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O ano de 2009 certamente ficará marcado na história da
Universidade Federal de Pelotas. É neste período, em que a instituição
comemorou suas quatro décadas de existência, que é registrado o
maior crescimento da Universidade em todos os aspectos, sejam de
área física ou nos números de cursos e de alunos, em todos os níveis
de ensino. Este avanço está intimamente ligado ao Programa deApoio
ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais(Reuni) ao qual a Universidade aderiu plenamente.

O apoio do Governo Federal tem permitido à UFPel
expressivos avanços, que se manifestam na triplicação de seu
patrimônio físico e na significativa ampliação de sua atuação
acadêmica, através da criação de dezenas de novos cursos de
graduação, do aumento dos cursos de pós-graduação e da expansão
do programa de graduação a distância, expandindo o acesso à
educação superior e valorizando as vocações regionais.

A inserção da instituição no Reuni está garantindo a
transferência de R$ 131 milhões, cujos recursos, investidos na compra
de equipamentos e edificações, proporcionam benefícios diretos para
o comércio e a construção civil. O Programa está resultando na criação
de 50 novos cursos de graduação, processo iniciado em 2008 e que
se estenderá até 2012.

A UFPel registra hoje quase dois mil projetos de pesquisa
em todas as áreas do conhecimento e 500 projetos de extensão
direcionados à comunidade. Na pós-graduação, são 12 cursos de
doutorado, 25 de mestrado, 20 de especialização, seis de tutoria a
distância, nove residências médicas e uma multiprofissional.

Na área da saúde, a investigação científica ganhou espaço
no Centro de Pesquisas Dr. Amílcar Gigante, que abriga o Centro de
Pesquisas Epidemiológicas, órgão colaborador da Unicef, além de
dispor de área onde serão atendidos diabéticos e hipertensos. Ali
também foi instituído o Setor de Hemodiálise, o qual, funcionando em
três turnos, tem salvado a vida de mais de uma centena de pacientes
com doença renal grave.

A expansão física da UFPel está permitindo a recuperação
de áreas social e economicamente deprimidas da cidade, como a
antiga área da Várzea, junto ao ex-Frigorífico Anglo, onde agora se
encontra o novo Campus Porto. A presença da Universidade no local
tem permitido, através do “Projeto Vizinhança”, a realização de ações
sociais junto à comunidade em diferentes setores, visando promover
a qualificação de jovens e demais moradores, que poderão se constituir
em elementos geradores de renda para as família que lá vivem. Nesse
sentido, a integração com organizações (ONGs), escolas e outros
grupos sociais tem sido essencial.

Mais relevante, contudo, é a maior oferta de vagas em todos
os cursos, especialmente aqueles ligados à infraestrutura, tais como
as engenharias, energia e biotecnologia.

Recentemente criada e em fase de estruturação e expansão,
aAgência de Gestão Tecnológica e Propriedade Intelectual da UFPel
é o órgão responsável pelo relacionamento entre a instituição e os
setores públicos e privados que visem o desenvolvimento e a busca
pela inovação tecnológica. Como resultados de seu trabalho com
impactos na região, cita-se o depósito de seis pedidos de patentes
que viabilizaram a proposta de cooperação entre UFPel e Funtec/
BNDES, que captará cerca de R$ 8 milhões, e o encaminhamento de
convênios de cooperação entre a UFPel e empresas, para
financiamento de projetos de pesquisa, notadamente a Petrobras, com
investimentos da ordem de R$ 500 mil. Todas essas medidas
contribuirão, de fato, não somente com a região, através da geração
de emprego e renda, como também em nível nacional, uma vez que
visam o desenvolvimento tecnológico do País.

Na área de Biotecnologia há diversos projetos de grande
porte sendo desenvolvidos. Através de parceria com pesquisadores
do Centro de Biotecnologia, da Engenharia de Materiais e da
Odontologia, está sendo realizado um projeto na área de
Nanobiotecnologia que poderá resultar em novos produtos para a área
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da saúde, como novas vacinas, novos materiais nanoestruturados
para tratamentos odontológicos, assim como novas moléculas
sinalizadoras que poderão ser utilizadas até para o tratamento do
câncer. O projeto tem financiamento de cerca de R$ 1,2 milhão, através
da Capes/MEC. Há também outros projetos que apóiam o setor
produtivo e poderão contribuir de forma significativa para o
desenvolvimento regional, como a produção de Biopolímeros, que
tem atraído o interesse da Petrobras, e iniciativas na área veterinária,
cujos financiamentos chegam a um total de R$ um milhão.

De outra parte, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico
(CDTec/UFPel), criado no início deste ano, congrega os cursos de

Biotecnologia, Engenharia Hídrica, Engenharia de Materiais,
Engenharia de Petróleo e Engenharia Geológica, áreas nas quais o
Governo Federal está fazendo grandes investimentos. O reitor da
UFPel, professor Cesar Borges, está buscando apoio de diferentes
setores na esfera federal para a construção de um complexo com
mais de 40 mil metros quadrados de área, orçado em
aproximadamente R$ 70 milhões, para o CDTec.

Do ponto de vista cultural, os próximos investimentos
promovidos pela Reitoria da UFPel estão direcionados à antiga área
da Cervejaria Brahma, na rua Benjamin Constant, conjunto doado
pela Prefeitura de Pelotas à Universidade.

