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A UFPel oferecerá no próximo semestre dois
novos mestrados, na áreas de Letras e de
Ciência da Computação. Os dois Programas
foram aprovados pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes/MEC) no início de novembro.
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Prefeitos e intendentes das áreas de fronteira
entre Brasil e Uruguai estiveram reunidos na
UFPel , com o objetivo de discutir ações do
programa de ação integrada, promovido pela
Universidade, com o apoio  dos governos dos
dois países.
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Uma cerimônia informal, prestigiada pela
administração central da UFPel e por pro-
fessores, servidores e estudantes, marcou o
início das atividades da Biblioteca do Campus
Porto, na manhã do dia 22 de novembro.

ContracapaContracapaContracapaContracapaContracapa
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Pesquisadores, profissionais, estudantes e
representantes da cadeia produtiva do arroz
estiveram reunidos na Faem, de 8 a 10 de
dezembro, para debater soluções para as
perdas qualitativas e quantitativas dos grãos
desde a colheita até a armazenagem, a
industrialização e o consumo.
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Alunos da Escola Municipal de Ensino Fun-
damental Ferreira Vianna estão recebendo
tratamento odontológico completo na
Faculdade de Odontologia, através do
Programa Vizinhança.
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Reitor avalia 2010 e projeta novo ano

Em entrevista ao Jornal da UFPel, o reitor Cesar
Borges faz um balanço das atividades da
Universidade em 2010 e fala sobre projetos para
o novo ano. Reuni, crescimento da área física,
internacionalização da Universidade, ações

sociais, assistência estudantil e a modernização
estrutural da Instituição são alguns dos assuntos
tratados.

Avaliando o novo momento da política
brasileira, o reitor considera positiva a

permanência do ministro da Educação Fernando
Haddad e sua equipe, mas prega objetividade na
formulação de novas metas.
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refeitos e intendentes das
áreas de fronteira entre Brasil
e Uruguai estiveram reunidos

na UFPel no dia 19 de novembro,
com o objetivo de discutir as
próximas ações do programa de
ação integrada, promovido pela
Universidade, com o apoio institu-
cional dos governos dos dois
países. O primeiro encontro havia
sido realizado em Montevidéu.

Depois de uma breve apre-
sentação da UFPel, o reitor Cesar
Borges, na qualidade de anfitrião
do evento, descreveu as ações
lideradas ou apoiadas pela Institui-
ção na fronteira Brasil-Uruguai e
os projetos em que a Universidade
poderá vir a contribuir, como por
exemplo a preservação e adequada
utilização do Aquífero Guarani.
Merecem destaque os esforços
para a implementação da hidrovia
do Mercosul, a atuação da Agência
da Lagoa Mirim nas questões de
gerenciamento de águas e em
projetos de açudagem e abasteci-
mento urbano, entre outros, como
as atividades desenvolvidas através
do Centro de Integração do
Mercosul e do recém criado Núcleo
de Estudos Fronteiriços.

Outra iniciativa liderada pela
UFPel e que começa a ganhar forma

são as Unidades Fronteiriças de
Saúde (UFS), cujo projeto conta
com o aval dos Ministérios de
Planejamento e da Saúde. Nas UFS
serão tratadas as doenças mais
simples, sendo os casos mais
complexos encaminhados ao
Hospital-Escola da UFPel. Em cada
uma delas, atuarão médicos
residentes da Universidade, em
quatro especialidades. Estuda-se
também a prestação de serviço de
atendimento domiciliar a pacientes
com doenças crônicas e a criação
de área de apoio psicológico a
dependentes químicos. Para
credenciar-se ao projeto, os
prefeitos devem destinar uma área
física para a instalação da unidade.

A atuação da Agência da
Lagoa Mirim foi destacada pelo
diretor do órgão e pró-reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação da
UFPel, professor Manoel Maia, que,
em seu pronunciamento, exaltou o
poder político da região, que agora
começa a ganhar peso com a
participação efetiva dos prefeitos
e intendentes.

