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Lula emociona a UFPel durante
inauguração no Campus Porto

Trabalho realizado pelos pesquisadores
Cláudio Becker e Flávio Sacco dos Anjos,
do Programa de Pós-Graduação em
Sistemas de Produção Agrícola Familiar, foi
premiado em concurso latino-americano
de artigos científicos sobre segurança
alimentar.
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Congresso de Educação a DistânciaCongresso de Educação a DistânciaCongresso de Educação a DistânciaCongresso de Educação a DistânciaCongresso de Educação a Distância
discute desafios metodológicosdiscute desafios metodológicosdiscute desafios metodológicosdiscute desafios metodológicosdiscute desafios metodológicos

Trabalho da UFPel foi selecionado pelo
Programa da Capes, que visa fomentar a
realização de atividades extracurriculares
como cursos, oficinas ou atividades
equivalentes, no período de férias das escolas
públicas.
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Projeto é selecionado para oProjeto é selecionado para oProjeto é selecionado para oProjeto é selecionado para oProjeto é selecionado para o
Programa Novos Talentos da CapesPrograma Novos Talentos da CapesPrograma Novos Talentos da CapesPrograma Novos Talentos da CapesPrograma Novos Talentos da Capes

FAO e UnicampFAO e UnicampFAO e UnicampFAO e UnicampFAO e Unicamp premiampremiampremiampremiampremiam
pesquisa da Agronomiapesquisa da Agronomiapesquisa da Agronomiapesquisa da Agronomiapesquisa da Agronomia

Numa cerimônia com grande participação
popular, cuja atração maior foi a presença do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram
inauguradas na tarde do dia 21 de outubro, as
novas instalações da Universidade Federal de

Pelotas no Campus Porto da Instituição. Lula e
o ministro da Educação, Fernando Haddad,
inauguraram oficialmente as instalações da
Reitoria e das Faculdades de Enfermagem, de
Letras e de Nutrição. O discurso do Presidente

emocionou boa parte da comunidade acadêmica
e do público presente, que ao final dos atos
pôde abraçar e falar com Lula.
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A UFPel promoveu, entre os dias 20 e 22 de
outubro, o 1º Congresso Internacional de
Educação a Distância. O evento foi realizado
no Teatro Guarany e instalações da UFPel e
teve o objetivo de refletir sobre os desafios
metodológicos da Educação a Distância no
ensino superior.

Página 4Página 4Página 4Página 4Página 4

Morreu no dia 17 de outubro, na Santa Casa
de Misericórdia de Pelotas, aos 88 anos, o
renomado professor e jurista Mozart Victor
Russomano.

ContracapaContracapaContracapaContracapaContracapa

Morre Mozart Victor RussomanoMorre Mozart Victor RussomanoMorre Mozart Victor RussomanoMorre Mozart Victor RussomanoMorre Mozart Victor Russomano

Vice-governador eleito visita a UFPelVice-governador eleito visita a UFPelVice-governador eleito visita a UFPelVice-governador eleito visita a UFPelVice-governador eleito visita a UFPel

O vice-governador eleito do Rio Grande do Sul,
Beto Grill (PSB), visitou no dia 8 de outubro o
campus Porto. Acompanhado por sua assessoria,
Grill pôde conferir de perto o crescimento da
Universidade e as obras que estão em andamento
no mais novo campus da UFPel.
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Vice-governador

eleito visita o
campus Porto
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Universidade FederalUniversidade FederalUniversidade FederalUniversidade FederalUniversidade Federal
de Pelotasde Pelotasde Pelotasde Pelotasde Pelotas

vice-governador eleito do
Rio Grande do Sul, Beto Grill
(PSB), visitou no dia 8 de

outubro o campus Porto da UFPel.
Acompanhado por sua assessoria, o
vice-governador eleito pôde conferir
de perto o crescimento da Universi-
dade e as obras que estão em
andamento no campus Porto, que
sedia a reitoria e unidades acadêmi-

cas da Instituição.
Grill foi recebido pelo reitor

Cesar Borges. Os dois mantiveram
uma reunião no gabinete da Reitoria
e após Borges mostrou ao futuro
vice-governador as obras em
andamento e os setores já em
funcionamento no novo campus,
situado no antigo frigorífico Anglo,
região do Porto de Pelotas.

OOOOO

Toma posse a nova direção do IFM
Tomou posse também no dia 18 de
outubro a nova direção do Instituto
de Física e Matemática (IFM) da UFPel.
Em ato que contou com as presenças
do reitor Cesar Borges e do vice-
reitor Manoel Luiz Brenner de
Moraes, foram empossados os
professores Victor Paulo Barros
Gonçalves, como diretor, e Willian
Silva Barros, como vice-diretor, em
substituição a Gil Carlos Medeiros e
Luiz Alberto Brettas, respectivamen-
te. A nova direção foi eleita pela
comunidade do IFM em agosto, em
pleito que teve chapa única. O

mandato é de quatro anos.
O novo diretor entende que o

Instituto tem um papel fundamental
na expansão da UFPel, já que é base
para a consolidação de muitos novos
cursos, especialmente as engenha-

rias. Para Gonçalves, o IFM tem muito
a colaborar para o desenvolvimento
sustentável na região, através de sua
produção científica e tecnológica.

Entre as metas da nova direção
estão a qualificação dos ensinos de
graduação e de pós-graduação, a
expansão da pós-graduação, da
pesquisa e das linhas de pesquisa, a
ampliação da divulgação científica
nas escolas de ensino fundamental
e médio e a elaboração, em conjunto
com a comunidade do Instituto, de
um plano de desenvolvimento
institucional para o IFM.

Alvaro Barreto é reconduzido
à direção do ISP

Em cerimônia realizada no dia 18 de
outubro, no Instituto de Sociologia
e Política (ISP), Álvaro Augusto de
Borba Barreto foi reconduzido ao
cargo de diretor. Assumiu como
vice-diretor do ISP o professor João
Francisco Nascimento Hobuss.

O ato de posse foi presidido
pelo reitor Cesar Borges e pela pró-
reitora de Gestão de Recursos
Humanos, Roberta Trierweiler e
prestigiado pelos docentes, técnico-
administrativos e alunos do ISP.