Número de alunos e de cursos cresce significativamente com o Reuni
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Nutrição, residência em Anestesiologia e da
Especialização em Cirurgia Buco-maxilo-facial.
A novidade na obra é o investimento feito para
tratar os efluentes de formol descartados nos
laboratórios. Foram construídos dois tanques
onde os efluentes serão tratados, evitando
assim, o comprometimento do Meio Ambiente.
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Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais(Reuni) está ampliando
sensivelmente a área construída da Universidade Federal de
Pelotas.A instituição, que há dois anos contava com 155 mil metros
quadrados de área construída, no segundo semestre de 2009 vê
este número subir para 190 mil metros quadrados. A expansão é
uma preparação da Universidade para o crescimento dos números
de cursos e de alunos em função do Reuni.

O desenvolvimento da área física resulta de diversas
ações que incluem novas obras, aquisições de prédios e terrenos
e reformas e adaptações em áreas já existentes. No segundo
semestre de 2008 transferiu-se para o novo campus Porto a sede
da reitoria que funcionava no campus Capão do Leão. Com a
transferência, deu-se início a mudança da Faculdade de
Veterinária que funcionava em prédio cedido em comodato pela
Embrapa, situado a três quilômetros do campus Capão do Leão.
O prédio abriga, também, parte da Faculdade de Engenharia
Agrícola.

Reuni amplia área construída da UFPel
de 155 mil para 190 mil metros quadrados

Também, no campus Capão do Leão, com recursos do
Reuni, a Universidade ampliou o Biotério Central, permitindo a
desocupação de outro prédio, que está sendo adaptado para
abrigar o novo curso de Biotecnologia. No mesmo campus, está
sendo iniciada a obra de construção de novos prédios para salas
de aula, para a Biblioteca e para as instalações do novo curso de
Química Industrial.

No campus Porto, além do prédio da Reitoria, já
reformado, 2009 registrou duas obras. O chamado Bloco B já
abriga parte da Faculdade de Letras e em 2010 abrigará o curso
de Conservação e Restauro, a Faculdade de Nutrição, os cursos
de Química de Alimentos, Museologia eAdministração e parte da
ampliação da Reitoria. A segunda obra nesse campus é a da
Biblioteca.

Em dezembro de 2007 a UFPel adquiriu prédio ao lado
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que está sendo
reformado e servirá para a ampliação da unidade. Nessa mesma
quadra, adjacente ao Instituto de Artes e Design(IAD), a

Universidade adquiriu um terreno com 1.410 metros quadrados
onde será construído prédio para os cursos da área de Artes.
Ainda no campus das Ciências Sociais foi adquirida, em abril de
2008, área de 5.777 metros quadrados com 4.386 metros
quadrados de edificações. Na área livre será construído prédio
de seis andares, com mil metros quadrados cada, que irá abrigar
o Instituto de Física e Matemática(IFM), beneficiando as áreas
de Matemática, Estatística, Informática, Física e Gráfica
Computacional.

Em 2008 a Universidade recebeu, por doação do
Patrimônio da União, prédio onde funcionava a Receita Federal,
conhecido como o “Prédio da Alfândega”, situado em praça
defronte ao porto de Pelotas, nas margens do Canal São Gonçalo.

Em 2009, o prédio foi provisoriamente adaptado para o
novo curso de Engenharia Geológica. Defronte a esse prédio, a
Universidade adquiriu, em abril, área construída da antiga fábrica
Cotada, que soma 4, 8 mil metros quadrados, destinado aos novos
cursos de engenharias.

O reitor da UFPel, Cesar Borges,
durante a edição do projeto Gaúcha Debates do
Rio Grande realizada em Pelotas em novembro,
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

Recursos federais no ano
chegam a R$ 325 milhões

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

Crescimento é destaque
no Gaúcha Repórter

Durante o ato de inauguração da
Biblioteca do Campus Porto, no final 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

UFPel compra complexo esportivo da
AABB, anuncia recursos e recebe

prédio da Brahma projetos apresentados ao governo federal, apenas
em investimentos. Se considerarmosmanutenção,
despesas com pessoal, etc, chegaremos a R$ 325
milhões em um ano”, relatou, lembrando que
projetos já aprovados propiciarão, nos próximos
dois anos, mais R$ 52 milhões em investimentos.

efetiva a doação do prédio da antiga cervejaria
Brahma, situado na rua Benjamin Constant,
1071, à Universidade Federal de Pelotas. 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.

Nova área para a Esef
A UFPel concretizou em julho a

aquisição de terreno de 5,1 mil metros
quadrados, adjacente à Escola Superior de
Educação Física (Esef), em investimento de R$
500 mil. A área foi adquirida com recursos do
Reuni e deverá receber benfeitorias que
totalizarão investimento de R$ 4 milhões,
também oriundo do Reuni.

Desenvolvimento Tecnológico da
instituição.

A expansão dos cursos, com o
conseqüente aumento do número de vagas,
exigiu a contratação de um número expressivo
de docentes e servidores. Embora existam novas
e constantes demandas, a gestão Cesar Borges
contabiliza a contratação, em caráter efetivo, de

Contratações na área de
Recursos Humanos

451 novos professores e 146 servidores técnico-
administrativos – número que deverá ser
ampliado em mais 40 nos próximos dias. De
acordo com o cronograma do Reuni, a
contratação de recursos humanos terá
significativos acréscimos até 2012.

