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Estende-se até o dia 15 de agosto o
período de inscrições de trabalhos ao XIX
Congresso de Iniciação Científica (CIC), que
se realiza de 9 a 12 de novembro, com o
tema “Que futuro queremos?”. Em paralelo
ao evento, também serão realizados o XII
Enpos - Encontro da Pós-Graduação - e a
II Mostra Científica.
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CIC abre inscriçõesCIC abre inscriçõesCIC abre inscriçõesCIC abre inscriçõesCIC abre inscrições

Novo programa está focado em abordagem
interdisciplinar, promovendo a realização
de pesquisas e capacitação de recursos
humanos através do ensino de pós-
graduação, especificamente nas questões
que envolvem a água e o ambiente.
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Sisu inicia democratização do
acesso ao ensino superior no País

No primeiro semestre de 2010, o Grupo de
Materiais da UFPel, liderado pelos
professores dos cursos de Engenharia de
Materiais, obteve expressiva captação de
recursos nos órgãos de fomento para
pesquisa em projetos temáticos na área de
Nanotecnologia.
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A Universidade realizou nos dias 7 e 8 de
julho o III Fórum das Licenciaturas –
Currículo, Estágio e Formação Continuada:
Olhares e Reflexões. O evento, promovido
pela Coordenadoria das Licenciaturas, foi
aberto na tarde do dia 7.
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A Fundação de Apoio Universitário,
entidade filantrópica que administra o
Hospital Escola da Universidade Federal de
Pelotas completou no dia 10 de junho seu
29º aniversário. A FAU foi criada em 1981
com a responsabilidade de gerir as
receitas e despesas provenientes do
Sistema de Saúde da UFPel.

Página 2Página 2Página 2Página 2Página 2

UFPel realiza III FórumUFPel realiza III FórumUFPel realiza III FórumUFPel realiza III FórumUFPel realiza III Fórum
das Licenciaturasdas Licenciaturasdas Licenciaturasdas Licenciaturasdas Licenciaturas

Aprovado o Mestrado em RecursosAprovado o Mestrado em RecursosAprovado o Mestrado em RecursosAprovado o Mestrado em RecursosAprovado o Mestrado em Recursos
Hídricos e Meio AmbienteHídricos e Meio AmbienteHídricos e Meio AmbienteHídricos e Meio AmbienteHídricos e Meio Ambiente

FAU comemora 29 anosFAU comemora 29 anosFAU comemora 29 anosFAU comemora 29 anosFAU comemora 29 anos Cresce a pesquisa emCresce a pesquisa emCresce a pesquisa emCresce a pesquisa emCresce a pesquisa em
Nanotecnologia na UFPelNanotecnologia na UFPelNanotecnologia na UFPelNanotecnologia na UFPelNanotecnologia na UFPel

A afirmação sobre o Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) foi feita pela
titular da Secretaria de Educação
Superior (Sesu) do MEC, Maria Paula
Dallari Bucci, ao falar no Ciclo de
Debates sobre Direito Social à

Educação, realizado na UFPel em
junho. Dirigente visitou a Uni-
versidade, quando conferiu o
crescimento da instituição nos
últimos anos.
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Fundação de Apoio Universitário
comemora 29 anos

AAAAA Fundação de Apoio
Universitário, entidade
filantrópica que administra o

Hospital Escola da Universidade
Federal de Pelotas completou no dia
10 de junho seu 29º aniversário. A
FAU foi criada em 1981 com a res-
ponsabilidade de gerir as receitas e
despesas provenientes do Sistema de
Saúde da UFPel.

Para comemorar significativa
data, uma homenagem foi promo-
vida pelo grupo de Humanização do
Hospital Escola. A psicóloga Maria
Helena Silveira, em nome do grupo,
fez uma reflexão pelo momento e
ressaltou a importância do funcio-
nário nesta data. “Cada um de nós
representa a construção destes 29
anos da instituição”, comentou.
Maria Helena também explicou o
valor do Grupo de Humanização, que
existe há dez anos no hospital e
trabalha para que os colaboradores
não trabalhem só com a técnica, mas
de forma humana.

“Gostaria de cumprimentar as
pessoas que há três décadas tiveram
a brilhante idéia de criar a FAU. Hoje
são 29 anos servindo a população e
servindo a UFPel”, acrescentou.

No evento também esteve
presente o vice-reitor da UFPel e
reitor em exercício, professor Manoel
Luiz Brenner de Moraes, que parabe-

Evento festivo marcou a passagem do aniversário

nizou tanto a Fundação quando a
UFPel. “Acredito que a FAU deixou
de ser um apoio da UFPel. A FAU é
a própria Universidade. Sem ela
não conseguiríamos avançar,
estamos todos de parabéns”.

Valorizando os trabalhadores
da FAU, que tornam possível os
serviços realizados, a Extractus
manipulação e cosméticos o-
fereceu dez kits que foram
sorteados entre os presentes, em

alusão aos seus dez anos de
atividades, também comemorados
neste mês.

Logo após o sorteio, foi
cantado o tradicional parabéns, e
o bolo, adquirido com apoio da
ONG Gesto, foi oferecido a todos
os trabalhadores e pacientes.
Outro bolo, confeccionado pelo
Restaurante Escola, foi distribuído
aos acompanhantes dos pacientes
do Hospital Escola.

Falece aos 59 anos o ex-pró-reitor
administrativo Paulo Pinho

Faleceu no dia 9
de julho, vítima
de um câncer
fulminante, o
ex-pró-reitor
administrativo
da UFPel, nas
gestões da rei-
tora Inguelore
Scheunemann

de Souza (1997 a 2004), Paulo
Roberto Soares de Pinho. Nascido em
Pelotas, em 23 de fevereiro de 1951,
ele era casado com Mariza Bidese de
Pinho, com quem teve os filhos
Leonardo e Paulo Gustavo.

Formado em Odontologia, foi

admitido na UFPel, em julho de 1981,
no cargo de Auxiliar de Ensino, tendo
atuado como professor auxiliar,
professor assistente e professor
adjunto, junto à Faculdade de
Odontologia, aposentando-se em
novembro de 1998.

Antes de comandar a Pró-
Reitoria Administrativa, Paulo Pinho
exerceu por três anos o cargo de
diretor do Departamento de Regis-
tros Acadêmicos (DRA), no período
de 1994 a 1997, e foi pró-reitor de
Graduação pro tempore (janeiro a
maio de 1996). Atualmente, exercia
a secretaria executiva do Sindicato
dos Odontologistas de Pelotas.