Em seu pronunciamento,
Álvaro Barreto salientou as mudan-
ças ocorridas na Universidade com
o Reuni, durante os quatro anos que
esteve no cargo de diretor do ISP,
citando a reforma administrativa, a
renovação dos docentes, o aumento
no número de alunos e de cursos.
“Com tantos avanços, assumimos
agora novos desafios. Uma área
física maior e a melhoria da infra-
estrutura são necessárias para o
crescimento e qualificação do ISP”,
disse. O diretor ainda anunciou a
aprovação pela Capes do terceiro
mestrado do ISP, o Mestrado em
Ciência Política.

Fechando a cerimônia, o reitor
Cesar Borges, agradeceu o apoio do
Instituto durante este período de
crescimento da UFPel e anunciou
para 2011 a transferência da Biblio-
teca para a quadra situada na frente
do prédio do ISP, adquirida pela
Universidade no início de 2008.
“Com a transferência, o espaço físico

do Instituto será favorecido”, disse.
O reitor finalizou falando sobre a
importância da valorização das
zonas de fronteira do País, convidou
os alunos a utilizarem o espaço do
Núcleo de Estudos Fronteiriços,
inaugurado em agosto, na cidade de
Santana do Livramento e anunciou
dez bolsas para alunos desenvolve-
rem pesquisas em regiões de fron-
teira ou com assuntos relativos a
zonas fronteiriças.

Mestrado em Ciência PolíticaMestrado em Ciência PolíticaMestrado em Ciência PolíticaMestrado em Ciência PolíticaMestrado em Ciência Política
A aprovação do Mestrado em Ciência
Política foi anunciada neste mês pela
Capes. O curso está previsto para
iniciar no primeiro semestre de
2011. Oito docentes participarão do
curso que terá duas linhas de
pesquisa, a primeira linha será o
grande diferencial do programa:
Teoria e Prática Democrática. De
acordo com o coordenador do curso,
professor Daniel de Mendonça, esse
será o primeiro mestrado brasileiro
dedicado para a Teoria Política. A
segunda linha será sobre Cultura
Política, Capital Social, Eleições e
Partidos Políticos.

Dom Jacinto Bergmann visita a UFPel
Em continuidade à série de visitas
promovidas a entidades e insti-
tuições locais, o bispo da Diocese
de Pelotas, Dom Jacinto Bergmann,
visitou a UFPel no dia 8 de outubro.
Ele foi recebido no gabinete da
Reitoria, pelo reitor Cesar Borges e
membros da admi-nistração
superior da Universidade, e depois
ministrou um ato religioso no
saguão da Faculdade de Letras.

Na visita, Dom Jacinto se fez
acompanhar da imagem de Nossa
Senhora de Guadalupe, com o intuito
de promover a Romaria, realizada no

dia 17 de outubro, no santuário
da Cascata. Segundo ele, a
programação encerra as
comemorações dos 100 anos
da Diocese de Pelotas.

Ao usar da palavra, o
bispo diocesano disse que a
Educação está a serviço da
pessoa humana, imagem e
semelhança de Deus. “Todo o
esforço que fizemos nesse
sentido concorre para realizar
o sonho de Deus, de que sejamos
pessoas livres e felizes. Para isso
fomos criados”, enfatizou Dom

Jacinto, parabenizando a UFPel pelo
esforço de promover a educação em
âmbito regional.
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Lula e Haddad inauguram novas instalações da
Reitoria e de três Faculdades no Campus Porto

NNNNNuma cerimônia com grande
participação popular, cuja
atração maior foi a presença

do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, foram inauguradas na tarde do
dia 21 de outubro, as novas instala-
ções da Universidade Federal de
Pelotas no Campus Porto da Institui-
ção. Lula e o ministro da Educação,
Fernando Haddad, inauguraram
oficialmente as instalações da
Reitoria e das Faculdades de Enfer-
magem, de Letras e de Nutrição.

 Perante um público composto
pela comunidade universitária,
autoridades, representantes de
instituições da sociedade e popula-
ção em geral, o presidente Lula,
falando do palanque especialmente
montado para a cerimônia na área
externa do campus Porto, fez
questão de declarar toda sua
felicidade de inaugurar mais um
conjunto de obras em uma universi-
dade federal.

 Ele lembrou que houve um
tempo que era quase impossível para
um jovem pobre entrar em uma
universidade pública. “Tinha que
ralar muito para chegar. E o pobre,
se quisesse estudar na faculdade,
tinha de pagar”, disse. Esta realidade
mudou muito nos últimos anos, em
seu governo, garantiu. “Para nós
educação não é gasto, é investimen-
to, este é nosso conceito”, defendeu
o presidente.

 O Programa de Reestruturação
e Expansão das Universidades
Federais, o Reuni, informou Lula, no
período de um ano e meio, fez
crescer de 113 mil para 259 mil o
número de alunos nas universidades
federais. “Nosso governo é que mais
criou universidades, que mais
colocou alunos nas universidades e
o que mais fez escolas técnicas”,
comemorou.

 Para Lula, o Brasil vive um
momento extraordinário. “Agora
somos respeitados no mundo”,
refletiu, dizendo que o Brasil deve
crescer mais de 7% neste ano. Ele
agradeceu à população brasileira
pelo apoio dado durante seu
governo, lembrando as dificuldades
pelas quais passou, especialmente
no primeiro mandato, e disse que
não podia fracassar em seu governo,
pois a uma pessoa como ele, de
origem humilde, não seria permitido
o fracasso.

Mas o momento maior do
presidente na cerimônia ficaria
reservado para o fim de sua passa-
gem pelo campus da UFPel. Por mais
de 30 minutos, cumprimentou po-
pulares, tirou fotos, distribuiu autó-
grafos e abraços e trocou rápidas
palavras com quem desejasse falar
com ele, tudo junto à grade que se-
parava o público do palanque oficial.

implantação do programa de segu-
rança pública Pronasci na região da
Balsa. Borges reportou-se ainda aos
programas de educação a distância
desenvolvidos pela UFPel e às
atividades do Centro de Integração do
Mercosul e do recentemente inaugu-
rado Núcleo de Estudos Fronteiriços,
que funciona em Santana do Livra-
mento.