Os cursos lotados no Campus das
Ciências Sociais (CCS) da UFPel, localizado na
rua Alberto Rosa, 154, já estão usando seis novas
salas de aula construídas onde antes havia um
auditório. Distribuídas em dois andares, três no
térreo e três no pavimento superior, as salas estão

A Universidade inaugurou, no dia 13 de
julho, as novas instalações da disciplina de
Anatomia Humana ligada a Faculdade de
Medicina. O prédio, que foi completamente
reformado, teve investimento em torno de R$
500 mil e beneficiará cerca de 800 alunos por
semestre.

Além dos alunos de Medicina, também
utilizarão as salas de aula e os laboratórios os
estudantes dos cursos de Biologia, Enfermagem
e Obstetrícia, Educação Física, Odontologia,

Campus das Ciências Sociais recebe
novas salas de aula

servindo ao Instituto de Ciências Humanas(ICH),
ao Instituto de Sociologia e Política(ISP) e à
Faculdade de Educação, unidades localizadas
naquele campus. Ato realizado em junho contou
com a presença do reitor Cesar Borges, que
inaugurou oficialmente as salas.

Novas instalaçõesdeAnatomiaHumana
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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 cerca de 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, que comemorou em outubro 25 anos
de existência e obteve a melhor classificação

Faculdade de Letras começa a
funcionar no Campus Porto

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 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.

A Universidade concentra esforços em
seu sistema de bibliotecas, que será
contemplado também com novo prédio no

Biblioteca do campus Porto é
inaugurada

Com o objetivo de garantir maior
acessibilidade e segurança aos portadores de
necessidades especiais, a UFPel está investindo
na reforma e adequação de suas instalações.
No cronograma está a construção de rampas de
acesso na entrada e saída dos prédios,

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

A UFPel inaugurou em junho,na
Faculdade de Medicina, oLaboratório de
Microscopia da disciplina de Histologia, ligada
ao Departamento de Morfologia do Instituto de
Biologia(IB). O ambiente passou por reforma,
recebeu iluminação, climatização, novo
mobiliário e 70 microscópios, para propiciar aos
alunos melhores condições de estudos. O
laboratório trouxe benefícios a nove cursos e 850
alunos.

Entrou em operação na UFPel o
microscópio eletrônico de varredura(MEV),
modelo Shimadzu SSX550, dotado de baixo
vácuo e sistema EDX – primeiro passo para a
implantação do Centro de Microscopia
Multiusuários da UFPel, que será sediado ao
lado da Faculdade de Odontologia.

O uso do equipamento de ponta
favorece a caracterização e a análise de

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

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

A UFPel foi integrada à Rede
Universitária de Telemedicina(Rute). Ato
realizado no dia 25 de março, através de
teleconferência, marcou o ingresso conjunto na
Rede dos hospitais universitários da UFPel, da
Furg, da UFRGS e da Universidade Federal do
Amazonas(Ufam). Em Pelotas, a cerimônia foi

A Universidade Federal de Pelotas desde
julho de 2008 é a instituição selecionada pela
comunidade japonesa em Pelotas para ser
contemplada com a doação de recursos do
Governo do Japão. Em visita ao Consulado do
Japão em Porto Alegre, no mês de fevereiro, o
reitor da UFPel, professor Cesar Borges, assinou
contrato de doação entre o Escritório Consular
do Japão e a Universidade. O projeto
apresentado atende às exigências do Programa
de Assistência a Projetos Comunitários e de
Segurança Humana no Brasil do Governo do
Japão.

O trabalho prevê a aquisição de
equipamentos médico-hospitalares, destinados

AFundação deApoio Universitário (FAU),
entidade filantrópica que administra o Hospital
Escola da UFPel, completou, dia 10 de junho, seu
28º aniversário. A entidade foi criada em 1981,
com a responsabilidade de gerir as receitas e
despesas provenientes do Sistema de Saúde da
Universidade. Sem medir esforços, assumiu o
desafio de oferecer um atendimento digno aos
usuários do Sistema Único de Saúde.

UFPel investe em acessibilidade

Laboratório de microscopia beneficia
nove cursos e 850 alunos

Novo microscópio eletrônico de
varredura entra em operação

Odonto inaugura novo bloco cirúrgico

UFPel integrada à Rede Universitária
de Telemedicina

UFPel recebe recursos do Governo do Japão

campus Capão do Leão, que abrigará a Biblioteca
Central daquele campus, obra orçada em R$ 1,2
milhão e que terá 1.476 metros quadrados. Para
compra de livros, já está em pregão um total de R$
5 milhões. Ligada à Pró-Reitoria de Graduação,
a Coordenadoria de Bibliotecas vem priorizando
a informatização das bibliotecas, com a aquisição
de novos equipamentos de informática e bases de
dados em CD e on-line, nacionais e internacionais.

FAU comemora 28 anos

entre as congêneres gaúchas em recente
avaliação do MEC, foi a primeira a ocupar os
espaços destinados às unidades acadêmicas no
campus Porto.

materiais e de estruturas biológicas na região. O
MEV é resultante do trabalho da equipe de
pesquisadores que participou da proposta do
Centro de Microscopia Multiusuários,
coordenado pelos professores Neftalí Lenin
Villarreal Carreño e Evandro Piva, e constitui-se
em um equipamento completo, com acessórios
para análise química de materiais.