Servidora da
Enfermagem recebe

homenagem de
reconhecimento

A Câmara de Vereadores de Pelotas
concedeu, no dia 2 de julho,
homenagem de reconhecimento à
servidora da Faculdade de Enfer-
magem da UFPel, Denise Gamio Dias,
pelo salvamento e resgate de uma
família na BR 116, em novembro
passado. A distinção foi recebida das
mãos do professor João Nelci
Brandalise, representando o reitor
Cesar Borges.

Morre o jornalista
José Nunes

O jornalista aposentado da UFPel
José Antônio Nunes morreu no dia
17 de junho, em Pelotas. Ele atuou
por mais de duas décadas na
assessoria de comunicação da
Universidade, do começo dos anos
80 ao início dos anos 2000. O corpo
do jornalista foi velado no Cemitério
Ecumênico São Francisco de Paula,
no Fragata, e o enterro ocorreu no
Cemitério da Boa Vista, na Sanga
Funda.

Morre a professora do IAD
Carmem Biasoli

Depois de um
longo período de
e n f e r m i d a d e
faleceu, no dia 2
de julho, na
B e n e f i c ê n c i a
Portuguesa, a
p r o f e s s o r a
Carmen Lúcia
Abadie Biasoli.

Graduada em Pedagogia e em
Artes Plásticas pela Universidade

Federal do Rio Grande do Sul,
Carmem era especialista em História
da Arte com mestrado e doutorado
em Educação pela Universidade
Federal de Pelotas.

Atualmente era professora
titular do Departamento de Artes e
Comunicação do Instituto de Artes e
Design (IAD) da Universidade Federal
de Pelotas. A professora foi uma das
criadoras do Núcleo de Teatro da
Universidade.
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Secretária de Educação Superior

do MEC visita a UFPel

Maria Paula Bucci constatou o crescimento da instituição nos últimos anos

EEEEEm palestra proferida no dia 18
de junho, no auditório da Faem,
dentro do Ciclo de Debates

sobre Direito Social à Educação:
Educação Básica e o acesso ao ensino
superior, promovido pela Pró-
Reitoria de Graduação da UFPel, a
secretária de Educação Superior do
MEC, Maria Paula Dallari Bucci, fez
uma defesa contundente do Sistema
de Seleção Unificada (SiSU), que,
segundo ela, deu início a um
processo de democratização do
acesso à educação superior no país.
Participaram do encontro, além da
comunidade acadêmica da UFPel,
representantes de outras institui-
ções, como UCPel, UFSM, IF-Sul,
Secretaria Municipal de Educação e
5ª CRE.

Transmitida online para os 38
polos parceiros da UFPel do sistema
UAB (Universidade Aberta), a
conferência abordou os impactos e
perspectivas do novo sistema para a
educação brasileira, sendo antecedi-
da por um momento artístico, a
cargo do duo de violões Alexandre
Simon e José Daniel, alunos do
Bacharelado de Música.

A titular da Secretaria de
Educação Superior (Sesu/MEC)
introduziu sua palestra afirmando
que o direito à educação é um con-
senso, mas quando se trata de direito
da educação, as diferenças de
políticas e visões de mundo se fazem
presentes. “O Governo fez a opção
de colocar a educação no centro do
desenvolvimento do país”, observou,
ao apresentar os investimentos do
Reuni (Programa de Reestruturação
e Expansão das Universidades
Federais) no conjunto das 58
instituições do país – ao todo, R$ 2,5
bilhões.

Segundo ela, o segundo passo
está sendo a radicalização da
utilização do Enem, já aplicado há
cerca de dez anos, mas que passa a

acolhimento aos novos alunos.

InauguraçãoInauguraçãoInauguraçãoInauguraçãoInauguração
No     segundo momento da pro-
gramação, os participantes do ciclo
de Debates foram conduzidos a um
novo prédio, situado ao fundo do
campus Capão do Leão, que abriga
um conjunto de salas de aula,
destinadas a cursos das áreas
básicas. O assim denominado,
Complexo Educação I, foi então
inaugurado por Maria Paula Bucci,
que dividiu o descerramento da placa
alusiva ao ato com o pró-reitor de
Planejamento e Desenvolvimento,
Elio Paulo Zonta, e com um
acadêmico do curso de Biologia. A
visitante saudou a importância da
obra, viabilizada pelo Reuni,
lembrando que o programa evidencia
o protagonismo da sociedade em
apresentar demandas e a capacidade
das universidades de elaborar
projetos.

VisitaVisitaVisitaVisitaVisita
Na tarde do dia 18, o reitor Cesar
Borges conduziu a secretária a uma
visita às instalações e obras do
Campus Anglo. Na visita, Maria Paula
conferiu uma exposição sobre os
cursos da Universidade, visitou salas
de aula e as novas instalações do
curso de Enfermagem. Na opor-
tunidade, a secretária conheceu o
Programa Vizinhança, que busca a
integração entre a comunidade do
entorno do Campus Porto e a
Universidade, e visitou uma sala de
aula no bloco B, onde as crianças da
comunidade estavam aprendendo
espanhol com as acadêmicas do
curso de Letras.Por fim, Maria Paula
visitou uma Mostra Fotográfica sobre
o desenvolvimento e crescimento da
UFPel através do Programa de Apoio
ao Plano de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais
(Reuni).

ser uma forma de ingresso à
educação superior. Na visão do MEC,
o processo, complementado pelo
SiSU, valoriza as qualidades dos
estudantes e democratiza o acesso
à universidade, a partir da possibili-
dade de mobilidade estudantil. “O
vestibular, que era um mal necessá-
rio, talvez não tenha deixado de ser
um mal, mas não é mais necessário”,
enfatizou Maria Paula Bucci.

Ela apresentou números sobre
a mobilidade de estudantes,
segundo os quais a mobilidade
interregional ficaria em 13 por cento,
e a mobilidade entre estados
limítrofes, em 10 por cento. Nas
estatísticas da Sesu, os estados
“importadores” de estudantes são
aqueles com maior oferta de vagas,
e os “exportadores” aqueles que
praticamente não ofereceram vagas
(instituições que não aderiram ao
sistema).

De acordo com a palestrante,
a UFPel teve o vislumbre de que o
SiSU seria um processo importante,
ao possibilitar o diálogo com o ensi-

no médio, em sua opinião, uma das
maiores virtudes do novo sistema.
Ela saudou a oferta de um total de
16,5 mil vagas proporcionadas pelo
SiSU, em âmbito nacional.Maria Paula
disse que o novo sistema de ingresso
no ensino superior traduz um
compromisso com um novo cenário
para a educação brasileira. “Quando
falamos em direito à educação,
precisamos de uma prática mais
inclusiva, rompendo a inércia e
buscando uma visão mais
abrangente”.