O encontro serviu para
debater a proposta de formação de
um grupo de trabalho, responsável
pela elaboração de projetos
transfronteiriços conjuntos, para

UFPel reúne prefeitos e intendentes
para debater desenvolvimento

nas áreas de fronteira

alavancar financiamentos do Fundo
para a Convergência Estrutural e
Fortalecimento Institucional do
Mercosul (Focem). Na oportunida-
de, o representante da Delegação
Permanente do Brasi l  junto à
Associação Latino-Americana de
Integração (Aladi) ,  Roberto
Goidanich, no ato representando o
embaixador Regis Arslanian,
descreveu os mecanismos e

procedimentos para obter recursos
do Focem. Uma carta de com-
promissos foi elaborada, deter-
minando as próximas ações.

Estiveram presentes no
evento  representantes das seguin-
tes local idades: Cerro Largo,
Jaguarão, Barra do Quaraí, Rio
Branco, Aceguá, Santana do
Livramento, Santa Vitória do Palmar
e Rivera.
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Prefeitos discutiram ações integradas

Reitor palestra no
Seminário Perspectivas

para a Faixa de Fronteira
Em reconhecimento à efet iva part ic ipação e
envolvimento da UFPel em várias atividades na
temática mercosulina, bem como à sua posição
geográfica estratégica e às inúmeras iniciativas
integracionistas pautadas pela Universidade desde
a primeira gestão do reitor Cesar Borges, a institui-
ção teve importante participação na programação
do Seminário Perspectivas para a Faixa de Fronteira,
realizado em Brasília, pelo Gabinete de Segurança
Institucional/Secretaria de Acompanhamento e
Estudos Institucionais da Presidência da República,
no dia 7 de dezembro.

A UFPel integrou o painel Fronteira e Realida-
des Regionais, oportunidade em que o reitor Cesar
Borges fez uma exposição sobre o tema A Fronteira
e a atuação da Universidade Federal de Pelotas.

Iniciativas da UFPel na área da integração no
âmbito do Mercosul:
- A criação do próprio Centro de Integração do
Mercosul, em 1995 (a unidade comemorou seus 15
anos no dia 29 de novembro);
- As atividades de responsabilidade da UFPel no
Tratado da Lagoa Mirim;
-  A recente  cr iação do Núcleo de Estudos
Fronteiriços;
- Além dos projetos em andamento/futuros:
Unidades Fronte i r iças  de Saúde e  o  Po lo
Multicultural Mercosul-União Européia.

Encontro para elaboração
de projeto de governança

fronteiriça
Representantes de instituições do Brasil, Paraguai e
Uruguai estiveram reunidos na sede dos Conselhos
Superiores da UFPel (prédio do Lyceu), nos dias 24, 25 e
26 de novembro, para a elaboração de projeto de
governança fronteiriça do Mercosul, que ficará sob a
coordenação gestora da UFPel a partir de 2011.

Centro de Integração do
Mercosul divulga novo site

A propósito das comemorações do décimo-quinto
aniversário do Centro de Integração do Mercosul,
transcorrido no dia 29 de novembro, a Direção da
unidade convida a comunidade universitária a visitar o
novo site do CIM, no endereço www.ufpel.edu.br/
mercosul . O site em espanhol deverá ir ao ar em breve.

Núcleo de Estudos Fronteiriços
realiza exposição fotográfica

Fronteira da Paz - Ontem e Hoje
O Núcleo de Estudos Fronteiriços promove, de 8 a 20 de
dezembro, em sua sede em Santana do Livramento (rua
Duque de Caxias, 1759), a exposição fotográfica
“Fronteira da Paz - Ontem e Hoje”. O evento tem o apoio
das secretarias de Educação e de Cultura, Esporte e
Lazer. 
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Cesar Borges avalia 2010 e projeta

novas ações da Universidade
EEEEEm entrevista ao Jornal da UFPel,

o reitor Cesar Borges faz um
balanço das atividades da

Universidade em 2010 e fala sobre
projetos para o novo ano e sobre
ações a serem desenvolvidas até o
final de sua gestão, em 2012. Entre
os assuntos abordados estão o Reuni,
crescimento da área física, infraestru-
tura de equipamentos, internacionali-
zação da Universidade, ações sociais,
assistência estudantil e a moderniza-
ção estrutural da Instituição. Leia a
seguir.