à Faculdade de Odontologia e ao Serviço de
Diabetes e Hipertensão, a ser inaugurado no
Centro de Pesquisas em SaúdeAmílcar Gigante.
A cerimônia foi dirigida pelo cônsul Haruyoshi
Miura e contou com a presença da comunidade
japonesa de Pelotas.

nos serviços prestados à comunidade, o bloco
beneficiará a pós-graduação e cinco disciplinas
de graduação, totalizando cerca de 170 alunos
favorecidos.

banheiros para deficientes e instalação de
elevadores e plataformas elevatórias em prédios
com mais de um andar. Segundo o pró-reitor de
Planejamento e Desenvolvimento, professor Élio
Paulo Zonta, as adequações já aconteceram em
vários prédios da universidade.

realizada na sala de teleconferência do Hospital-
Escola(HE), um dos ambientes da Universidade
equipados para acessar a rede nacional.

Na UFPel, a rede interliga o Hospital-
Escola às unidades básicas de saúde, de forma
que estas se agreguem à estrutura de educação
e pesquisa já presente no hospital.

Hospital-Escola é referência regional no
tratamento da gripe A

Segundo a presidente da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar do HE/UFPel,Ana
Carolina Issler Ferreira Kessler, mestre em
doenças infecciosas, o avanço mundial da
doença tornou indispensável o envolvimento dos
demais hospitais da cidade. Tudo começou com
a capacitação em biossegurança e manejo do
vírus, em que mais de 500 profissionais de saúde
foram treinados, na chamada fase de contenção.
A equipe do hospital integra comissão especial
designada pela Reitoria para orientar, prevenir
e tratar eventuais casos de Influenza A (H1N1)
no âmbito da Universidade.
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Com o Theatro Guarany praticamente lotado, os Conselhos
Superiores da UFPel se reuniram em Sessão Solene, no final da
tarde do dia 12 de janeiro, para oficializar, no âmbito da instituição, a
posse do professorAntonio Cesar Borges como reitor para o período
de 2009 a 2013. A recondução ao cargo serviu também para o
anúncio da designação do vice-reitor, professor Manoel Luiz Brenner
de Moraes e para a nomeação, por parte do reitor, dos oito pró-
reitores e demais assessores da administração.

Oato, presidido pelo presidente doConselhoUniversitário,
professor Telmo Pagana Xavier, foi o ponto culminante da cerimônia
realizadana semanaanterior, noMEC, emBrasília, quandooministro
da Educação, Fernando Haddad, assinou o ato de posse de Cesar
Borges para o seu terceiro mandato no comando da UFPel.

Em seu pronunciamento, o reitor destacou o papel
decisivo das fundações de apoio (FAU, Simon Bolívar e Delfim
Mendes Silveira), na aquisição de equipamentos, na realização
de obras e no suprimento de recursos humanos, que estão
permitindo o processo de expansão da Universidade. Ele
enalteceu tambémo trabalhodaUFPel na implantaçãoeconsolidação

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.

AUniversidadeFederal dePelotas e aUnipampa
assinaram em junho protocolo de cooperação técnica
nas áreas do ensino, da pesquisa e da extensão. O
acordo firmado no Gabinete da Reitoria da UFPel, foi
assinado pela reitora da Unipampa, professora Maria
Beatriz Luce, e pelo reitor da UFPel, professor Cesar
Borges. O protocolo oficializa a cooperação já existente
entreasduas instituiçõeseservirá comodocumentooficial
para abrigar ações a serem desenvolvidas em conjunto
pelas universidades.

O Conselho Universitário (Consun) da UFPel, em reunião
realizada em março, aprovou a criação de Centros na Instituição. O
texto, inserido no Estatuto e Regimento da Universidade, diz que a
UFPel, por seu Conselho Universitário, poderá criar Centros, com o
propósito de congregar diversas unidades ou cursos, já existentes
ou que vierem a ser criados, cujo funcionamento, prerrogativas,
poderes e funções serão definidos no Regimento da Universidade.
Acrescenta que o Centro constitui uma unidade universitária que
poderá abrigar Faculdades, Escolas, Institutos e Cursos de áreas
afins, de modo a desenvolver o ensino de graduação e de pós-
graduação, integradoscomapesquisa, visandoaprimorar habilidades
e competências para a formação profissional.

A convite da União Européia, a
Universidade Federal de Pelotas, através
daAgência de Desenvolvimento da Lagoa
Mirim(ALM), participou da “European
WeekofRegions andCities”, emBruxelas,
Bélgica, realizado de 5 a 8 de outubro. O
evento reuniu sete mil participantes
distribuídos em 125 seminários
simultâneos, focando os temas
desenvolvimento sustentável, mudanças
climáticas, cooperações territoriais e
políticas de coesão para desenvolvimento
de futuros projetos.

Por ocasião do lançamento da pedra fundamental do Porto
Internacional “La Charqueada”, no Departamento de Treinta y Tres,
Uruguai, no dia 6 de outubro, o reitor da UFPel, Cesar Borges,
entregou ao presidente uruguaio, Tabaré Ramón Vasquez Rosas,
documentos referentes às ações daUniversidadeFederal dePelotas
na área da fronteira Brasil-Uruguai.

Na mesma oportunidade, assinou com o prefeito de
Santa Vitória do Palmar, Cláudio Fernando Brayer Pereira,
protocolo de cooperação visando à criação de núcleos binacionais
de atenção à saúde às populações fronteiriças.

O reitor entregou ao presidente do Uruguai propostas
da UFPel no que se refere a vários projetos de desenvolvimento
sustentável na fronteira. No dia seguinte, Borges reuniu-se com
os embaixadores do Brasil no Uruguai, José Eduardo Felício, e
do Brasil junto à Aladi, Regis Arslanian, em Montevidéu, para dar
conhecimento das propostas da UFPel na área da integração e
desenvolvimento regional.