Ao ouvir reivindicações como
a maior assistência estudantil, a
representante do MEC afirmou que
os recursos deverão crescer e que o
processo se complementa com as
novas políticas de extensão, com a
reformulação da legislação dos
estágios e com os bacharelados
interdisciplinares. Em sua mani-
festação, o reitor Cesar Borges
reiterou a urgência do início da
construção da nova Casa do
Estudante, a ampliação do sistema
de restaurantes e demais ações de

Novo ônibus para
a Universidade

A UFPel acaba de receber novo
ônibus, adquirido com recursos do
Reuni. O veículo, que atenderá as
demandas das unidades acadêmicas,
possui chassi Volkswagen e
carroceria modelo Versatile, fa-
bricada pela Comil.

Fórum discute as Licenciaturas
A UFPel realizou nos dias 7 e 8 de
julho o III Fórum das Licenciaturas –
Currículo, Estágio e Formação
Continuada: Olhares e Reflexões. O
evento, promovido pela Coorde-
nadoria das Licenciaturas, foi aberto
na tarde do dia 7. O coordenador do
Fórum, professor Sandro Pitano, deu
início a solenidade falando sobre os
objetivos do evento e sobre a Coorde-
nadoria de Licenciaturas. Em sua fala,
destacou a importância do Fórum para
a consolidação da Coordenadoria
através de ações que visem qualificar
todas as licenciaturas da Universida-
de. “Precisamos desta troca, para
conhecer as licenciaturas e propor-
cionar interação entre elas. Assim,
conseguiremos eleger as demandas
e propor ações”, disse o coordenador.

A pró-reitora de Graduação,
professora Eliana Povoas, destacou a
importância da Coordenadoria na
formação de professores. Já o vice-
reitor, professor Manoel Luiz Brenner
de Moraes, representando o reitor
Cesar Borges, desejou sucesso e
parabenizou a Coordenadoria das
Licenciaturas pela iniciativa. Durante

o Fórum, foram abordadas questões
relacionadas a estágios, currículo e
projeto político-pedagógico e
formação continuada, com o intuito
de promover a integração dos cursos,
o diálogo crítico em torno de suas
propostas formativas e a qualificação
dos profissionais de ensino formados
pela Instituição.
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Doutoranda em Agronomia está entre os

14 selecionados, em todo o mundo,
para programa de bolsas da Monsanto

Renata (D) concentra suas pesquisas na área do arroz

AAAAA aluna do curso do Doutorado
em Agronomia da UFPel
Renata Juliana Ahlert é uma das

14 selecionadas em todo mundo para
o Programa Beachell-Borlaug
International Scholars, da Monsanto,
que financia bolsas de estudos para
cientistas e estudantes universitários
interessados em desenvolver novas
tecnologias para produção de arroz e
trigo. Com o tema Melhoramento de
arroz para tolerância ao frio no Sul
do Brasil, a engenheira agrônoma
dividirá seus estudos com pesquisa-
dores de outros 11 países.

Segundo Renata, a ideia da
participação surgiu como uma
possibilidade de incrementar ainda
mais os estudos na área de arroz.
Além disso, o trabalho desenvolvido,
que recebeu importante orientação do
professor Antônio Costa de Oliveira,
coordenador do Centro de Genômica
e Fitomelhoramento da UFPel, poderá
beneficiar não só o Brasil, mas todos
os países que sofrem com o frio. “Esta
é uma oportunidade única, já que é
muito importante para a comunidade
científica brasileira estar presente em
um programa reconhecido como
este”, destaca a pesquisadora.

Contribuição para a agricultura eContribuição para a agricultura eContribuição para a agricultura eContribuição para a agricultura eContribuição para a agricultura e
ciênciaciênciaciênciaciênciaciência
“Este é, de fato, um programa de
alcance global, envolvendo duas das
culturas mais importantes do
mundo. Nos dois primeiros anos,
tivemos vencedores de 17 países e
universidades representadas nos
seis continentes”, disse Ed Runge,
diretor do programa. “As contri-
buições desses alunos para a agri-
cultura e à ciência terão impacto
sobre a produção de arroz e de trigo
para as futuras gerações”, declarou
o vice-presidente de Melhoramento
de Plantas Mundial da Monsanto,
Ted Crosbie, que considerou os
projetos inovadores.

A lista completa dos vence-
dores e seus projetos está dis-
ponível no site do programa (http:/
/ w w w . m o n s a n t o . c o m /
responsibility/sustainable-ag/
produce_more/beachell_borlaug/
default.asp), que homenageia os
pesquisadores Henry Beachell e
Norman Borlaug, vencedores do
World Food Prize e pioneiros nos
trabalhos científicos de melhora-
mento genético das duas culturas.
Arroz e trigo foram escolhidos

porque, estima-se, são a base
nutricional de 3 bilhões de pessoas,
principalmente em países em
desenvolvimento. O programa faz
parte do compromisso da Monsanto
em colaborar para o aumento da
produção mundial de alimentos, com
maior preservação dos recursos
naturais.

Inscrições recomeçam em novembroInscrições recomeçam em novembroInscrições recomeçam em novembroInscrições recomeçam em novembroInscrições recomeçam em novembro
As inscrições para o Programa
Beachell-Borlaug International
Scholars estarão novamente abertas
a partir de 1º de novembro, com
término em 1º de fevereiro de 2011.
Os estudantes interessados podem
obter mais informações no site
www.monsanto.com/mbbischolars.

Aprovado o Programa de Mestrado
em Recursos Hídricos e Meio Ambiente

A consolidação de novos cursos de
graduação na UFPel, tais como a
graduação em Engenharia Hídrica,
tem viabilizado a ampliação do
quadro de docentes nas mais
diversas áreas do conhecimento,
fazendo com que se renove e amplie
o quadro de investigadores
docentes, induzindo a formulação e
desenvolvimento de projetos de
formação científica e tecnológica que
favoreçam o desenvolvimento
econômico, social e ambiental
sustentáveis, direcionados às
características e necessidades
específicas dos ambientes naturais
do sul do Brasil e região trans-
fronteiriça. A criação de novos
programas de pós-graduação,
direcionados para o atendimento das
demandas potenciais, atuais e
futuras, é uma consequência natural
deste processo.

Nesse sentido, o Programa de
Pós Graduação em Recursos Hídricos
e Meio Ambiente tornou-se realidade
na UFPel, através da recente
aprovação nos órgãos da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e no
Conselho Coordenador do Ensino da
Pesquisa e da Extensão(Cocepe).