O prefeito de Pelotas, Fetter
Júnior, convidado a usar a palavra,
destacou que neste momento a cidade
começa a se voltar novamente para
seu canal, através da expansão da
UFPel na região portuária, e a parceria
entre a Prefeitura e a Universidade no
empreendimento. Após agradecer ao
ministro da Educação e ao presidente
Lula por tudo que fizeram pela UFPel
e pelo ensino superior no país, o
presidente do Diretório Central de
Estudantes (DCE), Jonas Rodeghiero,
pediu mais investimentos em políticas
de permanência dos alunos nas
universidades e a instalação de
creches nestes locais, onde os
estudantes poderiam deixar seus
filhos enquanto cumprem com suas
atividades.

Descerramento da placa oficial de inauguração

No começo dos atos oficiais, a
banda da Escola Municipal Ferreira
Vianna, localizada próxima ao novo
campus, deu as boas vindas a todas
as autoridades e ao público, execu-
tando a música “Brasileirinho”.

O Presidente da República, o
Ministro da Educação, o Reitor da
UFPel, o Prefeito de Pelotas e o
Presidente do DCE descerraram a
placa alusiva à inauguração das novas
instalações. Antes do ato oficial de
inauguração, Lula foi conduzido pelo
Reitor para uma visita pela Reitoria e
pelas unidades acadêmicas instaladas
no Campus Porto. O Presidente esteve
em um dos laboratórios do curso de
Nutrição e acompanhou o trabalho de
alunos, que prepararam um cardápio
especial para o evento, formado por
quibebe de cabotiá, crisp de couve e
picanha grelhada.

HaddadHaddadHaddadHaddadHaddad
Em sua manifestação nos atos de
inauguração, o ministro da Educação
lembrou que Lula pode entrar de
cabeça erguida em qualquer
universidade federal, coisa que
poucos presidentes puderam fazer.
“Aqui, por exemplo, o último que
esteve foi JK, antes do regime
militar”, recordou. Haddad relatou a
satisfação que era para ele entregar
70% das obras do novo campus
prontas e agradeceu ao Diretório
Central de Estudantes da UFPel pela
acolhida que deu aos estudantes de
fora do estado que encontraram
dificuldades ao chegarem na cidade.

Falando sobre a expansão do
ensino superior federal promovida
neste governo, o ministro lembrou
que até há pouco eram quatro as
universidades federais no Rio Grande
do Sul e que agora são sete. Dentro
do mesmo tema, projetou que o
Brasil chegará a dez milhões de
universitários e registrou que o
orçamento do MEC triplicou durante
o governo de Lula.

BorgesBorgesBorgesBorgesBorges
O reitor da UFPel, Cesar Borges, em
sua fala, disse que era uma honra para
Pelotas e para todos os municípios da
Zona Sul receber o Presidente da
República e o Ministro da Educação.
Recordou que, em 2005, a necessida-
de de formar mais profissionais e o
aumento no número de vagas na
Universidade motivaram a busca por
mais espaços físicos, daí surgindo a
ideia de ocupar as antigas instalações
do frigorífico Anglo, fechado desde a
década de 80.

Borges registrou que o cresci-
mento no número de cursos de
graduação da UFPel, de 42 para 94,
fez com que fosse ultrapassada a
meta do Reuni anteriormente previs-
ta. Projetou para daqui a seis meses a
conclusão das obras no campus Porto
e a ocupação nele de todos os cursos
e unidades administrativas destinadas
ao local. O reitor destacou o Programa
Vizinhança e seus projetos realizados
junto à comunidade do entorno do
novo campus.

A Lula, solicitou apoio para a

Lula cativou o público com seu discurso e disponibilidade para atender a todos

Foto Ricardo Stuckert/PR
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1º Congresso de Educação a
Distância mobiliza a UFPel

PPPPProfessores, pesquisadores e
coordenadores de polos de
educação a distância do

Sistema Universidade Aberta do
Brasil (UAB), oriundos de diversos
estados do Brasil, além de represen-
tantes de países como Inglaterra,
Portugal, Uruguai e Argentina,
estiveram reunidos em Pelotas para
participar do 1º Congresso de Edu-
cação a Distância da UFPel, realizado
de 20 a 22 de outubro, no teatro
Guarany.

O evento, promovido pela Pró-
Reitoria de Graduação da UFPel,
propôs o debate sobre experiências
em instituições públicas e privadas,
do Brasil e do exterior, a fim de
enfocar as inovações científicas e
tecnológicas em Educação a Distân-
cia (EAD) e elucidar aspectos das
metodologias empregadas nessa
modalidade de ensino.

O 1º CIED/UFPel buscou
também contribuir para a formação
continuada de profissionais e alunos
da EAD, os quais serão multiplicado-
res de uma educação a distância de
qualidade e participarão da constru-
ção e da consolidação de redes
formais e informais voltadas ao
desenvolvimento dessa modalidade
de ensino.

AberturaAberturaAberturaAberturaAbertura
Além da administração superior da

UFPel, representada pelo reitor César
Borges; pelo vice-reitor, Manoel Luiz
Brenner de Moraes; pelos pró-
reitores de Graduação, Extensão e
Cultura, e Pesquisa e Pós-Gradua-
ção, professores Eliana Povoas
(coordenadora da UAB/UFPel), Ernani
Ávila e Manoel Maia, respectiva-
mente, a solenidade de abertura
contou com a participação do diretor
do Centro de Educação Aberta e a
Distância (CEAD/UFPel) e diretor
executivo do Centro Especializado
em Seleção (CES), professor Cláudio
Durte; e da coordenadora geral do
Sistema UAB, Greice Tavares Vieira,
representando a Capes/MEC.Ao usar
da palavra, a coordenadora da UAB/
UFPel, professora Eliana Povoas,
enfatizou o esforço da Universidade
em ampliar os espaços da educação
a distância e na obtenção de uma
formação o mais qualificada possí-
vel. “Estamos cumprindo a difícil
tarefa de dar materialidade às
políticas públicas do nosso país, com
ênfase na interiorização da educa-
ção”. Eliana Povoas destacou a
criação, de forma pioneira na UFPel,
do curso de Especialização em
Gestão de Polos, sendo aplaudida
por cerca de 300 alunos de diversas
regiões do país, que ajudavam a lotar
o teatro Guarany. Ela manifestou a
expectativa de ver encerrada a
histórica divisão entre ensino

presencial e a distância. “Caminha-
mos rumo a uma universidade
bimodal!”, sentenciou.