Em sintonia com os objetivos doAno da França no Brasil –
iniciativa do governo dos dois países, para aprofundar as relações
bilateraisnoâmbito cultural, acadêmicoeeconômico–, aUniversidade
Federal de Pelotas (UFPel) e a Université de Rennes 1, com sede
em Rennes, França, assinaram em setembro, em ato realizado no
Lyceu Rio-grandense, acordo de cooperação para o
desenvolvimento de pesquisas na área do Direito.

A colaboração a ser desenvolvida entre as duas
instituições 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.

Cesar Borges inicia nova gestão

da Unipampa, desafio que considera vencido e plenamente
recompensado.

UFPel e Unipampa assinam protocolo de cooperação

40 anos são comemorados em
concerto da SPMM

Reitor apresenta projetos ao Presidente do Uruguai

Aprovada a criação de
centros na UFPel

Solenidade marca inauguração do
Residencial Simon Bolívar

Intercâmbio com
universidade francesa

UFPel representa o Brasil em megaevento sobre
integração na Bélgica

A presença da UFPel se deu através
de convite enviado pela Sênior Oficial do
Memorando de Entendimento entre União
Européia e o Brasil, do Ministério da
Integração Nacional, ao professor Manoel de
Souza Maia, diretor da ALM e secretário
executivo da Seção Brasileira da Comissão
Mista Brasileiro-Uruguaia para o
Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim,
para participar do Open Days 2009. Durante
o evento, Maia palestrou sobre “Cooperação
Inter-regional” no painel “Cooperação em
Política Regional União Européia/Brasil”.

Em ato que integrou as festividades alusivas aos 40 anos da
UFPel, foi inaugurada dia 11 de agosto a etapa inicial do Condomínio
Residencial Simon Bolívar, em área próxima ao novo campus Porto.
Com seis blocos de vinte apartamentos, a obra consumiu recursos
da ordem de R$ 4 milhões, oriundos do FGTS e Sistema Brasileiro
de Poupança e Empréstimo. Na oportunidade, foi anunciada a nova
etapa do empreendimento, em área contígua, que abrigará mais 80
apartamentos.

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

Professor Maia
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Valorizando as vocações regionais, o crescimento na área
da pesquisa e do ensino de pós-graduação também é notório na
UFPel nos últimos quatro anos. Os cursos de mestrado, que em
2004 somavam 14, passaram para 25 em 2008, e os de doutorado
de nove para 12 no mesmo período. Este aumento também ocorreu
no número de alunos de mestrado nestes quatro anos, que passou
de 415 para 675, e de doutorado, de 252 para 335. Hoje, a
Universidade conta com 34 cursos de pós-graduação latu sensu e
25 stricto sensu. O avanço na área do ensino de pós-graduação
ainda é atestado pelo crescimento registrado no número de alunos
deste nível, que passou de 1.545 em 2004 para 2.058 em 2008. O
corpo docente também cresceu, de 513 para 907, neste mesmo
intervalo de tempo.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação(PRPPG)
enviou à Capes, em 2009, propostas para a criação de mais dois
doutorados, um mestrado e doutorado e de dois mestrados. Neste
ano, iniciaram suas atividades um curso de mestrado e uma
residência médica. Mesmo com o desenvolvimento apresentado,
a PRPPG entende que ainda há espaço para crescimento
qualitativo e que é preciso fortalecer áreas estratégicas. Neste

A crise econômica levou o Governo Federal a aplicar cortes
pontuais em algumas linhas de crédito, mesmo em setores vitais
como educação, ciência e tecnologia. Ainda assim, a UFPel foi
contemplada com recursos da ordem de R$ 4,8 milhões,
disponibilizados pela Finep (Financiadora de Estudos e Projetos),
do Ministério da Ciência e Tecnologia, através de Chamadas
Públicas do programa CT-Infra/Proinfra.

Disputados por instituições de pesquisa públicas ou
privadas, os recursos destinam-se a projetos ligados à expansão
e modernização da infraestrutura de pesquisa institucional através
da execução de obras e aquisição de equipamentos de grande
porte. Ao todo, 160 instituições apresentaram propostas à
Chamada Pública lançada em novembro de 2008, mas apenas
119 foram qualificadas.

“Chama a atenção o volume de recursos recebidos pela
UFPel, o que mostra a relevância dos projetos habilitados junto à
Finep. Mesmo sendo uma universidade interiorana, os recursos
recebidos nos colocam no mesmo patamar de outras grandes
instituições”, comemora o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
da UFPel, professor Manoel de Souza Maia.

O Ranking de Periódicos e Países SCImago/Scopus
publicou em junho os resultados de seu último relatório, no qual
as universidades mundiais são classificadas pelo impacto de sua
produção científica.As informações coletadas referem-se aos anos
de 2003 a 2007, e têm origem na base de dados Scopus, que é o
maior banco de informações sobre resumos, artigos científicos e
citações da literatura científica, incluindo mais de 16 mil periódicos
científicos e mais de quatro mil editoras.

A UFPel ocupa a 699ª colocação, com uma média de
2,88 citações por documento publicado (2.341 citações de um
total de 812 documentos). A medida final que classifica as
universidades é o “impacto normalizado”, na qual a UFPel, com
1,07, foi a única universidade brasileira a alcançar valor acima de
1,0. Esse indicador bibliométrico mede o quanto um documento
produzido por aquele universidade é citado em relação à média
da área. No caso da UFPel, uma publicação científica produzida
por seus professores tem uma média de citações 7% maior do
que a média da área.