Segundo o coordenador da
proposta, professor Gilberto

Loguercio Collares, o Programa de
Pós-Graduação em Recursos
Hídricos e Meio Ambiente (PPG-
RHIMA) está focado em uma
abordagem interdisciplinar, promo-
vendo a realização de pesquisas e
capacitação de recursos humanos
através do ensino de pós-graduação,
especificamente nas questões que
envolvem a água e o ambiente. A
equipe de docentes pesquisadores
possui formação multidisciplinar,
contando com egressos das áreas da
engenharia, ciências agrárias,
química, geologia, oceanologia,
direito e computação. Espe-
cificamente, o programa de-
senvolverá habilidades para a
formação de recursos humanos
capazes de utilizar o conhecimento
adquirido de forma eficiente e
sustentável.

Os egressos transitarão em
diferentes áreas do conhecimento,
considerando a multidisciplinaridade
e interdisciplinaridade da proposta,
respaldada pelo tema central “água”
empregada como elemento
integrador, sempre observando as
questões sociais, políticas, eco-
nômicas, alicerçando a necessária
sustentabilidade ambiental. O
mestre em Recursos Hídricos e Meio

Ambiente deverá ser capaz de
diagnosticar, monitorar e gerir
questões relacionadas aos recursos
hídricos e suas relações com meio
ambiente, preocupados com as
gerações futuras e com o desen-
volvimento local, regional e nacional.
O programa conta com duas linhas
de pesquisa sendo elas “Diagnóstico
e Monitoramento dos Recursos
Hídricos” e “Planejamento e Gestão
de Recursos Hídricos”, cuja
amplitude dará a oportunidade para
egressos de diversos cursos criados
recentemente na UFPel, através do
Reuni (Programa de Reestruturação
e Expansão das Universidades
Federais), que possuem forte relação
com a proposta, assim como de
outros cursos, já consolidados na
universidade, ingressarem no PPG-
RHIMA.

Desta forma, segundo
Collares, a capacitação de pro-
fissionais qualificados para o
diagnóstico, gestão, manejo e uso da
água - recurso natural de maior
significado para a sustentabilidade
ambiental -, permitirá que se
estabeleça um novo cenário para o
necessário desenvolvimento regional
e nacional que o mundo contem-
porâneo exige.

Semana do Meio
Ambiente da
Agronomia

De 28 de junho a 2 de julho, ocorreu
no auditório do IF-Sul a X Semana
do Meio Ambiente da Agronomia,
abordando temas como o gerencia-
mento da água nos dois maiores
distritos de irrigação públicos do RS;
a gestão dos recursos hídricos no RS
e a agricultura; o licenciamento am-
biental, frente à complexidade do
meio ambiente; o uso de ferramentas
avançadas para estimativa de perdas
de solo em bacias hidrográficas; a
irrigação na visão do produtor rural;
a cobrança pelo uso da água e a
agricultura; e a gestão ambiental na
propriedade rural.

UFPel no
congresso da ISTA

A apresentação de trabalhos na
sessão plenária do 29º Congresso da
International Seed Testing
Association (ISTA), por parte do
professor Antônio Carlos A. Barros
(D) e do doutorando Suemar Avelar,
fortaleceu a participação brasileira
no evento e honrou a tradição da
Faem/UFPel na área de Sementes. O
congresso foi realizado recente-
mente em Colônia, Alemanha.
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Nanotecnologia reconhecida

através de captação de recursos

Pesquisadores apresentaram resultados à Reitoria

NNNNNo primeiro semestre de 2010,
o Grupo de Materiais da
UFPel, liderado pelos pro-

fessores dos cursos de Engenharia
de Materiais, obteve expressiva
captação de recursos junto aos
órgãos de fomento para pesquisa em
projetos temáticos na área de
Nanotecnologia.

Recentemente o projeto MCT/
Finep - AÇÃO TRANSVERSAL - NA-
NOTECNOLOGIA - 05/2009 “Bioma-
teriais Nanoestruturados para
Aplicações Odontológicas”, coorde-
nado pelos professores Neftalí Lenin
Villarreal Carreño e Fabrício Ogliari
e com participação dos professores
Sérgio Cava, Evandro Piva, Rafael
Ratto de Moraes e Flávio Fernando
Demarco (Área de Materiais Odon-
tológicos da Faculdade de Odonto-
logia), além de Margarete Gonçalves
(FAUrb) e Marcia Foster Mesko (IQG),
obteve a aprovação de cerca de R$
1,1 milhão. O projeto, que possui
como interveniente a empresa do
setor odontológico Ângelus, de
Londrina-PR, e será operacionaliza-
do junto à Fundação Simon Bolívar,
foi aprovado em primeiro lugar entre
11 projetos contemplados pela Finep
em todo o Brasil, sendo apenas dois
na região Sul.

O objetivo do projeto será o
desenvolvimento de novos materiais
restauradores odontológicos com
emprego de nanotecnologia visando
restaurações de resinas mais resis-
tentes e estéticas através de tecno-
logia nacional, uma vez que esta área
é altamente dependente de tecnolo-
gia externa, o que acarreta aumento
de custos para estes produtos.

Em consequência do fortaleci-
mento da estrutura de pesquisa, a
Faculdade de Odontologia obteve
autorização da Capes em 2010 para
abrir área de concentração em
Materiais Odontológicos, nível de

Doutorado. Já o curso de engenharia
de Materiais também submeteu
recentemente a proposta de criação
de um novo programa de pós-
graduação na área de Ciências e
Engenharia de Materiais (PPGCEM)
com duas áreas de concentração:
Biomateriais e Materiais Nano-
estruturados. A aprovação dessa
nova proposta de programa deverá
fortalecer ainda mais a pesquisa e
desenvolvimento em nanotecnologia
e biomateriais.

“Estas conquistas e reco-
nhecimento premiam os esforços
dos docentes, alunos e funcionários
ligados ao curso de Engenharia de
Materiais, com a valiosa colaboração
de pesquisadores das áreas de
odontologia, engenharia e química
da UFPel, aliada ao decisivo apoio da
reitoria. Além do impacto na
pesquisa e desenvolvimentos de
novos produtos e processos, haverá
uma qualificação para as atividades
de graduação dos cursos de
engenharias e também para exten-
são inovadora no auxílio ao setor

produtivo loca”, observa o professor
Neftalí Carreño.

Demais projetos aprovados noDemais projetos aprovados noDemais projetos aprovados noDemais projetos aprovados noDemais projetos aprovados no
primeiro semestre de 2010primeiro semestre de 2010primeiro semestre de 2010primeiro semestre de 2010primeiro semestre de 2010
Edital MCT/ FINEP/CT - PETRO -
REDES TEMÁTICAS - 01/2009, inti-
tulado “Obtenção de partículas
nanoestruturadas a base de carbetos
e ligas metálicas por moagem
mecânica de alta energia”, coor-
denador local professor dr. Sergio
Cava, com valor aprovado de R$ 700
mil.

