wilhelm Martin Wallau, do laboratório de Materiais
e Catálise da UFPel, foi um dos 18 selecionados entre 350
candidatos (das áreas de engenharia, química e física) da
América do Sul, no 19º programa de bolsa de verão no
Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) - Unicamp-
SP, um dos laboratórios de excelência da América Latina.
As atividades serão realizadas nos meses de janeiro e
fevereiro de 2010.

No processo de seleção foram usados critérios de
experiência em iniciação cientifica, histórico escolar,
atividades do grupo de pesquisa e indicação (dos professores

O Departamento de Arquitetura e Urbanismo da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo(FAUrb) da UFPel
participou no dia 13 de novembro, em Cerrito, do
encerramento do evento II Conferência Municipal das
Cidades, com a apresentação do Projeto de Extensão
“Levantamentos Arquitetônicos e Urbanísticos em Cerrito
RS”.  O trabalho foi desenvolvido pelos alunos do oitavo
semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo, em convênio
com a Prefeitura de Cerrito, na disciplina de Técnicas
Retrospectivas do Projeto Arquitetônico e Urbanístico,
Projeto 8, ministrado pelos professores Laura Gomes
Zambrano e Sylvio Arnoldo Dick Jantzen(coordenador), com
apoio administrativo de Maria Isolete Aires, bem como do
representante discente no projeto, Gabriel Silva Fernandes.

Cerrito é o 12º município contemplado como área
de atuação deste projeto semestral, que tem como foco
principal a orientação técnica de preservação do patrimônio
histórico.

O projeto foi desenvolvido no primeiro semestre
letivo de 2009, mas em função da epidemia da gripe A, bem
como pela agenda dos alunos, agora já voltada para o Projeto
9, só agora foi possível a conclusão do compromisso, que
contou com as presenças da vice- diretora da FAUrb,
professora Margarete Gonçalves, do arquiteto Roger
Marimon do Amaral, assessor técnico da Prefeitura de
Cerrito, autoridades e comunidade daquela cidade.

De 20 a 22 de novembro, aconteceu em Porto
Alegre a etapa estadual da Conferência Nacional de
Educação - CONAE/2010. Os quatro delegados eleitos na
conferência intermunicipal de Pelotas foram indicados para
a etapa nacional, que irá acontecer entre os dias 28 de março
e 1º de abril de 2010, em Brasília. São eles:

Prof. Mauro Del Pino - Ensino Público Superior/
Gestor - Representante da Faculdade de Educação/UFPel;
Prof. Régia Maria Tavares Nogueira - Educação Básica -
Representando o CPERS/Sindicato e Conselho Municipal
de Educação;

Jussara Pereira Cordeiro - Educação Básica/Gestor
- Representante da Secretaria Municipal de Educação;
Aisllan Augusto de Souza - Estudante Ensino Público/
Superior - Representante da Faculdade de Educação/UFPel
Na etapa nacional os delegados farão a redação final do
texto base para o novo Plano Nacional de Educação. Após,
o texto será enviado para apreciação e aprovação do
Congresso Nacional. O PNE entrará em vigor em janeiro de
2011 e terá validade de dez anos.

       UFPel tem projetos aprovados
                            no Edital Universal 2009 do CNPq

recursos são oriundos do orçamento do CNPq e dos fundos
setoriais, administrados pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia.

O Edital Universal é voltado ao apoio de projetos
relacionados a atividades de pesquisa que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e
tecnológico do país, abrangendo propostas de todas as
áreas do conhecimento.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da
UFPel parabeniza a todos os professores contemplados,
por esta importante conquista.

PET FAUrb festeja participação em Congressos
compromisso com a ciência, arte, ambiente e sociedade,
bem como estímulo à criatividade permanente e à
continuidade dos trabalhos, suas discussões e trocas.