A Universidade realizou em outubro o XVIII Congresso de
Iniciação Científica(CIC), o XI Encontro de Pós-Graduação e a I
Mostra Científica, que juntos configuram o maior evento científico da
Universidade, reunindo professores, pesquisadores e acadêmicos
das mais diferentes áreas do conhecimento. O Congresso registrou
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 região de abrangência da UFPel e integrar as
comunidades científica e acadêmica da Universidade .

O ano de 2009 ficará marcado como sinalizador de um
período de grandes conquistas para a Faculdade de Odontologia.A
renovação do quadro docente parece ter trazido uma revitalização
à área de pesquisa, que, por certo, está contagiando toda a
comunidade acadêmica. Como resultado desse processo de
dinamização científica, a unidade coleciona diversos prêmios e
distinções.

Um dos exemplos é o Grande Prêmio Capes de Teses
2008, área de Odontologia, obtido pelo professor Rogério de
Castilho Jacinto. Por outro lado, trabalho do Programa de Pós-
Graduação em Odontologia e Centro de Desenvolvimento e
Controle em Biomateriais, apresentado por Giana da Silveira Lima,
recebeu Menção Honrosa no 45° Encontro do Grupo Brasileiro
de Materiais Dentários - GBMD, durante os dias 27, 28 e 29 de
julho.

A área de Materiais Dentários obteve projeção
internacional. Quebrando a hegemonia da região sudeste, o
professor Rafael Ratto Moraes foi 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. Apesquisa, 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.

Pesquisa e Pós-Graduação avançam

sentido, aPró-Reitoria tem feito um trabalho integrado comos cursos
de pós-graduação, tem atuado para a automatização de processos
e trabalhado na preparação de um plano de ação integrado às
demandas e às ações administrativas da UFPel, sintonizado com as
diretrizes da Capes.

XVIII CIC registra a inscrição de
1.768 trabalhos

Recursos de R$ 4,8
milhões contemplam
unidades de pesquisa

Produção científica
reconhecida

Odontologia “papa-prêmios”

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”.

Para fechar o ano com chave de ouro, a Faculdade,
por meio de pesquisa que tem como proponente a professora
Noéli Boscato, com participação da bolsista de Pós-Doutorado
do Instituto de Química e Geociências (IQG), Caroline Teixeira
Vasques, e de docentes das áreas de Odontologia, Química,
Biotecnologia e Engenharia de Materiais, foi finalista de mais um
importante concurso nacional – o 5º Prêmio Santander de Ciência
e Inovação, deixando para trás centenas de concorrentes.

Com um projeto inovador na região sul do estado, a UFPel
instituiu o programa de Residência Integrada Multiprofissional em
Saúde na área de Oncologia. A novidade é a integração entre
várias especialidades da saúde, o que vai aperfeiçoar o tratamento
do paciente oncológico. Esta iniciativa torna-se importante para o
tratamento da doençaquedeacordo comdados do InstitutoNacional
do Câncer (Inca) é a segunda causa de morte por doença, no
Brasil.

Para a coordenadora do projeto, Alessandra Rodrigues
Moreira de Castro, a residência capacitará enfermeiros,
nutricionistas, psicólogos e odontólogos para a busca da
integralidade na atenção em saúde, por meio da integração de
conhecimentos e práticas que permitam construir competências
compartilhadas para atender as necessidades de cuidados
orientadas pelos princípios e diretrizes do SUS.

A residência multiprofissional é uma reivindicação antiga
dos profissionais de saúde. O novo conceito, que está sendo
implantado em vários cursos da área de saúde e unidades de
tratamento, humaniza o atendimento. Além do profissional, que
estará habilitado a enxergar o paciente na sua totalidade e não

Residência multiprofissional em Oncologia

apenas a sua enfermidade, o paciente também é beneficiado com a
assistência capacitada, envolvendo mais sensibilidade no
atendimento.

Coordenação do Curso debate projeto
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A Pró-Reitoria de
Graduação deu início em junho,
no auditório da Faem, ao
“Programa de formação/
integração do professor
ingressante à cultura acadêmica
da UFPel”. O programa, que já
contou com a realização de
diversas etapas, se constitui num
dispositivo institucional, voltado
tanto para a integração do novo
professor na cultura acadêmica
da UFPel, quanto para contribuir
com processos de avaliação
institucional potencialmente
direcionados às demandas
pedagógicas, resultantes das transformações
técnico-científicas e sócioculturais. Ao dar início
ao evento, a pró-reitora Eliane Póvoas falou
sobre a necessidade de exercitar formas
diferentes de gestão, que levem a uma nova

O projeto Capacitação de servidores da
UFPel em Língua Brasileira de Sinais(Libras) foi
um dos 11 de todo o país selecionados pela
Secretaria de Recursos Humanos do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão para
serem incluídos na Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoal(PNDP).
Concorreram 114 trabalhos de 62 órgãos
federais.

Elaborado pelo Departamento de
Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas
da Pró-Reitoria de Gestão de Recursos
Humanos, o projeto da UFPel foi concebido em
sintonia com a política de inclusão

Conter o processo de
degradação do tradicional casarão
localizado na praça Coronel Pedro
Osório, esquina Barão de Butuy, está
sendo o passo para a recuperação
total do imóvel, adquirido pela 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 foi aprovado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan).

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

No ano seguinte às
comemorações dos 125 anos da
Faculdade deAgronomia Eliseu Maciel
(Faem), completados em dezembro de
2008, o prédio da unidade, localizado
no campus Capão do Leão,
completou, em março, 50 anos de
existência.