Edital MCT/AEB Uniespaço-
2009, intitulado “Desenvolvimento
de fibras cerâmicas para reforço de
materiais compósitos e proteção
térmica a altas temperaturas”, coor-
denado pelo professor dr. Sergio
Cava, R$ 100 mil.

O curso de Engenharia de
Materiais ainda está envolvido em
diversos projetos aprovados em
editais como Pronex/Faperg/CNPq,
Edital Finep/CT-Infra/Proinfra,
CNPq/Universal, Nanobiotecno-
logia/Capes, MCT/MCidades/Finep.

Medicina realiza 18º Curso de Gastroenterologia
Aconteceu nos dias 25 e 26 de junho,
no auditório da Faculdade de
Medicina da UFPel, o XVIII Curso de
Gastroenterologia da Faculdade de
Medicina da UFPel. O curso foi
promovido pelo Ministério da
Educação e pela Faculdade de
Medicina através do Departamento
de Clínica Médica e do PRM em
Gastroenterologia. O evento, já
tradicional, teve a participação de
especialistas de todo o País.

Além dos especialistas que
atuam em Pelotas e região, os
destaques foram para as partici-
pações do presidente do Congresso
da Associação Latino-americana
para Estudo do Fígado, professor
Paulo Almeida, do Chefe do
Departamento de Clínica Médica e da

Residência de Gastro-
enterologia da PUC,
professor Carlos
Kupski, da especialista
e coordenadora do
Ambulatório de Doen-
ças Inflamatórias In-
testinais da PUC, pro-
fessora Marta Macha-
do, da chefe da
Residência de Gastro-
enterologia do Grupo
Hospitalar Conceição,
professora Cristiane
Tovo e do coordenador
de ensino da Fundação
R i o g r a n d e n s e
Universitária de Gas-
t r o e n t e r o l o g i a ,
professor Carlos Saul.

LabUrb aprova
quatro trabalhos
no PLUIRS 2010

O Laboratório de Urbanismo da
Faculdade de Arquitetura da UFPel
(LabUrb) teve aprovados quatro
projetos no PLUIRIS 2010 - 4º
Congresso Luso-brasileiro para
Planejamento Urbano, Regional,
Integrado, Sustentável, (http://
pluris2010.civil.uminho.pt/), que se
realizará entre os dias 6 e 8 de
outubro, na Universidade do Algarve
- Faro, Portugal.

Os trabalhos fazem parte dos
estudos realizados na linha de
pesquisa em Sistemas Configura-
cionais Urbanos, coordenada pelo
professor Maurício Couto Polidori, no
PROGAU, o qual se dedica a descre-
ver e explorar aspectos de configu-
ração da cidade e da paisagem,
relacionando espaço e sociedade e
desenvolvendo a teoria urbana para
a produção espacial, estudando a
dinâmica urbana, os agentes de
produções e suas práticas, a estru-
tura intra-urbana, o crescimento
urbano, a ecologia de paisagem e o
relacionamento das partes da cidade
com o conjunto que a integra. Os
autores são Maurício Couto Polidori,
Otávio Martins Peres, Janaína Ayres
de Lima, Marcus Saraiva, Roberta
Santa Catharina, Fernanda Tomiello.
Os trabalhos que serão apresentados
em Portugal são os seguintes:
- Crescimento Urbano, Formação de
Periferias e Modelagem Urbana om
Autômatos Celulares;
- Crescimento Urbano, Simulações
e Espaços Celulares: Um Caminho
para a exploração do futuro das
cidades;
- Compactação e Fragmentação Ur-
bana: Dinâmicas Morfológicas Emer-
gentes do Crescimento Urbano
frente aos Recursos Hídricos;
- Equidade, Morfologia Urbana e
Ambiente: Um estudo sobre os
efeitos da Renaturalização na distri-
buição das facilidades urbanas.

II Encontro
Internacional de
Ciências Sociais

Com o tema As Ciências Sociais e os
desafios para o século XXI, realizou-
se de 8 a 11 de junho o II Encontro
Internacional de Ciências Sociais. O
evento, que é o resultado de uma
série de encontros anteriores, foi
uma promoção do Instituto de
Sociologia e Política (ISP), Instituto de
Ciências Sociais (ICH) e Programa de
Pós-Graduação em Ciências Sociais
(PPGCS).



XIX Congresso de Iniciação Científica abre inscrições

Jornal da UFPel - Julho 20106

Estende-se até o dia 15 de agosto
o período de inscrições de
trabalhos ao XIX Congresso de
Iniciação Científica (CIC/UFPel),
que se real iza de 9 a 12 de
novembro, com o tema “Que futuro
queremos?”. Em paralelo ao evento,
também serão realizados o XII
Enpos - Encontro da Pós-Gra-
duação - e a II Mostra Científica.

XIX CICXIX CICXIX CICXIX CICXIX CIC
Maior evento científico da Universi-
dade, congregando alunos e
professores das mais diferentes
áreas do conhecimento e de
inúmeras instituições de ensino e
pesquisa do Brasil e do exterior, o
CIC tem por objetivos:
- Valorizar o corpo docente da
instituição dedicado ao desenvolvi-
mento de atividades de pesquisa;
incentivar alunos de graduação
visando à formação de novos
pesquisadores e qualificando-os
para os programas de pós-
graduação;
- Fomentar a atividade de pesquisa
na UFPel; integrar a comunidade
científica e acadêmica;

- Promover a interação entre a
UFPel e instituições com interesse
nas atividades de pesquisa de-
senvolvidas nesta universidade;
- Divulgar o desenvolvimento da
pesquisa desenvolvida na institui-
ção e aproximar a pesquisa univer-
sitária e a sociedade.

XII EnposXII EnposXII EnposXII EnposXII Enpos
Espaço destinado aos discentes
dos Programas de Pós-Graduação
onde é oportunizada a apresenta-
ção dos resultados gerados pela
Produção Científica e Tecnológica,
particularmente daquelas oriundas
dos Programas da UFPel.

II Mostra CientíficaII Mostra CientíficaII Mostra CientíficaII Mostra CientíficaII Mostra Científica
Destinada àqueles que realizam
pesquisa no ensino médio, institui-
ções públicas ou privadas e que
não estão vinculados a cursos de
graduação ou programas de pós-
graduação.

Veja todas as informações
sobre regulamentos para inscrição
de trabalhos e esclareça eventuais
clicando no link existente no Portal
da UFPel.