Para o reitor César Borges,
além de cursos de graduação em
áreas como matemática, pedagogia,
espanhol e educação do campo, é
decisiva a oferta de curso de forma-
ção e capacitação na área da Saúde,
que acontecerá em breve, com o
apoio do Ministério da Saúde,
somando-se a outras iniciativas da
UFPel voltadas ao desenvolvimento
regional.  Ele descreveu os esforços

para implantar o ensino a distância
na Universidade, em 2006, des-
tacando a disposição dos pro-
fessores Fernando Kieling e Eliana
Povoas em vencer as ideias e
opiniões retrógradas que se
antepunham à iniciativa. “Hoje,
contamos com o apoio da Capes e
nossos polos estão distribuídos de
norte a sul e de leste a oeste do Rio
Grande do Sul, e em outros estados,
como Santa Catarina, Paraná e São
Paulo. É a concretização de um
sonho”, observou.

Tema foi amplamente discutido por especialistas

Universidade é contemplada com
Sala de Recursos Multifuncionais

Devido à exitosa participação da
UFPel, através da sua Coordenado-
ria das Licenciaturas, na Chamada
Pública para Formação Continuada
de Professores da Educação Básica
da Capes do MEC, com cursos
vinculados à Secretaria de Educa-

UFPel na Rede Sismográfica
Integrada do Brasil

ficará sob a responsabilidade da
UFPel, que deve acompanhar os
dados sísmicos em tempo real e
realizar a manutenção dos apare-
lhos. O local para a instalação já
está determinado e obedece duas
premissas básicas: o sismógrafo
deve ser colocado sobre lajes de
rocha e isolado de ruídos externos
que possam interferir nas
medições.

ção Especial, a Universidade foi
contemplada com uma Sala de
Recursos Multifuncionais, que visa
a subsidiar o desenvolvimento dos
cursos e atender à demanda por
acessibilidade em toda a Insti-
tuição.

Os professores Luis Eduardo
Silveira da Mota Novaes e Adelir
José Strieder, do Curso de Geologia
da UFPel, fazem parte do projeto
“Rede Sismográfica Integrada do
Brasi l  (BRASIS)”.  O projeto é
coordenado pelo Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências
Atmosféricas, da USP, com apoio
de diversas universidades bra-
sileiras, entre elas a UnB, UFRN,
Unipampa (Campus de Caçapava
do Sul) e Observatório Nacional.

No estado do Rio Grande do
Sul serão instaladas três estações
sismográficas – as de Canela e
Caçapava do Sul ficarão sob a
responsabilidade da Unipampa.
Como instituição parceira, a
estação sismográfica a ser instala-
da no município de Pedras Altas

Pesquisa do Perfil Socioeconômico dos
Estudantes de Graduação das Ifes

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
da UFPel está divulgando a 3ª Pesquisa
de Perfil Socioeconômico dos Estudan-
tes de Graduação da Instituições
Federais de Ensino Superior (Ifes), que
será aplicada em todo o território
nacional, no período de 11 de outubro
a 21 de novembro.

A pesquisa objetiva definir o perfil
do estudante universitário com o intuito
de fornecer informações para o
desenvolvimento de políticas de
assistência estudantil e maiores
investimentos nas Ifes.

Para participar da pesquisa, o
estudante selecionado deve acessar o
endereço http://sipe.ufms.br/2010/.

No dia 13 de outubro, ocorreu
na Faculdade de Direito uma reunião
com todos os diretores e coordena-
dores de cursos para entrega da lista
dos alunos selecionados e o material
de acesso dos mesmos.  A escolha foi
aleatória e o aluno não é identificado
pelo sistema. Os selecionados devem
acessar o site e colocar o usuário e
senha, informações que já foram
disponibilizadas.

Mestrado em Organizações e
Mercados abre inscrições

O Programa de Pós-Graduação em
Organizações e Mercados – Nível de
Mestrado - abre inscrições para a
seleção de novos alunos para ingres-
so em 2011. As inscrições estão
abertas até o dia 26 de novembro. O
mestrado tem duração de dois anos,
onde o aluno cursará disciplinas e
terá a oportunidade de desenvolver
uma dissertação sobre temas relati-
vos à economia aplicada. O aluno ao
concluir o mestrado obterá o título
de Mestre em Economia Aplicada.
 Poderão inscrever-se os graduados

em curso superior que tenham
habilidades em métodos quantitati-
vos e interesse pela área de econo-
mia aplicada. Os candidatos farão o
exame de seleção através de uma
prova escrita contendo questões
objetivas (matemática, teoria econô-
mica, estatística e economia das or-
ganizações) e uma redação. Mais
informações podem ser obtidas no
site: www.ufpel.edu.br/ppgom, pelo
telefone (53) 39211429 (das 15 - 20
horas c/ Luis Felipe) ou pelo e-mail
ppgom@ufpel.edu.br.
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FAO e Unicamp condecoram

pesquisadores da UFPel

Claudio Becker discursa no ato de recebimento do Prêmio

Segurança Alimentar e Desen-
volvimento Rural: limites e
possibilidades do Programa de

Aquisição de Alimentos da Agricul-
tura Familiar, em municípios do sul
gaúcho” é o título do trabalho
realizado pelos pesquisadores
Cláudio Becker e Flávio Sacco dos
Anjos, doutorando e orientador,
respectivamente, ligados ao Progra-
ma de Pós-Graduação em Sistemas
de Produção Agrícola Familiar da
UFPel, que foi premiado em con-
curso latino-americano de artigos
científicos sobre segurança a-
limentar. A cerimônia de entrega do
prêmio aconteceu no dia 5 de
outubro, no Centro de Convenções
da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). Trata-se de
concurso que teve como coor-
denador o professor Walter Belik, do
Instituto de Economia da Unicamp e
coordenador do Núcleo de Estudos
e Pesquisas em Segurança Alimentar
(Nepa).

Segundo Belik, ao longo de
2010, o Nepa organizou, a pedido
da FAO, um concurso latino-
americano de artigos científicos
sobre segurança alimentar, visando
ao II Premio de Investigación em
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
“Tivemos 68 artigos inscritos de
vários países, inclusive de autores
dos Estados Unidos. São cinco traba-
lhos selecionados, com prêmios
escalonados de cinco mil dólares

para o primeiro colocado até mil
dólares para o quinto. Eles receberão
ainda a medalha da FAO e terão os
artigos publicados no último núme-
ro da revista SAN (Segurança
Alimentar e Nutricional) do Nepa,
que estamos lançando no evento e
que possui versão eletrônica
disponível em nosso site”.