A unidade funciona de forma
ininterrupta desde o ano de 1883,
inicialmente como Escola de
Veterinária e Agricultura Práctica no
Edifício, então denominado “Escola
Elyseu Maciel”, tendo como primeiro
diretor o dr. Claude Marie Rebourgeon,
oriundo da famosa escola de Alfort e discípulo
de Pasteur. O atual prédio, de 15.360m², situado
no Campus Capão do Leão, há um quarto de
século se mantém em plenas atividades de

Encontro realizado em
maio, na Santa Casa de
Misericórdia de Pelotas, entre os
professores do curso de
Conservação e Restauro do
Instituto de Ciências Humanas
(ICH) e do Instituto de Artes e
Design (IAD) e o provedor da
instituição, Roberto Antonio
Lamas, além de Orayl Barcellos,
selou parceria da Universidade
com o hospital para o restauro do
acervo existente junto ao Salão
Nobre da instituição hospitalar. O
conjunto, com mais de duzentas
obras de arte, é uma das coleções
de maior importância da cidade de Pelotas.

Como desdobramentos desta parceria,
estão sendo realizados um projeto de extensão
para conservar e restaurar as peças, e um
projeto de pesquisa que estudará a importância
do conjunto como um patrimônio cultural da
cidade, criando subsídios para o tombamento

Foi assinado em julho, no
Auditório do Museu deArte Leopoldo
Gotuzzo (Malg), termo de comodato
pelo qual foi transferida ao Museu a
custódia do acervo fotográfico da
Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel (Faem) e da Faculdade de
Ciências Domésticas. As coleções
passam a integrar o Arquivo
Fotográfico Histórico da UFPel, setor
recentemente criado pelo Malg.

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

PRG realiza programa de
formação para professores

ingressantes

Iphan aprova restauro
emergencial do Casarão 8

Projeto de capacitação é aprovado
em seleção do governo

desencadeada na Universidade pelo Núcleo de
Acessibilidade da Instituição. São parceiros
ainda a Pró-Reitoria de Graduação e a Secretaria
Municipal de Educação de Pelotas.

A necessidade de capacitação em
Libras surgiu do levantamento das demandas
para o Plano Anual de Capacitação de 2009 e
foi ratificada nas discussões de grupos
realizadas durante o I Seminário Interno de
Acessibilidade e Inclusão da UFPel, ocorrido em
2008.

O projeto tem o objetivo de capacitar
os servidores para o atendimento a portadores
de deficiência auditiva.

Prédio da Faem completa 50 anos

Parceria com a Santa Casa preserva
acervo histórico do hospital

Arquivo Fotográfico Histórico preserva
memória da UFPel

Universidade. “A cultura acadêmica precisa ser
refeita e caberá a cada um essa reconstrução
cultural”, enfatizou, afirmando que o evento
oportuniza a construção de espaços coletivos
para discussões e encaminhamentos.

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.Aprincípio,
o casarão deverá sediar o Museu do Doce de
Pelotas e o Museu de Antropologia e
Arqueologia. Também está prevista uma sala de
cinema.

Ensino, Pesquisa e Extensão, abrigando
atualmente 82 docentes, 71 técnico-
administrativos, 680 alunos de graduação e 420
alunos de pós-graduação.

do acervo e a captação de recursos para
desenvolvimento dos trabalhos.

Em contrapartida, a Santa Casa
disponibiliza a alunos e professores da UFPel
um espaço para trabalho e a possibilidade de
experimentação direta com os processos de
conservação e restauro em peças grande valor.

Também estão sendo organizadas as
coleções Marina de Morais Pires, Escola de
Belas Artes, Faculdade de Agronomia,
Faculdade de Ciências Domésticas, Faculdade
de Odontologia, estando previsto o ingresso dos
acervos das demais faculdades e institutos que
fundaram a FPel em 1969 ou que surgiram
depois dessa data.
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Com a instalação do Campus da Universidade Federal de
Pelotas (UFPel) na região portuária, a UFPel criou o Programa
Vizinhança. O projeto tem o objetivo de lutar pela inclusão social,
revitalização da área, melhoria da qualidade de vida dos
moradores do entorno do Campus Porto e proporcionar interação
entre a comunidade e a universidade.

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

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

Em solenidade realizada dia 23 de março, foi inaugurado
um conjunto de equipamentos que moderniza o parque gráfico
da Editora e Gráfica Universitária (EGU/UFPe)l. A aquisição foi
viabilizada através de emenda parlamentar de autoria do deputado
federal Afonso Hamm, correspondente a recursos da ordem de
R$ 250 mil.

Os equipamentos integram o projeto “Produção gráfica
fortalecendo a educação e a cultura na região sul”, que prevê a
realização de convênios com as prefeituras dos diversos
municípios para a confecção de material didático e outros
impressos.

Qualificação A da Capes
A EGU foi classificada com Qualis “A” dentro dos critérios

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

Recorde de livros lançados
A Editora e Gráfica Universitária da UFPel estabeleceu

na 37ª Feira do Livro de Pelotas um recorde nacional entre as
editoras universitárias do País, lançando 121 títulos nas diversas

Aproveitando sua turnê em Pelotas, onde encenou a peça
Ensina-me a Viver, a consagrada atriz Glória Menezes, pelotense
de nascimento, ministrou, no dia 16 de outubro, aAula Inaugural de
2009 do Curso deTeatro da UFPel, a 80 estudantes.Aprogramação,
que se inseriu nas comemorações alusivas aos 40 anos da UFPel
foi realizada no novo auditório do hotel Jacques George Tower.