Congresso Internacional de Educação a
Distância discutirá desafios metodológicos

AAAAA Universidade Federal de
Pelotas (UFPel) promove,
entre os dias 20 e 22 de

outubro, o 1º Congresso Internacio-
nal de Educação a Distância (CIED).
O evento será realizado no Teatro
Guarany e instalações da UFPel e tem
o objetivo de refletir sobre os
desafios metodológicos da Educação
a Distância (EAD) no ensino superior.
A proposta é debater sobre experi-
ências em instituições públicas e
privadas, do Brasil e do exterior, a
fim de enfocar as inovações
científicas e tecnológicas em EAD e
elucidar aspectos das metodologias
empregadas nessa modalidade de
ensino.

O intercâmbio intelectual com
pesquisadores renomados de outros
países contribuirá para enriquecer as
produções e abrir novos caminhos
nas pesquisas científicas, além de
facilitar a articulação de projetos
colaborativos com instituições
nacionais e internacionais.

Destaca-se, ainda, a contribui-
ção para a formação continuada de
um número expressivo de pro-
fissionais e alunos, multiplicadores
de uma educação a distância de
qualidade e construtores de redes
formais e informais voltadas ao
desenvolvimento dessa modalidade
de ensino.

O CIED está organizado em
quatro eixos temáticos, que são
Políticas Públicas,  Novas Tecnolo-
gias da Informação e da Comunica-

ção, Ensino Aprendizagem em EAD
e Perspectivas em EAD. Destaca-se
que esses eixos não excluem a
participação de trabalhos com outras
temáticas concernentes à EAD.

As inscrições de trabalhos
ocorrem até o dia 31 de julho. Mais
informações e o formulário de
inscrição estão disponíveis no site
www.ufpel.edu.br/cead/congresso.

ProgramaçãoProgramaçãoProgramaçãoProgramaçãoProgramação

20/10/2010 (quarta-feira)20/10/2010 (quarta-feira)20/10/2010 (quarta-feira)20/10/2010 (quarta-feira)20/10/2010 (quarta-feira)

Manhã – Local: Teatro GuaranyManhã – Local: Teatro GuaranyManhã – Local: Teatro GuaranyManhã – Local: Teatro GuaranyManhã – Local: Teatro Guarany
7h 30min-9h7h 30min-9h7h 30min-9h7h 30min-9h7h 30min-9h – Credenciamento.
9h-9h 30min 9h-9h 30min 9h-9h 30min 9h-9h 30min 9h-9h 30min - Solenidade de Aber-
tura.
9h 30min-11h 30min9h 30min-11h 30min9h 30min-11h 30min9h 30min-11h 30min9h 30min-11h 30min - Mesa Re-
donda: Os cursos EAD da UFPel –
Integrantes: Profª Drª Eliana Póvoas
Brito; Profª Drª Maria Pia Mendoza
Sassi, Prof. Dr. Luiz Alberto Brettas ;
Prof. Dr. José Fernando Kieling, Prof.
Dr. José Ricardo Kreutz.
11h 30min-12h 30min11h 30min-12h 30min11h 30min-12h 30min11h 30min-12h 30min11h 30min-12h 30min – Inscrições
nos Workshops e Orientações sobre
a Capacitação
Tarde – Local: Universidade FederalTarde – Local: Universidade FederalTarde – Local: Universidade FederalTarde – Local: Universidade FederalTarde – Local: Universidade Federal
de Pelotasde Pelotasde Pelotasde Pelotasde Pelotas
14h-18h14h-18h14h-18h14h-18h14h-18h – Workshops e Oficinas de
Capacitação.
Noite – Local: Teatro GuaranyNoite – Local: Teatro GuaranyNoite – Local: Teatro GuaranyNoite – Local: Teatro GuaranyNoite – Local: Teatro Guarany
19h-21h19h-21h19h-21h19h-21h19h-21h - Palestra “Desafios das
políticas públicas em EAD” –
Palestrante Convidado do Ministério
da Educação; Mediador: Profª Drª
Eliana Póvoas Brito (Pró-Reitora de

Graduação da UFPEL).
21h-21h 30min21h-21h 30min21h-21h 30min21h-21h 30min21h-21h 30min – Atividade Cultural.

21/10/2010 (quinta-feira)21/10/2010 (quinta-feira)21/10/2010 (quinta-feira)21/10/2010 (quinta-feira)21/10/2010 (quinta-feira)

Manhã – Local: Teatro GuaranyManhã – Local: Teatro GuaranyManhã – Local: Teatro GuaranyManhã – Local: Teatro GuaranyManhã – Local: Teatro Guarany
9h-12h9h-12h9h-12h9h-12h9h-12h - Mesa Redonda 1: “Desa-
fios do ensino aprendizagem em
EAD” – Integrantes: Profª Drª Alda
Pereira (UA Portugal – Web
Conferência), Profª. Drª. Patrícia
Alejandra Behar (UFRGS/Brasil), Prof.
Dr. Rafael Vetromille-Castro (UFPEL/
Brasil) e mediador.
Tarde – Local: Universidade FederalTarde – Local: Universidade FederalTarde – Local: Universidade FederalTarde – Local: Universidade FederalTarde – Local: Universidade Federal
de Pelotasde Pelotasde Pelotasde Pelotasde Pelotas
14h-18h14h-18h14h-18h14h-18h14h-18h - Workshops e Oficinas de
Capacitação.
Noite – Local: Teatro GuaranyNoite – Local: Teatro GuaranyNoite – Local: Teatro GuaranyNoite – Local: Teatro GuaranyNoite – Local: Teatro Guarany
19h-21h19h-21h19h-21h19h-21h19h-21h - Mesa Redonda 2:
“Desafios das tecnologias mediando
os processos de aprendizagem” –
Integrantes: Profª. Drª. Marianne
Stumpf (UFSC/Brasil), Prof. Msc.
Luciano Maciel Ribeiro (UFPEL/

Brasil), Profª Drª Márcia Veloso de
Menezes (UFOP/Brasil) e mediador.
21h-21h 30min21h-21h 30min21h-21h 30min21h-21h 30min21h-21h 30min – Atividade Cultural.