Como o senhor avalia, no geral,Como o senhor avalia, no geral,Como o senhor avalia, no geral,Como o senhor avalia, no geral,Como o senhor avalia, no geral,
a atuação da UFPel em 2010,a atuação da UFPel em 2010,a atuação da UFPel em 2010,a atuação da UFPel em 2010,a atuação da UFPel em 2010,
especialmente no que se refere àsespecialmente no que se refere àsespecialmente no que se refere àsespecialmente no que se refere àsespecialmente no que se refere às
metas do Reuni?metas do Reuni?metas do Reuni?metas do Reuni?metas do Reuni?
Avalio que, apesar de todas as
dificuldades, seja do ponto de vista
econômico ou no aspecto estrutural,
a UFPel teve uma atuação muito boa
ao longo de 2010. Porque ampliou a
sua área física, duplicou o número de
seus alunos, porque cumpriu antes do
previsto as metas do Reuni. Se ao
ingressamos no Programa, em 2005,
tínhamos em torno de 7,5 mil alunos,
hoje temos 15 mil estudantes nos
cursos de graduação, que saltaram de
42 para 94.

2010 foi um bom ano para a2010 foi um bom ano para a2010 foi um bom ano para a2010 foi um bom ano para a2010 foi um bom ano para a
recuperação e avanço na infraestru-recuperação e avanço na infraestru-recuperação e avanço na infraestru-recuperação e avanço na infraestru-recuperação e avanço na infraestru-
tura física e de equipamentos natura física e de equipamentos natura física e de equipamentos natura física e de equipamentos natura física e de equipamentos na
UFPel? O que se pode projetar sobreUFPel? O que se pode projetar sobreUFPel? O que se pode projetar sobreUFPel? O que se pode projetar sobreUFPel? O que se pode projetar sobre
o crescimento de área física?o crescimento de área física?o crescimento de área física?o crescimento de área física?o crescimento de área física?
Posso afirmar que muito foi feito e
temos muitos motivos para comemo-
rar. Nosso objetivo agora é trabalhar
para que possamos concluir os
projetos previstos relacionados à área
física. Todos sabem as dificuldades
enfrentadas quando o assunto é
obras, pois dependemos da aprova-
ção por setores da área jurídica e por
setores de engenharia e arquitetura.

Temos que investir maciça-
mente agora nos projetos que vão
viabilizar a transferência da Biblioteca
do ICH, no campus das Ciências
Sociais, para a área em frente, como
também no início da construção do
campus das Engenharias, na rua
Conde de Porto Alegre, próximo à
saída para Rio Grande.

Gostaria de destacar que temos
a solicitação junto ao Ministério da
Educação de R$ 15 milhões, já prome-
tidos, para que possamos suprir as
nossas deficiências em equipamen-
tos, que são importantíssimos para o
desenvolvimento da Universidade,
especialmente para atender às
necessidades dos cursos novos, e
mais ainda aos cursos de Física e das
engenharias como um todo.

Temos a expectativa de con-
seguirmos inaugurar, no início de
janeiro, um tomógrafo na Faculdade
de Medicina, que é um sonho antigo
da área médica e tão necessário para
a investigação dos pacientes em

ambulatório e no Hospital-Escola.
Em 2012, chegaremos às metasEm 2012, chegaremos às metasEm 2012, chegaremos às metasEm 2012, chegaremos às metasEm 2012, chegaremos às metas