Dentre todas as participações, destacaram-se as
bolsistas do PET FAUrb Roberta Santa Catharina (em
parceria com o LabUrb) e Simone Reckziegel (em parceria
com o LABCEE). Roberta foi destaque na UniRitter e no
CIC UFPel, com o trabalho “Simulações de futuro para o
antigo leito do Arroio Santa Bárbara”, sob orientação do
professor Maurício Polidori. Simone foi destaque no CIC
UFPel, sob a orientação do professor Antônio César Baptista
da Silva. Considerando que a aluna Noélia Aguirre
(GEGRADI), sob a orientação da professora Adriane Borda,
foi o primeiro destaque no CIC UFPel 2009, é notável como
a FAUrb conquistou todos os destaques possíveis nesse
Congresso.

Na avaliação do professor Maurício Polidori, os
resultados espelham o empenho na produção do
conhecimento e compromisso social que o Grupo PET FAUrb
estabelece a cada ano, mediante autonomia e compromisso
dos envolvidos.

Aluno de IC do Laboratório de Materiais e Catálise é
selecionado no LNLS/SP

Neftalí Lenin Villarreal Carreño - IQG/Engenharia de
Materiais e Marcelo O. Orlandi - Unesp-SP, ambos
pesquisadores usuários do LNLS).

O aluno Marcius poderá entrar em contato com
diversas pesquisas na fronteira do conhecimento atualmente
realizadas no Laboratório Nacional da Luz Síncrotron,
especialmente na área de Nanotecnologia, que está dentro
das principais atividades do grupo de pesquisa de Materiais
da UFPel, que recentemente também encaminhou outros
dois alunos do curso de Pós-Graduação em Química,
Cristiane W. Raubach Ratmann e Matheus S. Krolow,
orientados pelo professor Neftalí, para realizarem atividades
de pesquisa no LNLS, envolvendo o desenvolvimento de
novos nanomateriais.

Arquitetura apresenta
projeto em Cerrito

Representantes da UFPel
são eleitos para a

Conferência Nacional de
Educação em Brasília

A UFPel participou na terça-feira (1º) do IV Fórum
Governamental de Gestão Ambiental na Administração
Pública. O evento, que aconteceu em Brasília, teve a
participação do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e
de instituições públicas de todo o País.

Durante o evento, foram abordados temas como a
economia de energia, separação do lixo, inovação na gestão
pública, reutilização da água que já foi utilizada nos prédios

UFPel presente no Fórum de Gestão Ambiental
na Administração Pública

públicos e a utilização de água da chuva para uso não
potável. Na oportunidade, o coordenador de Saneamento
Ambiental da UFPel, Pablo Machado Mendes, apresentou
alguns projetos que estão sendo desenvolvidos na
Universidade e entregou ao ministro um exemplar do livro
“Manual Ambiental para Instituições de Ensino Fundamental
e Médio”, organizado pelo coordenador e publicado pela
UFPel.
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No dia 27 de novembro, a secretária de Cultura do
Estado do Rio Grande do Sul, Mônica Leal, esteve na UFPel
visitando a Exposição “Enchente: um sinal de
alerta”, produção da turma do sétimo semestre do curso de
Museologia. Durante a visita, a secretária conheceu as
instalações dos cursos de Museologia e de Conservação e
Restauro e do Mestrado em Memória Social e Patrimônio
Cultural.

Mônica Leal elogiou a exposição, sentimento que
se traduziu no imediato convite para que a atividade seja
reapresentada, com o apoio do Governo, em instituições
culturais do Estado, em Porto Alegre, ainda neste ano.

A secretária também elogiou o curso e sua
preocupação com uma “museologia social”, ou seja, não
apenas ligada a uma nostalgia do passado, mas também
voltada para os problemas contemporâneos. Ela falou sobre
a importância de a Universidade Federal de Pelotas
potencializar os estudos patrimoniais através dos três cursos

O Projeto Tribunos da Cidadania da Faculdade de
Direito da UFPel foi um dos promotores, no dia 4 de
dezembro, no Salão de Atos da Faculdade, da 32ª Caravana
da Anistia, realização do Ministério da Justiça.