22/10/2010 (sexta-feira)22/10/2010 (sexta-feira)22/10/2010 (sexta-feira)22/10/2010 (sexta-feira)22/10/2010 (sexta-feira)

Manhã – Local: Universidade FederalManhã – Local: Universidade FederalManhã – Local: Universidade FederalManhã – Local: Universidade FederalManhã – Local: Universidade Federal
de Pelotasde Pelotasde Pelotasde Pelotasde Pelotas
9h-12h 30min9h-12h 30min9h-12h 30min9h-12h 30min9h-12h 30min - Sessões de Comu-
nicação Oral e Exposição de Pôste-
res.
Tarde – Local: Universidade FederalTarde – Local: Universidade FederalTarde – Local: Universidade FederalTarde – Local: Universidade FederalTarde – Local: Universidade Federal
de Pelotasde Pelotasde Pelotasde Pelotasde Pelotas
14h-18h14h-18h14h-18h14h-18h14h-18h - Sessões de Comunicação
Oral e Exposição de Pôster.
Noite – Local: Teatro GuaranyNoite – Local: Teatro GuaranyNoite – Local: Teatro GuaranyNoite – Local: Teatro GuaranyNoite – Local: Teatro Guarany
19h-21h19h-21h19h-21h19h-21h19h-21h - Mesa Redonda 3: “Pers-
pectivas em EAD” - Integrantes: Profª
Drª Alessandra Dahmer (UFCSPA/
Brasil), Prof. Dr. James Petch
(Inglaterra), Prof. Dr. Enrique
Martinez Larrechea (UDE/Uruguai) e
mediador.
21h-22h21h-22h21h-22h21h-22h21h-22h – Atividade Cultural e
Solenidade de Encerramento.

CIC é o maior evento científico da UFPel
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Esef realiza 29º Simpósio

Nacional de Educação Física

Evento teve como tema o futebol

Professora apresenta
trabalhos nos EUA

A professora Suzete Chiviacowsky,
do curso de mestrado em Educação
Física da UFPel,  participou recente-
mente de evento internacional como
palestrante convidada e como
apresentadora de trabalhos científi-
cos, em Tucson, Arizona, Estados
Unidos da América.

Durante o Congresso NASPSPA
2010 Conference (North American
Society for Psychology of Sport and
Exercise), ela apresentou, em con-
junto com os pesquisadores:
Gabriele Wulf, Rebecca Lewthwaite,
e Cristopher Janelle, o trabalho
Motivation and motor learning/
control: An essential interface for
movement science. O título da
palestra da professora Suzete foi
Self-controlled learning.

Os temas livres foram em
conjunto com os mestrandos da
UFPel e da (University of nevada, Las
Vegas (UNLV):
1) Reduced frequency of knowledge
of results enhances learning in
subjects with Parkinson disease
Chiviacowsky, Suzete, Tiago
Campos; Federal University of
Pelotas
2) An external focus of attention
enhances balance learning in older
adults Clark, Suzete, Universidade
Federal de Pelotas; Raquel Wally,
Universidade Federal de Pelotas; Nels
Rydberg, University of Nevada, Las
Vegas; Gabriele Wulf, University of
Nevada, Las Vegas.

Doutoranda mostra
projeto na Espanha

A doutoranda Vania Grim Thies, do
Programa de Pós Graduação em
Educação (FaE/UFPel) apresentou
seu projeto de tese no Seminário
Taller na Espanha, em Guadalajara,
Singüenza, nos dias 7, 8 e 9 de
julho. O Seminário foi organizado
por Casa de Velazquez e Univer-
sidade de Alcalá de Henares. A
doutoranda é integrante do grupo
de pesquisa Hisales e orientada
pela professora dra. Eliane Peres,
na l inha de Cultura Escrita,
Linguagens e Aprendizagens.
Vania Thies é professora assistente
da UFPel e atua no curso de
Licenciatura em Educação do
Campo (CEAD).

Estudo avalia experiências de discriminação
Estudo realizado no curso de
doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Epidemiologia da
Faculdade de Medicina da UFPel, de
autoria de João Luiz Bastos (UFPel),
orientado pelos professores Aluísio
Barros (UFPel) e Eduardo Faerstein
(UERJ), aponta que jovens universitá-
rios do Rio de Janeiro passam por
diversas e diferentes experiências de
discriminação ao longo de suas
vidas. A pesquisa, que tem com o
objetivo de auxiliar a construção de
um questionário para avaliar
experiências de discriminação,
mostrou que estes jovens reconhe-
cem-se como vítimas de discrimina-
ção em situações muito corriqueiras
de seus cotidianos.

 Segundo os participantes do
estudo, tais experiências discrimina-
tórias ocorreriam na interação com
os colegas da universidade, no
ambiente familiar, especialmente no
convívio com os pais, na relação com
os professores, em festas e também
nos contatos com a polícia ou com
profissionais de segurança. Outro
aspecto que chamou atenção dos
pesquisadores foram os relatos de
que os jovens perceberam-se

discriminados por mais de um
motivo, simultaneamente. O caso de
uma entrevistada que se sentia
discriminada por ser pobre, negra,
ter nascido em outro município e
morar em uma região menos
valorizada da cidade ilustra bem a
complexidade envolvida nas
experiências de discriminação.

 Porém, tal complexidade não
se restringiu às motivações para as
experiências discriminatórias. Uma
maior intimidade entre as pessoas,
o tom de voz ameno e carinhoso, a
manifestação de preconceitos sob a
forma de piadas ou brincadeiras são
fatores que podem diluir a carga
discriminatória que determinado
comportamento pode ter entre as
pessoas. Tudo isto revela que a
interpretação de um comportamento
como discriminatório é dada por
uma série de condições muito
específicas e passageiras das
relações que os indivíduos estabele-
cem entre si, sob a influência de
experiências passadas.

 Igualmente interessante foi a
constatação de que, segundo os
jovens, a pobreza amplia situações
de preconceito e discriminação e,

principalmente, que as relações de
poder favorecem a manifestação de
discriminação entre as pessoas. Por
fim, os pesquisadores observaram
também que os participantes do
estudo não se reconheceram apenas
como vítimas de discriminação, mas
também como agentes dis-
criminadores.

 Isto sugere que as relações
entre as pessoas se dão de maneira
muito dinâmica, nas quais a troca de
posições e papéis deve ser con-
siderada como um elemento
importante. A pesquisa é parte da
tese de doutorado de João Luiz
Bastos. Seu trabalho conclui que,
embora as experiências de dis-
criminação sejam fenômenos
complexos e difíceis de avaliar, estão
muito presentes no cotidiano das
pessoas.

 O estudo Desigualdades
“raciais” em saúde: medindo a
experiência de discriminação auto-
relatada no Brasil foi defendido no
dia 15 de julho. A banca foi com-
posta pelos professores Ceres
Gomes Victora (UFGRS), Bernardo
Lessa Horta (UFPel) e Luiz Augusto
Facchini (UFPel). 