inicialmente previstas?inicialmente previstas?inicialmente previstas?inicialmente previstas?inicialmente previstas?
No que se refere a alunos e a cursos
de graduação e pós-graduação, as
metas estão sendo cumpridas. Temos
a expectativa de que, até o final de
2012, possamos dotar o campus
Porto de todas as suas áreas, de forma
a suprir as necessidades de
acomodação dos cursos previstos, de
Engenharia e Ciências da Computa-
ção, Administração, Turismo, e
Economia. Da mesma forma, espera-
mos ter concluído, no prédio da antiga
Cotada, também no Porto, as áreas
que vão abrigar alguns cursos de
engenharia, mas sobretudo a
Educação a Distância, uma modali-
dade de ensino que tem tido toda a
atenção da nossa Universidade – não
somos os pioneiros nessa área, mas,
sem dúvida alguma, desempenha-
mos o papel mais importante entre
as universidades federais, uma vez
que temos 40 polos, que vão de um
extremo a outro do estado do Rio
Grande do Sul.

O que a Universidade pretendeO que a Universidade pretendeO que a Universidade pretendeO que a Universidade pretendeO que a Universidade pretende
fazer para se “internacionalizar” mais,fazer para se “internacionalizar” mais,fazer para se “internacionalizar” mais,fazer para se “internacionalizar” mais,fazer para se “internacionalizar” mais,
a partir de 2011, e quais as açõesa partir de 2011, e quais as açõesa partir de 2011, e quais as açõesa partir de 2011, e quais as açõesa partir de 2011, e quais as ações
previstas para a maior integração nasprevistas para a maior integração nasprevistas para a maior integração nasprevistas para a maior integração nasprevistas para a maior integração nas
regiões de fronteira?regiões de fronteira?regiões de fronteira?regiões de fronteira?regiões de fronteira?
Temos um papel pioneiro entre todas
as 51 universidades federais no que
diz respeito à atuação em áreas de
fronteira, através de nosso trabalho
nas fronteiras do Brasil com o Uruguai,
não apenas do ponto de vista físico,
com a criação do Núcleo de Estudos
Fronteiriços, em Santana do Livra-
mento, mas, sobretudo, pelo fato de
hoje sermos chamados a participar de
grandes seminários institucionais da
Presidência da República, que se
preocupa muito com as regiões de
fronteira.

Nossa participação, que já
acontece em diversos projetos
binacionais em diferentes setores,
passará a abranger a área cultural,
uma vez que a integração se faz não
apenas no âmbito econômico, como
é o caso do Mercosul, mas sobretudo
na área cultural.

Com esta visão, vamos realizar
em maio de 2011 o Seminário Inter-
nacional Permanente sobre Fronteiras,
com a participação de universidades
da América do Sul que fazem fronteira
com os onze estados da Federação.

Essa internacionalização pres-
supõe o intercâmbio de alunos
estrangeiros na Universidade, o que
ainda é muito restrito no País. Ao
longo de 2011, pretendemos buscar
recursos junto a organismos interna-
cionais de fomento, que possam
financiar a presença de estudantes
estrangeiros, especialmente da
América do Sul, na área de gradua-
ção. Ao mesmo tempo, buscaremos

apoio internacional ou do próprio
Ministério, no sentido de estabelecer
intercâmbios com universidades
europeias – sobretudo instituições
iberoamericanas –, que proporcio-
nem a concessão de algumas bolsas.

Como o senhor avalia oComo o senhor avalia oComo o senhor avalia oComo o senhor avalia oComo o senhor avalia o
trabalho social da UFPel em 2010 etrabalho social da UFPel em 2010 etrabalho social da UFPel em 2010 etrabalho social da UFPel em 2010 etrabalho social da UFPel em 2010 e
quais as projeções neste campo paraquais as projeções neste campo paraquais as projeções neste campo paraquais as projeções neste campo paraquais as projeções neste campo para
2011? Como abrir ainda mais a2011? Como abrir ainda mais a2011? Como abrir ainda mais a2011? Como abrir ainda mais a2011? Como abrir ainda mais a
Universidade para a sociedade?Universidade para a sociedade?Universidade para a sociedade?Universidade para a sociedade?Universidade para a sociedade?
A Universidade está fazendo um
trabalho importante, embora apa-
rentemente silencioso, que é o
Programa Vizinhança, junto ao cam-
pus Porto. A Vila da Balsa, uma área
praticamente desativada e um resquí-
cio da presença dos ingleses no antigo
frigorífico Anglo, há mais de 50 anos,
necessita do apoio cada vez maior da
Universidade. Nossa presença já é
percebida, há uma interação ex-
tremamente importante e salutar com
a população do bairro e preten-
demos fazer uma ampliação desse
projeto, buscando recursos do
Pronasci (Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania) e
também do Governo do Estado.