Após a aula, a direção do hotel, estudantes de teatro e
convidados participaram da inauguração, na presença da atriz,
da “Sala Glória Menezes”, ambiente este sugerido pelo jornalista
Clayton Rocha e concretizado pela direção do hotel.

Programa Vizinhança interage com
comunidade adjacente ao campus Porto

Universidade é contemplada com
R$ 310 mil no Proext 2009

Novos equipamentos modernizam editora e gráfica

áreasdoconhecimento.Afaçanhasomentese tornoupossível através
do projeto que criou o selo OPEL - OPortunidade de Editar um Livro
- comemorativo aos40anosdaEditora, comoobjetivo deoportunizar
à comunidade acadêmica e em geral a edição de livros a baixo
custo.

Glória Menezes ministra Aula
Inaugural do Curso de Teatro

A UFPel recebeu em junho o conjunto de equipamentos que
formarão o seu Planetário, local onde poderão ser contempladas
projeções do céu, dos astros e dos fenômenos celestes. A instalação
do equipamento e o treinamento de profissionais planetaristas serão
feitos pela empresa paulista Sphaera Planetária. O Planetário da
UFPel será o quarto do País construído com tecnologia
exclusivamente brasileira. O prédio, no Campus Porto, comportará
além do Planetário, um miniauditório, espaço para exposições e
uma biblioteca específica de astronomia.

O projeto prevê também a construção de um observatório
fixo, possibilitando ao público a contemplação do céu simulado no
Planetário e a observação do céu real pelo telescópio.

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).

O Instituto de Física e Matemática(IFM) da UFPel sediou,
de 4 a 9 de maio, a Escola de Microeletrônica(Emicro) e o Simpósio
Sul de Microeletrônica(SIM). Em 2009 foram comemorados os
dez anos da Emicro e os 25 anos do SIM, eventos de âmbito
regional na área de microeletrônica apoiados pela Sociedade
Brasileira de Computação(SBC) e pela Sociedade Brasileira de

Universidade recebe equipamentos do Planetário

UFPel sedia 35ª Conferência
Latinoamericana de Informática

Escola e Simpósio de Microeletrônica
Microeletrônica(SBMicro). Em 1999 a primeira edição da Emicro
ocorreu em Pelotas, também sob a organização da UFPel.

Além dos cursos teóricos e práticos, foram realizadas
palestras com tópicos mais avançados, ministradas por
pesquisadores nacionais e internacionais reconhecidos por suas
contribuições inovadoras para a área de microeletrônica.

A arte é um dos focos do programa

Foram 121 livros lançados na Feira



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

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

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

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

Carimbo comemorativo
No dia 14 de agosto ocorreu a solenidade de lançamento

do carimbo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos alusivo
ao aniversário da Universidade.

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

Correios lançam selos em homenagem aos 40 anos

A UFPel consolida cada vez mais sua presença na região do
Porto.Amais nova conquista da Universidade, anunciada no dia 17
de dezembro, foi a aquisição de um quarteirão, na rua Conde de
PortoAlegre, entre as ruas João Pessoa e Pinto Martins.

O terreno adquirido mede quase 10 mil metros quadrados
e já abriga um amplo pavilhão com cerca de 40% da área total,
que já sediou uma indústria de silos metálicos, uma fábrica de
luminárias e, até recentemente, servia de depósito de resíduos
sólidos para reciclagem. O local será reformado para abrigar um
Restaurante-Escola de grande capacidade, além de áreas de
convivência, como biblioteca, sala de multimeios, academia de
ginástica e lavanderia, que darão suporte à Casa do Estudante,
com capacidade para, no mínimo, 450 moradores, a ser construída
no amplo terreno ao lado, atualmente ocioso.

Segundo o reitor Cesar Borges, a aquisição do imóvel é
fruto de longa pesquisa de mercado empreendida pelas pró-
reitorias Administrativa e de Planejamento e Desenvolvimento e
atende ao requisito do Ministério da Educação (MEC) de que uma
Casa de Estudantes esteja inserida em área de confluência de
atividades estudantis. “Esse é o caso do local escolhido, comemora
Cesar Borges, lembrando a proximidade dos prédios da Cervejaria
Brahma e da Cotada (a cerca de uma quadra), bem como da antiga
Alfândega e do campus Porto, além de outras unidades já
localizadas nas ruas Alberto Rosa e Benjamin Constant.

O investimento
O novo imóvel da UFPel representa um investimento de

R$ 2 milhões, obtidos junto ao Ministério da Educação, através do
Reuni. “O recurso foi disponibilizado para que empregássemos da
forma como nos parecesse melhor. E escolhemos gastá-lo em
benefício da comunidade estudantil”, observou o reitor, que na
oportunidade recebeu um ofício do Diretório Central dos
Estudantes(DCE), solicitando a construção de um centro de

UFPel adquire área para
Casa do Estudante e Restaurante-Escola

convivência junto à Casa, abrigando também a sede do DCE e um
espaço para comportar os diretórios acadêmicos das diversas
unidades.

Segundo Cesar Borges, o processo licitatório para a

Carimbo foi lançado em agosto

reforma do prédio do restaurante deverá estar concluído no final do
primeiro trimestre de 2010, quando deverão ser iniciadas as obras.
Já aCasa doEstudante terá o seu projeto concluído no início do novo
ano e a licitação será aberta na sequência.

Anúncio foi feito no terreno comprado