NNNNNo país do futebol e em ano
de Copa do Mundo, o tema
do XXIX Simpósio Nacional de

Educação Física, realizado pela
Escola Superior de Educação Física
(Esef/UFPel) não poderia ser outro:
Futebol. O evento ocorreu de 1º a 3
de julho, na sede da Esef  e a
abordagem foi a Educação Física e
Futebol: Diferentes Perspectivas.

Com a presença de profissio-

nais renomados da área, o evento,
no ano de 2010, trouxe muito
aprendizado e discussão nos
assuntos mídia, treinamento técnico,
tático e físico, jogadores brasileiros
no exterior e a seleção brasileira na
copa do mundo. Diversos nomes
foram incluídos na programação do
evento para falar sobre esse esporte
e suas principais vertentes.

A programação foi constituída

por três mesas-redondas; mini-
cursos de Educação Física e Infância,
Preparação Física no Futebol,
torcidas e torcedores: investigação
e intervenção, esportes para pessoas
com deficiência e Futsal de alto
rendimento; programações culturais
com jogos das quartas-de-final do
campeonato mundial (Copa do
Mundo), sessão de comunicações
orais e pôsteres.

Bolsas de
Demanda Social

O Departamento de Pós-Graduação
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da UFPel está informan-
do a obtenção na Capes de 95
novas bolsas de pós-graduação,
da  modalidade Demanda Social,
sendo 69 para os programas de
pós-graduação, nível de Mestrado
Acadêmico, e 26 para os de
Doutorado.
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São 40 artistas expondo suas obras

RRRRReunindo acervo de arte contemporânea, a
mostra “Conhecer para olhar com gosto”
pode ser visitada até 20 de agosto no Museu

de Arte Leopoldo Gotuzzo (Malg).
A mostra, que reúne trabalhos de cerca de

40 artistas, propõe o contato com um conjunto
de obras ligadas a contemporaneidade e alicerça
esse contato no apoio de informações que pode

localizar a produção do artista na sua própria
trajetória e na sua maior ou menor inserção no
espaço da cultura, através de livros, catálogos,
vídeos e sites.

O percurso no espaço da exposição possi-
bilita, como decorrência, tempos diversos para o
exercício de sentidos ampliados pelos acessos que
podem intensificar a experiência da arte.

Malg promove mostra
Conhecer para

olhar com gosto

Livro com participação
de docente da FaE concorre

ao Prêmio Jabuti
O livro “Abecedário: Educa-
ção da diferença” está
sendo indicado para con-
correr ao Prêmio Jabuti
2010 na categoria “Educa-
ção, Psicologia e Psicanáli-
se”. A obra foi organizada
pelos professores Julio
Groppa Aquino (USP) e
Sandra Corazza (UFRGS),
possuindo verbetes (Plano e
Níveis de ensino) escritos
pela professora Carla
Rodrigues da Faculdade de Educação da UFPel
(FaE/UFPel).

Criado em 1958, o Jabuti é o mais tradicional
prêmio do livro no Brasil. O maior diferencial em
relação a outros prêmios de literatura é a sua
abrangência: o Jabuti não valoriza apenas os
escritores, mas destaca a qualidade do trabalho
de todas as áreas envolvidas na criação e produção
de um livro. As 21 categorias do Jabuti 2010
contemplam não só estilos - Romance, Contos e
Crônicas, Poesia, Reportagem, Biografia e Livro
Infantil - mas também a Tradução, a Ilustração, a
Capa e o Projeto Gráfico.

Esse livro envolve 33 autores imaginando e
fabulando, em 46 verbetes, as questões: O que é
a educação? O que é a pedagogia? O que é pensar?
Disparatada, subversiva, desconcertante, pertur-
badora e enigmática, a obra propõe-se a agir em
perspectiva nos labirintos do pensamento educa-
cional e, assim, reinventá-lo. Sua graça-útil ou
utilidade-graciosa consiste em funcionar como
introdução à zona de variação contínua de uma
educação da diferença.

“A Editora Papirus recentemente realizou a
indicação, o que já é um grande prêmio. Sou grata
aos colegas das diferentes universidades, com os
quais conjugo meu trabalho, pelo apoio recebido.
Estamos na torcida”, observa a professora Carla.

Acadêmica do IAD selecionada
para Salão de Artes em São Paulo

A acadêmica do Instituto de
Artes e Design (IAD) da
UFPel Erika Romaniuk foi
selecionada pela Secretaria
de Cultura de Atibaia, São
Paulo, para o 19º Salão de
Artes Plásticas de Atibaia.
De um total de 236 artistas
inscritos de todo o país,
foram selecionados 32
para a mostra que ocorre
até 29 de agosto. O 19º
Encontro de Artes Plásticas
de Atibaia é um projeto
realizado com apoio da Secretaria de
Estado da Cultura de São Paulo
(Proac) e Prefeitura da Estância de
Atibaia. O edital de Artes Plásticas
tem um total de R$ 36 mil em
prêmios.

A 19º edição do Encontro tem
como objetivo principal a consolida-
ção e a ampliação de um dos mais
antigos eventos culturais do interior
do Estado de São Paulo, que teve sua
primeira edição em 1969. A sua
principal atuação é a transversalida-

de e a diversidade cultural, pois a
programação do evento envolve e
promove o encontro das artes como
pintura, fotografia, desenho, arte
pública/intervenção urbana, gravura,
escultura, instalação, performance,
vídeo, música, dança e teatro. Fun-
damentalmente o evento objetiva
promover a democratização do
acesso cultural, sendo que todas as
atividades desenvolvidas dentro da
programação serão gratuitas e
abertas à participação popular.

Artesã pelotense conquista prêmio
no 3º Salão Nacional de Cerâmica

Deise Goulart, in-
tegrante do proje-
to de extensão
Transitar, coorde-
nado pelo profes-
sor Paulo Damé,
do Instituto de
Artes e Design
( I A D / U F P e l ) ,
recebeu Menção
Honrosa pela pro-
dução da peça
“Capivara” na
categoria Cerâmi-
ca Popular -
Utilitário Decorati-
vo, na terceira
edição do Salão Nacional de
Cerâmica. A artesã pelotense, que
também integra o projeto Bichos do
Mar de Dentro, do Sebrae-RS,
revelou que foi estimulada pelo
professor da UFPel a participar do
Salão.

O Salão Nacional de Cerâmica,
organizado a cada dois anos pelo
Museu Alfredo Andersen (MAA), da

Secretaria de Estado da Cultura do
Paraná, é um dos eventos mais
tradicionais do setor no Brasil.

Em sua terceira edição, estará
expondo 194 obras em três catego-
rias: popular, artístico e design. São
131 artistas selecionados das cinco
regiões brasileiras. A mostra, que
tem entrada gratuita, fica aberta a
visitação até o dia 3 de outubro.
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