A cerimônia de premiação
contou com a participação, por
videoconferência, de José Graziano
da Silva, professor da Unicamp que
atualmente é diretor regional da FAO

para a América Latina e Caribe, bem
como do representante da FAO no
Brasil, o moçambicano Hélder dos
Santos Félix Monteiro Muteia, o qual
colheu adesões à campanha “1
Billion Hungry” (1 bilhão de pessoas
com fome), promovida pelo órgão
da ONU com a promessa de
encaminhar 1 bilhão de assinaturas
às lideranças mundiais, exigindo dos
governos políticas efetivas contra a
fome e a insegurança alimentar. A
foto mostra Cláudio Becker na
cerimônia de entrega do prêmio.

“““““
Grupo Rhima

promove eventos na
área de Recursos

Hídricos
O Grupo de Pesquisa em Recursos
Hídricos e Meio Ambiente – RHIMA
informa que as inscrições para o
XIII Seminário Nacional de Gestão
e Uso da Água, IV Reunião de
Estudos Ambientais e II Encontro
Nacional de Engenharia Hídrica
estão sendo real izadas e se
observa excelente procura.

“Com isso, constata-se que
os eventos se revestem de grande
importância para o processo de
inserção da UFPel no cenário do
ensino, pesquisa e extensão na
área de Recursos Hídricos e Meio
Ambiente”, observa o professor
Gilberto Loguércio Collares,
coordenador do curso de En-
genharia Hídrica da UFPel. Os
eventos ocorrerão de 9 a 11 de
novembro próximo, na Embrapa de
Clima Temperado.

A programação está
disponível na web: http://
wp.ufpel.edu.br/rhima e conta com
a possibilidade de apresentação de
trabalhos científicos para di-
vulgação de atividades de ensino,
pesquisa e extensão em desen-
volvimento na área de recursos
hídricos e meio ambiente.

Inscrições e mais infor-
mações podem ser acessadas no
endereço eletrônico acima.

Projeto é selecionado para o Programa Novos Talentos da Capes
O projeto Atividades Extracur-
riculares em Biologia e Matemática:
Integrando os meios acadêmico e
escolar foi selecionado pelo Progra-
ma Novos Talentos, iniciativa da
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), que
visa fomentar a realização de
atividades extracurriculares como
cursos, oficinas ou atividades equi-
valentes, no período de férias das
escolas públicas ou em horário que
não interfira na frequência escolar.

O resultado final da chamada foi

publicado no Diário Oficial da União,
no dia 28 de setembro, após a análise
do pedido de recursos. Ao total, foram
aprovados 62 projetos, em todas as
regiões do Brasil.

O Programa levará estudantes
da rede pública de ensino para realizar
uma série de atividades extra-
curriculares em universidades
públicas e institutos de ciência e
tecnologia. O objetivo é a inclusão
social e desenvolvimento da cultura
científica de alunos e professores das
escolas da rede pública de educação

básica. As atividades irão ocorrer nas
dependências de universidades, la-
boratórios e centros avançados de
estudos e pesquisas, museus e outras
instituições.

Os projetos aprovados vão de
“Escola aberta de iniciação à ciência”
a “Cursos de férias de física, química
e astronomia”, passando por “A
biologia como foco para alfabetiza-
ção científica”. O ponto em comum
entre os projetos é o objetivo de
integrar universidade e escola pública,
ensino básico e superior.

Alunos da Administração visitam empresas
No dia 2 de outubro, alunos do curso
de Administração da Faculdade de
Administração e Turismo partici-
param de visita técnica a duas
empresas, a Transcontinental Logís-
tica S/A, empresa consolidada no
mercado nacional e internacional,
que proporciona suporte retropor-
tuário nas operações de comércio
nacional e internacional; e ao TECON
– Terminal de Containers, que
movimenta 98% da carga conteineri-
zada que passa pelo Porto do Rio
Grande, concentrando a carga dos
países do Cone Sul.

Na oportunidade, os alunos
puderam conhecer como ocorre a
movimentação e armazenagem de
cargas, transporte de contêineres,
equipamentos de última geração nas

operações de navios e serviços de
pátio, assim como serviços de
importação, exportação e cabota-
gem.

A professora Simone Mello,
que organizou a visita, destaca que
relacionar teoria e prática é
importante e diante do crescimento
do setor é oportuno que os alunos
tenham acesso ao que há de mais
moderno na logística empresarial do
ramo. Os professores do curso
Rodrigo Serpa e Luciana Novo
também participaram da visita às
empresas.

Criada a Liga
Acadêmica de

Patologia

Foi criada no dia 4 de outubro a
Liga Acadêmica de Patologia (LAP)
da UFPel, que tem como orientador
o professor de Patologia Flávio
Menezes, e na presidência e vice-
presidência as alunas de Medicina
Vânia Lugo e Mariana Oliveira,
respectivamente. Direcionada aos
estudos macro e microscópico dos
mecanismos das doenças, a LAP
tem programada reuniões se-
manais no Centro de Pesquisa em
Saúde Amilcar Gigante, onde já
funciona a Liga de Nefrologia
NefroVida. Estão de parabéns os
alunos da Faculdade de Medicina
pela criação de mais uma atividade
acadêmica visando a melhora do
ensino.
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Engenharia de Materiais organiza

evento nacional sobre nanotecnologia
OOOOOcurso de Engenharia de

Materiais, em conjunto com
docentes de outras unidades

da UFPel e de outras instituições do
País, realizará o     IX Encontro sobre
Diamante, Carbono Amorfo, Nano-
tubos e Materiais Relacionados, que
está programado para ocorrer em
Pelotas, nos dias 15 a 17 de junho de
2011.

O encontro, que ocorre há mais
de dez anos, tem por objetivo discutir
os últimos avanços das pesquisas
básicas e aplicadas em materiais
carbonosos, como grafite, diamante,
grafenos, nanotubos de carbono,
esponjas grafíticas, carbono ativado,
carbono vítreo e outros relacionados,
obtidos nos diversos centros de
pesquisa do Brasil. Os nanotubos de
carbono são estruturas tubulares

formadas por carbono com dimen-
sões nanométricas e exibindo pro-
priedades físico-químicas fasci-
nantes com potenciais aplicações na
fabricação de dispositivos ópticos,
eletrônicos dentre outros, baseados
em nanotecnologia.