É claro que a UFPel já realiza um
trabalho social importante na área da
Saúde, especialmente com a Fa-
culdade de Medicina e o Hospital-
Escola, apesar de todas as di-
ficuldades que existem, no que se
refere à assistência em saúde em todo
o País.

Temos a expectativa de que se
concretize a aprovação pelo Ministério
da Educação da construção do
Hospital-Escola, que há 40 anos se
busca.

Como enfrentar em condiçõesComo enfrentar em condiçõesComo enfrentar em condiçõesComo enfrentar em condiçõesComo enfrentar em condições
satisfatórias a demanda de docentes,satisfatórias a demanda de docentes,satisfatórias a demanda de docentes,satisfatórias a demanda de docentes,satisfatórias a demanda de docentes,
agravada pelas constantes apo-agravada pelas constantes apo-agravada pelas constantes apo-agravada pelas constantes apo-agravada pelas constantes apo-
sentadorias e, especialmente, pelasentadorias e, especialmente, pelasentadorias e, especialmente, pelasentadorias e, especialmente, pelasentadorias e, especialmente, pela
criação de novos cursos?criação de novos cursos?criação de novos cursos?criação de novos cursos?criação de novos cursos?
Acreditamos que não estejamos tão
carentes de professores como no
passado. De 2005 para cá, houve um
acréscimo de 529 docentes na UFPel,
crescimento até então jamais
verificado. Somente em 2010, o
número de contratações chegou a
164. E é importante destacar que o
acréscimo se deu com pessoal
altamente qualificado.  O que poderá
contribuir para que a carência não seja
tão sentida é o apoio à área de
pesquisa e às áreas de ponta da pós-
graduação. Sem prejuízo à área de
graduação, é necessário que haja uma
transformação, uma modernização da
Universidade na sua estrutura, que é
muito antiga e cheia de vícios, onde
os departamentos têm um poder de
decisão exagerado e que impede o
desenvolvimento e o progresso da
própria Instituição. É uma questão
regimental, que tem de ser mo-
dificada, e a nossa administração está
envolvida intensamente para que haja

a criação de diferentes centros, que
abriguem unidades acadêmicas,
faculdades, institutos, etc. Logica-
mente, esta mudança não é fácil de
ser feita em função da própria cultura
da Instituição, muito arraigada ao
passado. Mas isto está sendo gradati-
vamente alterado e temos a expectati-
va de que a Universidade torne-se
mais oxigenada ao longo de 2011, a
partir das discussões internas que
vêm ocorrendo.

Como o senhor avalia aComo o senhor avalia aComo o senhor avalia aComo o senhor avalia aComo o senhor avalia a
assistência estudantil na Instituiçãoassistência estudantil na Instituiçãoassistência estudantil na Instituiçãoassistência estudantil na Instituiçãoassistência estudantil na Instituição
em 2010? Como compatibilizar asem 2010? Como compatibilizar asem 2010? Como compatibilizar asem 2010? Como compatibilizar asem 2010? Como compatibilizar as
necessidades que surgirão com onecessidades que surgirão com onecessidades que surgirão com onecessidades que surgirão com onecessidades que surgirão com o
crescimento acadêmico gerado pelocrescimento acadêmico gerado pelocrescimento acadêmico gerado pelocrescimento acadêmico gerado pelocrescimento acadêmico gerado pelo
Reuni, em 2011 e nos anos seguintes?Reuni, em 2011 e nos anos seguintes?Reuni, em 2011 e nos anos seguintes?Reuni, em 2011 e nos anos seguintes?Reuni, em 2011 e nos anos seguintes?
Houve uma mudança muito impor-
tante em 2010, que foi a geração de
apoio estudantil através da oferta de
bolsas-moradia, possibilitando que
estudantes de outras cidades/
estados, pudessem aqui se acomodar
em casas e apartamentos com o apoio
desses recursos. Isso é inédito. Tam-
bém recebemos uma área para a
construção da Casa do Estudante, que
será certamente um projeto gradativo,
e pretendemos ampliar, sempre que
possível, o número de bolsas-
moradia.