O evento contou com a presença do Ministro de
Estado da Justiça Tarso Genro, que foi recepcionado pelo
vice-reitor da UFPel, Manoel Luiz Brenner de Moares, e
compreendeu Solenidade de Abertura, Sessão de Memória
em homenagem aos ex-perseguidos políticos do Estado do
Rio Grande do Sul e Sessão Especial de Julgamento da
Comissão de Anistia.

O Centro Acadêmico Ferreira Vianna (CAFV) da
Faculdade de Direito da UFPel relançou, em novembro, o
jornal “O Acadêmico”, criado em 1919 pelo então Grêmio
Acadêmico Jurídico e marco da história da quase centenária
Faculdade de Direito.

Nesta sua edição de relançamento, o periódico
conta com entrevista com Luís Roberto Barroso, um dos

O curso de Administração da UFPel realizou nos
dias 21 e 22 de novembro o X Encontro Gaúcho de
Empresários Juniores (Egej), promovido pela Emad Jr.
Consultoria Empresarial, empresa júnior do curso. Cerca de

essa última aula”, observou Heitor de Paola, nomeado em
1969 o orador da turma.

“Ainda sob o impacto de muita emoção, quero dizer
que foi muito bom rever a todos. Os que não puderam
comparecer, por certo, em outra oportunidade, se juntarão
a nós”, observou o diretor da Famed e também integrante
da turma, Farid Nader.

A programação encerrou com um jantar no mesmo
local onde foi realizada a solenidade de formatura da turma
- o Diretório Acadêmico Naum Keiserman. O evento
proporcionou o reencontro de colegas que atualmente
residem em diversas regiões do país, como Santa Catarina,
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e em diversas cidades
gaúchas.

Dois trabalhos do curso de Mestrado em Educação
Física da Escola Superior de Educação Física (Esef/UFPel),
apresentados no 7º Congresso Brasileiro de Atividade Física
e Saúde, receberam menção honrosa. O 7º CBAFS ocorreu
de 12 a 14 de novembro de 2009 em Porto de Galinhas, PE.

O primeiro trabalho, intitulado Association between
participation in leisure-time physical activity and occupational,
housework and transport-related physical activity, foi
agraciado com menção honrosa na categoria apresentação
oral, tendo como autores os professores Airton José
Rombaldi (PPG Educação Física - UFPel), Ana Maria
Baptista Menezes (PPG Epidemiologia - UFPel), Pedro Curi
Hallal (PPG Educação Física - UFPel e PPG Epidemiologia
- UFPel) e Mario Renato Azevedo (PPG Epidemiologia -
UFPel).

O segundo trabalho, Associação entre nível
econômico e inatividade física em diferentes domínios,
recebeu menção honrosa na categoria melhor artigo
publicado na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde,
sendo de autoria de Giovâni Firpo Del Duca (PPG Educação
Física - UFSC), Airton José Rombaldi (PPG Educação Física
- UFPel), Alan Goularte Knuth (PPG Epidemiologia - UFPel),
Mario Renato Azevedo (PPG Epidemiologia - UFPel), Markus
Vinícius Nahas (PPG Educação Física - UFSC) e Pedro Curi
Hallal (PPG Educação Física - UFPel e PPG Epidemiologia
- UFPel).

           Secretária estadual da Cultura
                 visita o curso de Museologia

que visitou, do qualificado diálogo que eles estabelecem com
a cidade através dos projetos que são desenvolvidos e
solicitou a apresentação de propostas para novas atividades
em conjunto com o Estado, para 2010.