Com o evento, objetiva-se
congregar de forma inter e
multidisciplinar pesquisadores da
área de ciência exata e engenharia
para discutir, solucionar e propor
problemas de interesse científico e
tecnológico na área de materiais
derivados a base de carbono nano-
estruturado. Como consequência dos
esforços da pesquisa brasileira nesses
materiais, já existem diferentes
empresas no país e no exterior
investindo significativamente em
tecnologia de derivados de nano-

estruturas de carbono visando aplica-
ções industriais.

O encontro contará com a
publicação dos resumos dos traba-
lhos submetidos. Também trabalhos
selecionados na forma de review serão
publicados como capítulos de livro.
Esta publicação contará com o apoio
da editora Springer Verlag, de
Heidelberg, da Alemanha, reconhe-
cida pela qualidade de seus livros
assim como a publicação de revistas
indexadas.

O evento busca a divulgação
das atividades realizadas pela acade-
mia e setores tecnológicos do país,
bem como da Universidade Federal
Pelotas junto a outras instituições do
Rio Grande do Sul e do País, com o
objetivo de interagir com os setores
produtivos e a sociedade, por inter-

médio da transferência de conheci-
mento, baseado no desenvolvimento
de pesquisa e inovação científica.

O site para divulgação do en-
contro é o http://cdtec.ufpel.edu.br/
carbono/, onde poderão ser encon-
tradas mais informações. O evento
terá a presença de pesquisadores
palestrantes de instituições brasilei-
ras como a UFC, a UFSM, a UFRGS, a
UFMG, a PUC-RJ, o ITA e a Unicamp,
bem como de centros de ensino e
pesquisa internacionais como a
Universidade do Texas, Dallas, Esta-
dos Unidos, a Universidade de Surrey
, na Inglaterra, e o Nano-Electronics
Centre e de setores industriais tais
como o Cenpes da Petrobras, dentre
outros. Deverá ainda contar com a
presença da Direção Cientifíca da
Fapergs.

A UFPel recebeu, dias 28 e 29 de
setembro, a visita dos consultores do
Programa Nacional de Reorientação
da Formação Profissional em Saúde
(Pró-Saúde), José Maurício Carvalho
Lemos (UFMG) e Beatriz Jansen
(Unicamp). Vinculado ao Ministério
da Saúde, com a participação da
SESu/MEC e do Instituto Nacional de
Estudose Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), o Pró-Saúde
tem como desafio permanente o
reforço de uma robusta articulação
entre as instituições formadoras e o
serviço.

 Desta forma, o Programa visa
incentivar a transformação do
processo de formação, geração de
conhecimento e prestação de servi-
ços à população para abordagem
integral do processo saúde-doença.
O eixo central é a integração ensino-

UFPel recebe visita de consultores do Programa Pró-Saúde
serviço, com a consequente inserção
dos estudantes no cenário real de
práticas na Rede SUS, com ênfase na
atenção básica, desde o início de sua
formação.

A visita dos consultores teve
por objetivo acompanhar e orientar
os projetos locais na área da saúde,
entre os quais o Pró-Saúde e o PET
Saúde. Os trabalhos estiveram
sediados na Faculdade de Enferma-
gem e contaram também com a
participação da Faculdade de Nutri-
ção, além de representantes de
outras instituições, como UCPel,
Secretaria Municipal de Saúde e
Conselho Municipal de Saúde.

Em breve saudação aos con-
sultores, o reitor Cesar Borges desta-
cou as peculiaridades regionais e as
ações da UFPel na área da saúde, não
apenas de âmbito regional, como

aquelas que se estendem às
áreas de fronteira do Brasil
com o Uruguai.

Para a diretora da
Faculdade de Enfermagem,
professora Luciane Kantorski,
a nova estrutura física da
Faculdade, a integração com
outros cursos da área da
saúde e a parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde
estão possibilitando o
desenvolvimento de projetos
considerados estratégicos,
como o PET Saúde. A rea-
dequação física também foi des-
tacada pela diretora da Faculdade de
Nutrição, professora Marcia Rubia
Duarte Buchweitz.

Ao usar da palavra, o consultor
José Maurício Lemos, que é professor
da UFMG, enfatizou que a visita tem

o objetivo de acompanhar o anda-
mento dos projetos locais, no senti-
do de auxiliar para a formação de
um perfil profissional diferente, que
busque a integração do estudante e
uma perfeita interação com o
Sistema Nacional de Saúde.

Biotecnologia realiza curso de vacinologia, inédito no país
Foi realizado de 27 de setembro a 8
de outubro o “Curso de Vacinologia
Reversa: clonagem, expressão,
purificação e avaliação de antígenos
recombinantes”, no Núcleo de
Biotecnologia do CDTec. Este curso,
inédito no País, visa proporcionar
treinamento em técnicas modernas
de desenvolvimento de vacinas
recombinantes, e é coordenado pelo
professor Odir Dellagostin. Com
apoio do Centro Brasileiro Argentino
de Biotecnologia (CBAB), o curso
reúne 10 estudantes de pós-
graduação da Argentina, Colômbia
e do Brasil (UFPR, UFMG, UFMS, UFC,
UFSM e Fiocruz-PE).

O CBAB é ligado ao Ministério
da Ciência e Tecnologia do Brasil, e
tem como objetivo apoiar o desen-
volvimento da Biotecnologia em
parceria com instituições da Argenti-
na. Ele financia a realização de cursos

de curta duração (duas semanas), em
diferentes áreas da Biotecnologia,
nas melhores instituições dos dois
países. “No último edital do CBAB ti-
vemos a aprovação na nossa pro-
posta, e agora estamos oferecendo
o curso”, informou o professor Odir.

Vacinologia reversa é um
termo utilizado para designar uma
abordagem que parte das informa-
ções contidas no genoma do pató-
geno, e não da resposta imune do
indivíduo para a seleção de antíge-
nos vacinais, como é feito tradicio-
nalmente. Esta tecnologia é utilizada
há vários anos no Laboratório de
Biologia Molecular coordenado pelo
professor Odir.

Os estudantes que realizaram
o curso são alunos de mestrado ou
doutorado, de diferentes institui-
ções, que estão buscando formação
específica na área do curso para

auxiliar o desenvolvimento de seus
projetos de tese. O curso foi minis-
trado pelos professores da UFPel
Sibele Borsuk, Fabricio Conceição,
Luciano Pinto, Fabiana Nora e

Éverton da Silva, pelo pesquisador da
Fiocruz-BA Alan McBride e pela
professora da Universidade Federal
da Grande Dourados Simone
Simionatto.