Além disso, o restaurante uni-
versitário (restaurante-escola) ofe-
recerá nova acomodação, que am-
pliará a capacidade de atendimento
na área central da cidade e diminuirá
significativamente as filas. O novo
restaurante, na rua Quinze de
Novembro, entre Tiradentes e Teles,
será inaugurado em março, com o
início das aulas. Ele é complementar
ao restaurante da Casa do Estudante,
que obviamente permanecerá funcio-
nando.

Como será o relacionamento daComo será o relacionamento daComo será o relacionamento daComo será o relacionamento daComo será o relacionamento da
UFPel com os novos governos federalUFPel com os novos governos federalUFPel com os novos governos federalUFPel com os novos governos federalUFPel com os novos governos federal
e estadual?e estadual?e estadual?e estadual?e estadual?
O relacionamento será certamente o
mesmo que mantivemos com esses
governos e será também estimulado
pelo interesse revelado pelo novo
governador do Estado em trabalhar
com as universidades federais, o que
gerará um novo projeto de coope-
ração entre nós e o Governo do
Estado, sobretudo pelo fato de o
próprio governador Tarso Genro ser
um Professor Honoris Causa da UFPel.
A parceria buscará ampliar a presença
da Universidade e do Governo do
Estado nas fronteiras, com a criação
das unidades fronteiriças de saúde.

A permanência do ministro
Fernando Haddad na pasta da
Educação é um fato positivo, porque
ele já conhece os nossos problemas;
e porque sua equipe técnica, em
função disso, facilita a liberação dos
recursos. Mas isso não é suficiente,
temos que trabalhar agora com metas
e dados mais objetivos.
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Faculdade de Veterinária sob nova direção

epois de um breve período
de dois meses, em que
esteve sob a direção pró-

tempore do professor Alexandre
Gonçalves, a Faculdade de Ve-
terinária da UFPel teve empossados
no dia 22 de novembro seu novo
diretor e vice-diretor, res-
pectivamente, os professores
Thomaz Lucia Júnior e Everton
Fagonde da Silva. A cerimônia,
realizada na nova sede da unidade,
instalações da antiga Reitoria, no
campus Capão do Leão, foi
prestigiada pela comunidade
universitária, de modo especial a
área de Ciências Agrárias. 

Na abertura do ato, o reitor
Cesar Borges concedeu a palavra ao
ex-diretor, professor Mário Araújo
Meireles, que ficou no cargo pelo
período de quatro anos e cinco
meses. Meireles não poupou elogios
à administração superior da

Universidade pelo apoio recebido,
especialmente por ter a unidade
conquistado sua sede própria – uma
reivindicação de mais de 30 anos –,
e também pelo aporte de recursos
recebidos durante sua gestão, mais
de R$ 5 milhões, investidos em
infraestrutura física e de equi-
pamentos.

Ao usar da palavra, o professor
Alexandre Gonçalves, que ficou na
direção da unidade numa espécie de
‘mandato tampão’, se disse gra-
tificado pelo breve período em que
voltou a dirigir a Faculdade, uma vez
que já ocupara o cargo na gestão
1993-1997.