Ministro Tarso Genro
prestigia 32ª Caravana da

Anistia

UFPel promoveu o X Encontro Gaúcho de
Empresários Juniores

Para os supersticiosos, uma sexta-feira 13 poderia
sugerir maus presságios. Não foi assim para o grupo de 24
integrantes da segunda turma de formandos de Medicina
da UFPel, que se reuniu no dia 13 de novembro para um
coquetel de confraternização no salão de eventos do hotel
Jacques Georges Tower, em que festejaram os 40 anos de
sua formatura. As comemorações tiveram sequência no
sábado.

Ao som de um violinista, especialmente contratado
para a ocasião, os médicos não esconderam a felicidade de
estarem novamente reunidos. Alguns não se encontravam
desde as comemorações dos 25 anos de formatura, em
1994. Entre os formandos do longínquo ano de 1969,
personalidades identificadas com a história da UFPel, como
os médicos Farid Nader, atual diretor da Faculdade de
Medicina (Famed), e Alípio D’Oliveira Coelho, professor e
ex-pró-reitor da Universidade.

Se o coquetel já fora um encontro alegre e
descontraído, novas emoções aguardavam o grupo no dia
seguinte. Com a presença do reitor Cesar Borges e do vice-
reitor, Manoel Moraes, foi projetado vídeo produzido pela
Completa Comunicação, com a narração do discurso “Última
Aula”, do paraninfo da turma, professor Amílcar Gigante,
reunindo também fotos da turma obtidas com a ajuda de
integrantes que buscaram as recordações dos tempos de
convivência na faculdade, reativando a memória e as
saudades de todos. “De outra forma, poderíamos não ter

Segunda turma de Medicina comemora 40 anos

Direito celebra volta do jornal “O Acadêmico”

Trabalhos do Mestrado
em Educação Física

recebem menção honrosa

maiores constitucionalistas do país e advogado de Cesare
Batistti no STF. Além disso, narra uma breve retrospectiva
da gestão de 2009 do CAFV, além de trazer artigos de
estudantes.

Confira a versão completa no site http://
www.scribd.com/doc/23241141/Jornal-O-Academico-http-
www-cafv-ufpel-com

180 empresários juniores do Rio Grande do Sul e de
diferentes estados do país participaram do evento. O
encontro aconteceu no auditório da Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel(Faem),  no campus Capão do Leão.

Professor Farid Nader



De 1º a 4 de dezembro, realizou-se a 1ª edição do
Festival Manuel Padeiro de Cinema e Animação. O evento
exibiu e premiou 40 produções selecionadas de mais de 100
inscrições oriundas de 12 estados brasileiros, nas categorias
de curta-metragem de ficção, documentário, animação e
videoclipe. Os vencedores receberam cerca de R$ 11 mil
de premiação, divididos entre as categorias e sub-categorias.

Além das quatro grandes categorias que receberam
R$ 1,5 mil para o melhor filme, os filmes de curta-metragem
ficção receberam prêmios de R$ 700,00, para melhor ator,
melhor atriz, melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor
roteiro e melhor trilha-sonora. As sessões de exibição
aconteceram de 1º a 3 de dezembro, no Instituto Trilha
Jardim, localidade do Quilombo, 7º Distrito de Pelotas.
Durante estes dias, aconteceu a mostra paralela no auditório
do Instituto de Artes e Design(IAD), com 25 filmes
selecionados para exibição. A noite de premiação ocorreu
no dia 4 de dezembro, no Theatro Sete de Abril.

O nome Manuel Padeiro é uma homenagem ao
escravo líder do Quilombo que, durante o século 19, era

No âmbito das comemorações dos 40 anos do
Instituto de Ciências Humanas (ICH/UFPel), o curso de Pós-
Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural
promoveu no dia 18 de novembro, no prédio do curso, o
lançamento de sua revista eletrônica, Memória em Rede.A
publicação é uma revista eletrônica do Programa de Pós-
Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da
Universidade. Os editores são Francisca Ferreira Michelon,
Maria Letícia Mazzucchi Ferreira e Lúcio Menezes Ferreira.