Pesquisadores de diversas instituições reuniram-se na UFPel
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Grupo de Dança da Esef

premiado em festival
em Porto Alegre

NNNNNos dias 22 e 23 de setembro, o GRUD
(Grupo Universitário de Dança) da Escola
Superior de Educação Física da UFPel

participou de festival competitivo de dança em
Porto Alegre  e conquistou quatro primeiros
lugares: em dança contemporânea, composição
livre, solo feminino de Ballet Clássico e solo
feminino de composição livre. Ganhou também
os prêmios especiais de Melhor Bailarina do
festival e destaque em técnica  para Isadora
Oehlschlaeger, melhor grupo de composição livre,
melhor coreografia pelo passiontango e melhor
figurino, também pelo passiontango.

Os componentes do Grud que participaram
do evento foram: Maiara Borges, Tabita
Porciúncula, Thaís Neves, John Fernandes, Michael
Duarte, Diego Ebling do Nascimento e Isadora
Oehlschlaeger. A coordenadora, professora e
coreógrafa do grupo é Maria Helena Klee
Oehlschlaeger (Male).

O Grud é um projeto de extensão da Esef/
UFPel existente há 16 anos e aberto à comunidade.
Para ingresso no grupo é necessário participar de
uma audição, feita todos os anos, em março, onde
o candidato deve ter alguma experiência com
dança em qualquer modalidade. O projeto
funciona nas dependências da Escola Superior de
Educação Física, na rua Luiz de Camões, 625, e o
telefone para contato é 3273-2752 ou pelo email
maleklee@hotmail.com.

O curta-metragem Pequena Grande Sofia,
realizado por estudantes do Curso de
Cinema e Animação do Instituto de Artes e
Design da UFPel foi um dos selecionados para
a mostra competitiva da categoria vídeo
universitário gaúcho de ficção do Festival do
Vídeo Brasileiro que ocorre junto ao 18º
Gramado Cine Vídeo. O evento é considerado
um dos mais importantes e disputados do
circuito nacional e latino e reúne as principais
produções do circuito independente e
universitário em ficção, documentário,
videoclipes e também premia produção de
televisões universitárias em reportagens e
programas de TV.

O diretor da produção é o estudante do
8º semestre Leonardo Peixoto. Em três anos de
existência do curso, é a segunda participação
no Festival e a primeira seleção para a mostra
competitiva. Em 2009, ocorreu a primeira
participação na mostra paralela da categoria
vídeo universitário brasileiro de ficção com o
curta-metragem O Golpe do Espelho, do diretor
Bernardo Turella. Na 18ª edição, em 2010,
foram 500 trabalhos inscritos e 59 produções
selecionadas de diversos estados como Rio
Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, Santa
Catarina, São Paulo, Brasília, Bahia, Minas Gerais
e Rio de Janeiro. O Festival ocorre entre os dias
8 e 13 de novembro, na cidade da serra gaúcha.

Produção do curso de
cinema do IAD é
selecionada para
Gramado Cine

Acadêmicas de Letras
divulgam pesquisa

A licenciada em Letras, Inglês, Luciana Vasconcelos
da Costa e a pós-graduanda em Literatura Com-
parada Elisa de Ávila Hönnicke apresentaram no
dia 8 de outubro, no IV Colóquio Internacional Sul
de Literatura Comparada, seus trabalhos intitulados
Imagens, Memória, Trauma: Analisando O Uso De
Elementos Não-Ortodoxos Em Extremely Loud And
Incredibly Close  e Trauma e Tempo Nas Manifesta-
ções Do Onze De Setembro: Elementos Que Causam
O Conflito Entre As Necessidades De Lembrar E
Esquecer respectivamente.

Os trabalhos foram desenvolvidos como parte
do projeto de pesquisa “O Onze de Setembro nas
Literaturas de Língua Inglesa”, coordenado pelo
professor Eduardo Marks de Marques. Uma versão
em inglês do trabalho de Luciana Vasconcelos da
Costa foi recentemente publicado na revista Mafuá
da Universidade Federal de Santa Catarina, e pode
ser acessado em http://bit.ly/aJVZun.

UFPel aprova projeto no edital Prodocência da Capes
O projeto da UFPel “Programa interdisciplinar e
transversal de Dança, Música e Teatro:
qualifica-ções artístico-pedagógicas”, indicado
pela Pró-Reitoria de Graduação, recebeu
aprovação no Edital Prodocência (2010) da
Capes. Como o nome anuncia, o projeto é uma
parceria entre as licenciaturas de Dança, Música
e Teatro e tem por objetivo investir em propos-
tas pedagógicas e artísticas através de uma
perspectiva interdisciplinar. O programa será
implementado a partir de três frentes de

atuação:
- Instauração do Lita (Laboratório Interdiscipli-
nar e Transversal de Artes);
- Programa de residências artísticas;
- Oficinas integradas de artes.

Estão na equipe do projeto os professores
da Dança Alexandra Dias e Thiago Amorim, os
professores da Música Isabel Hirsch (coordena-
dora adjunta) e Rafael Borges e os professores
do Teatro Marina de Oliveira (coordenadora
geral) e Luciana Cesconetto.

Exposição apresenta iconografia
na cultura teuto-brasileira

A Mostra Imagens “Sonoras” Iconografia e
transações musicais na cultura imigrantista
teuto-brasileira aconteceu no período de 8 a
28 de outubro, no Centro de Integração do
Mercosul . A exposição em forma de banners
apresenta uma breve e instigante seleção de
imagens “sonoras” convidando a comunidade
em gera l  para  um olhar  que conduz à
memória, à informação e à reflexão sobre a
presença, a estima e a função de práticas
musicais na esfera social, cultural, religiosa,
educacional-escolar, econômica e familiar-
doméstica da vida e história das comunidades
teuto-brasileiras.