Em seu discurso de posse, o
novo diretor, Thomaz Lucia Júnior,
eleito de forma democrática pela
comunidade da Veterinária, en-
fatizou a necessidade de reconhecer
o mérito da primeira geração de
docentes, que construíram a

Faculdade em um momento his-
tórico menos favorável do que o
atual e, mesmo assim, deixaram um
legado de grandes realizações. “O
momento que vivemos é bastante
dinâmico e nos confronta com
grandes desafios. Nossa profissão
vem passando por grandes
mudanças. Novas áreas de atividade
profissional foram desenvolvidas e,
em muitas delas, a competição com
outras profissões vem se
intensificando”,disse.

De sua parte, o vice-diretor
empossado, professor Everton
Fagonde da Silva, se disse um
lutador, que pretende ter uma
atuação participativa nas discussões
e decisões da nova gestão. “Não me
comportarei com uma figura
decorativa”, assegurou.

Ao dar fecho à solenidade, o
reitor Cesar Borges não escondeu a
frustração de ver adiadas as

discussões internas para a reestru-
turação da área das Ciências
Agrárias e de outras, no contexto da
Universidade, dando forma ao
projeto de criação dos Centros. 
Lamentou também as atuais
dificuldades para administrar a
instituição, de ordem burocrática e
jurídica e decorrentes da legislação
em vigor. “Apesar de tudo isso,
conseguimos duplicar o número de
alunos de graduação, ampliar o
número de cursos e triplicar o
patrimônio da UFPel”, comemorou.

DDDDD

As clínicas da Faculdade de
Odontologia da UFPel realizam 35
mil procedimentos por ano e a
unidade está recebendo do MEC o
Odonto Móvel, uma carreta dotada
de três consultórios que prestará
atendimentos à comunidade onde
for necessário. Estas informações
foram dadas pela diretora da
Faculdade, professora Márcia Bueno
Pinto, durante a cerimônia de sua
recondução ao cargo, realizada na
noite do dia 22 de novembro.

A professora Márcia foi
empossada para mais um mandato
em ato dirigido pelo reitor da UFPel,
professor Cesar Borges. Na mesma
cerimônia, ocorrida na sala 54 da
Faculdade, tomou posse no cargo de
vice-diretora a professora Adriana
Etges, em substituição ao professor
Mário Cruzeiro. Presente no ato o

Ato foi realizado na nova sede da Unidade

Gladis Aver Ribeiro é reconduzida à direção do IB
Em cerimônia ocorrida no dia 22 de
novembro, na sala 2 do prédio do
Instituto de Biologia (IB), a pro-
fessora Gladis Aver Ribeiro foi
reconduzida ao cargo de diretora da
do IB. Junto com ela foi conduzido
ao cargo de vice-diretor o professor
Flavio Roberto Mello Garcia. 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, técnicos-administrativos
e estudantes do IB.

 Em seu pronunciamento, a
diretora Gladis Aver Ribeiro
agradeceu a comunidade do
Instituto pela confiança e reiterou o
compromisso assumido em seu
mandato anterior. De acordo com a
diretora, o IB cresceu juntamente
com a UFPel, ampliou as vagas nas

disciplinas para atender a demanda
do aumento de alunos e aumentou
o número de docentes e técnicos
administrativos. “Hoje o Instituto
possui 22 novos docentes e três
novos técnicos-administrativos,
totalizando 78 docentes e 35
técnicos”, disse.

 O vice-diretor Flavio Roberto
Mello Garcia também agradeceu o
voto de confiança dado pela
comunidade e ressaltou o respeito
que deve ser observado por parte
dos alunos, servidores, docentes e
da administração para que juntos
consigam fazer uma Universidade
melhor.

 Em suas palavras, o reitor
Cesar Borges complementou o
discurso dos empossados mos-
trando o crescimento da Uni-
versidade que duplicou o número de

alunos e passou de 42 cursos para
94. “Esta construção jamais
terminará e não teria sentido se ela
terminasse, precisamos unir nossas

forças para transformar está
Universidade em uma Universidade
melhor e valorizar o que temos
aqui”, disse finalizando a cerimônia.

Reitor pregou a união de forças por uma universidade melhor

Odontologia faz 35 mil procedimentos
por ano e terá carreta com três consultórios

Professora Márcia foi reconduzida ao cargo de diretora
vice-reitor da UFPel, professor
Manoel Luiz Brenner de Moraes.