O Instituto de Artes e Design(IAD) da UFPel realizou
de 2 a 4 de dezembro o II Simpósio Internacional sobre
Gênero, Arte e Memória: todos os dons de Pandora, que
objetivou propiciar a discussão sobre a produção artístico-
cultural vinculada às questões de gênero. Com enfoque inter
e transdisciplinar, o encontro voltou-se a pesquisadores,

O Coral da UFPel se apresentou, de 23 a 27 de
novembro, no Fórum Mundial de Educação Profissional e
Tecnológica, realizado no Centro de Convenções Ulisses
Guimarães, em Brasília, Distrito Federal. O Coral é regido
pelo professor Carlos Alberto Oliveira, tendo como
preparador vocal o professor Jonas Klug de Oliveira e o
acompanhamento ao piano de Ederson Duarte. Contou
também com as participações dos alunos da Oficina de
Regência Salatile da Rosa Gomes, Marcus Vinicius Bezerra
Dias e Yimi Premazzi Júnior.

O Corpo Cênico Marisa Hallal(CCMH), Grupo de
Teatro do Conjunto Agrotécnico Visconde da Graça (CAVG/
UFPel), esteve presente no Fórum Mundial de Educação
Profissional e Tecnológica, realizado em Brasília, de 23 a
27 de novembro. A apresentação ocorreu no dia 23, nas
dependências do Centro de Convenções Ulisses Guimarães.

O Departamento de Intercâmbio e Programas
Internacionais (Dipi) realizou no dia 2 de dezembro, no
auditório do Centro de Integração do Mercosul,  o “I
Seminário Mobilidade Acadêmica da UFPel: compartilhando
experiências”. Um dos temas do seminário foi a importância
do Intercâmbio, sob os pontos de vista institucional e
discente. A mobilidade estudantil é uma oportunidade para
troca de experiências acadêmicas e de integração aos
diversos contextos e cenários mundiais, proporcionando uma
visão mais abrangente das diferentes realidades.

Neste sentido, o Dipi vem atuando em prol da
promoção consciente da qualidade acadêmica, observando,
nos processos dialógicos com instituições estrangeiras, a
definição prévia de compromissos e interesses recíprocos,
como condição ao estabelecimento dos acordos de
cooperação.

Durante o evento, foram expostas as vivências a
partir do intercâmbio ocorrido nas diferentes universidades
de Portugal, entre as quais a Universidade de Coimbra, o

    Festival de Cinema e Animação
                                acontece em Pelotas

situado na localidade do 7º Distrito, onde hoje fica o Instituto
Trilha Jardim. Uma das propostas do festival, além de servir
como janela para as novas produções audiovisuais, é
fomentar o turismo rural na região da Colônia de Pelotas. O
júri foi composto por professores, críticos de cinema e
jornalistas das áreas de cinema e cultura.

IAD promove II Simpósio Internacional
sobre Gênero, Arte e Memória

Mestrado em Memória
Social e Patrimônio lança
revista eletrônica Memória

em Rede

Dipi realiza Seminário sobre Mobilidade Acadêmica

Instituto Politécnico de Bragança e a Universidade do Porto.
Ocorreu ainda a participação dos estudantes em intercâmbio
na UFPel. O seminário objetivou oportunizar à comunidade
acadêmica um espaço aberto para a promoção do debate e
do conhecimento acerca das possibilidades de mobilidade
estudantil, incentivando os estudantes à procura de novas
oportunidades.

Coral da UFPel se
apresenta em Fórum
Mundial em Brasília

Grupo de Teatro do CAVG
participa de fórum

mundial em Brasília
estudantes e profissionais das áreas de Arte, Música,
História, Filosofia, Educação, Comunicação, Literatura, bem
como demais campos que abordem as reflexões sobre
Gênero, Arte e Memória, nas suas diversas relações que
tratem de representações e categorias emergentes na
contemporaneidade.

Premiação ocorreu no Teatro Sete de Abril