Sob a organização do professor da
UFPel, dr. Werner Ewald, a exposição ofereceu
horários especiais para visitas orientadas com
alunos da classe de Musicologia do curso de
Ciências  Musicais do Conservatório de
Música da UFPel.  O evento foi realizado em
colaboração com o Conservatório de Música

da UFPel, Museu Histórico Visconde de São
Leopoldo (MHVSL) de São Leopoldo-RS e
Centro de Integração do Mercosul (UFPel).
Outras informações podem ser obt idas
através do telefone 3222-0404 na secretaria
do CIM. Grupo de pesquisa em

missão na capital
portuguesa

Professores do Grupo de Pesquisas “América Platina:
Poder, Ideias e Relações Regionais” estão preparan-
do expedição de coleta de dados junto a arquivos
portugueses, especialmente a Torre do Tombo e o
Histórico Militar. O grupo pertence ao sistema do
CNPq, é certificado pela UFPel, e tem professores
de três universidades do Rio Grande do Sul.

 A saída para Portugal deve ocorrer em 30 de
outubro. Mais informações no site do grupo: https:/
/www.amplat.clio.pro.br.
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O mundo jurídico perde

Mozart Victor Russomano
MMMMMorreu no dia 17 de outubro, na Santa Casa

de Misericórdia de Pelotas, aos 88 anos,
o renomado professor e jurista dr. Mozart

Victor Russomano. O prefeito municipal Adolfo
Fetter Jr. decretou luto oficial de três dias em
memória daquele que foi um dos mais ilustres
pelotenses, detentor de homenagens e condeco-
rações não apenas no Brasil, mas também em
diversos países ao redor do mundo. A UFPel
também se associou ao luto oficial em função da
perda.

O velório ocorreu no Salão Nobre da Reitoria
da Universidade Católica de Pelotas (UCPel),
mesmo local onde foi velada há alguns anos a
esposa de Mozart, Gilda Russomano. O sepulta-
mento ocorreu no dia 18, no Cemitério Ecumênico
São Francisco de Paula. O esquife de Russomano
foi coberto com a bandeira da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel).

Nascido a 5 de julho de 1922, Mozart
Russomano era professor catedrático (jubilado)
de Direito do Trabalho e Seguridade Social, da
Faculdade de Direito da Universidade Federal do
RS, depois integrada à UFPel, instituição da qual
recebeu todos os títulos possíveis, inclusive o
Grande Colar da UFPel. Detinha o título de Doutor
Honoris Causa da UCPel, PUC-RS, Universidade
de Bordeaux-1, França; Universidade de San
Martin de Porres, Lima-Peru; Universidade Central
do Leste, República Dominicana; Universidade da
República do Uruguai; Universidade Nacional de
Ensino a Distância, Madri-Espanha; além de
receber a condecoração de Professor Honoris
Causa de 14 instituições de países como Brasil
(Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de
Janeiro), Peru, República Dominicana e Colômbia.

Foi diretor do Instituto de Sociologia e
Política, no período de 1958 a 1965, ao tempo
que a unidade ainda era ligada à UFRGS;
presidente e presidente “honoris causa” do
Instituto Latino-Americano de Direito do Trabalho
e da Seguridade Social (1971-1975); presidente
e presidente honorário da Academia Ibero-
Americana de Direito do Trabalho e da Seguridade
Social (1975/1978); membro correspondente da
Real Academia de Ciências Políticas e Morais
(Madrid, Espanha), do Instituto de Coimbra
(Portugal), da Academia Peruana de Direito (Lima,
Peru), da Sociedade de Geografia de Lisboa
(Portugal) e do Instituto de Direito do Trabalho
da Faculdade de Direito da República Oriental do
Uruguai.

Atividade de MagistradoAtividade de MagistradoAtividade de MagistradoAtividade de MagistradoAtividade de Magistrado
No Brasil, Mozart Victor Russomano foi Ministro
Vitalício (1969/1984) e presidente (1972/1974)
do Tribunal Superior do Trabalho e Corregedor
geral da Justiça do Trabalho (1975/1977),
Brasília-DF. Antes, havia sido juiz-presidente
(fundador) da Junta de Conciliação e Julgamento
de Pelotas (1945/1959), juiz vitalício e vice-
presidente do Tribunal Regional do Trabalho
(Porto Alegre - 1959/1969).

Sua atividade judiciária no exterior inclui a
presidência (fundador) do Tribunal Administrativo
da Organização dos Estados Americanos, de 1971
a 1975, e sua atuação como juiz do Tribunal
Administrativo do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, de 1981 a 1986, ambos em
Washington/EUA. Russomano representou o
Governo do Brasil no Conselho de Administração
da Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Morre um ícone do Direito do Trabalho

Programa Pelotas 13 Horas, transmitido direto da residência de Russomano

Foto Nauro  Júnior

em Genebra, Suíça (1984/1990), cujo Conselho
havia presidido, no período 1987/1988.

Dentre as condecorações oficiais, des-
tacam-se também: Grã-Cruz da Ordem do Mérito
do Trabalho, Ministério do Trabalho-Brasil; Grã-
Cruz do Mérito Judiciário do Trabalho, Tribunal
Superior do Trabalho-Brasília-DF; Grã-Cruz do
Distrito Federal, Governo do Distrito Federal; Grã
Cruz da Ordem do Mérito Judiciário Militar,
Superior Tribunal Militar, Brasília-DF; Grã-Cruz
da Ordem do Mérito Judiciário, Associação dos
Magistrados Brasileiros, Rio de Janeiro; Grande
Oficial da Ordem de Rio Branco, Ministério das
Relações Exteriores, Brasil; Medalha do Instituto
Latino-Americano de Direito do Trabalho e da
Seguridade Social; Medalha do Mérito Judiciário,
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região,
Recife; Medalha do “Negrinho do Pastoreio”,

Governo do Estado do RS; Medalha da Academia
Ibero-Americana de Direito do Trabalho e da
Seguridade Social; Medalha Mérito Especial do
Trabalho, Ministério do Trabalho, Brasil; além de
mais de 25 outras distinções recebidas no Brasil
e no exterior.

O destacado saber jurídico fez de
Russomano um dos ícones nessa área e um
conferencista disputado por um grande número
de universidades da Espanha, França, Itália,
Portugal, Estados Unidos, Venezuela, México,
Colômbia, Peru, Chile, República Dominicana,
Uruguai, Argentina e Brasil. Em vários desses
países teve numerosos ensaios publicados em
revistas jurídicas, sobre temas trabalhistas. É
autor de cerca de 45 livros jurídicos e teve
publicadas em livros ou “plaquettes” quinze obras
literárias.