Em sua fala, a diretora agra-
deceu a todos pelo apoio prestado
durante o primeiro mandato e
reafirmou o compromisso de conti-

nuar trabalhando com “paixão”. Fez
um breve balanço das atividades da
Faculdade, dizendo serem 27 os no-
vos professores da unidade e que
este número deve chegar a 58 até
janeiro. Ressaltou a participação da

unidade em programas como o
Vizinhança, de atendimento à
comunidade do entorno do campus
Porto, e o de Residência Multipro-
fissional.

Na sua manifestação de
transferência do cargo, o vice-diretor
Mário Cruzeiro falou sobre o período
que se encerrava naquele momento,
classificando-o como de muito
trabalho, que objetivou a construção
de uma faculdade melhor, no limiar
de seu centenário. A Faculdade de
Odontologia completa 100 anos em
2011.

Em tom de agradecimento e de
congratulação, o reitor Cesar Borges
fez menção aos grandes progressos
da unidade no período. “Nos próxi-
mos quatro anos, outros avanços
serão possíveis, com o apoio de
todos”, observou.
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Vizinhança oferece

tratamento odontológico para
estudantes da Balsa

A ideia é ampliar a ação para a comunidade

OOOOOs alunos da Escola Municipal
de Ensino Fundamental
Ferreira Vianna estão re-

cebendo tratamento odontológico
completo na Faculdade de
Odontologia da UFPel. A ação é
promovida pelo Programa Vizi-
nhança que tem como objetivo
promover a integração entre a
Universidade e a comunidade do
entorno do Campus Porto, me-
lhorando a qualidade de vida dos
moradores.

O atendimento é feito por
estudantes do último semestre do
curso, todas as quintas-feiras,
dentro do Programa de Estágio de
Saúde Bucal Coletiva (ESBC). Segundo
a coordenadora adjunta do Vizi-
nhança, professora Elisabete Kasper,
a UFPel disponibilizou um ônibus
para fazer o transporte das crianças
até a Faculdade de Odontologia.
“Oferecer o transporte foi essencial
para que as crianças seguissem o
tratamento, pois antes existia uma

dificuldade de concretizar o
atendimento, muitos faltavam por
não ter dinheiro para o ônibus”,
explicou.

Todos os 585 alunos da Escola
Ferreira Vianna foram examinados,
sendo que 40% foram diagnosticados
como autorisco e receberão
tratamento completo. “Já atendemos
87 alunos e 60% já tiveram alta
clínica. Essas crianças serão adultos
sem problemas dentários”, disse a
coordenadora.

O ESBC ainda prevê ações de
Educação em Saúde fora das
instalações da Universidade. Neste
sentido, os estudantes da UFPel
visitam as escolas fazendo o
diagnóstico da necessidade de
tratamento, planilha com clas-
sificação de risco das crianças,
palestras educativas e distribuição de
escovas de dentes.

Dentro do planejamento do
Programa Vizinhança e da Faculdade
de Odontologia para 2011 esta ação

será aprimorada e poderá ser
ampliada para outras escolas e até
mesmo para a comunidade.

Programa leva
crianças ao

Museu da PUC

Numa ação do Programa Vizinhança,
alunos da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Carlos Laquintinie
realizaram no dia 2 de dezembro
uma visita ao Museu da PUC, em
Porto Alegre. A Escola, inserida nas
atividades do Programa Vizinhança,
fica localizada na região da praça do
Porto de Pelotas.

Atividades
físicas para a
comunidade

O Programa Vizinhança, desenvolvi-
do por várias unidades da UFPel, sob
a coordenação da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura através da Escola
Superior de Educação Física (ESEF)
está oferecendo o projeto Nati na
Vizinhança. O projeto proporciona
atividades físicas para os moradores
do entorno do campus Porto da
UFPel.

Cerca de 30 mulheres com
idade acima de 30 anos já participam
das atividades que acontecem nas
segundas e quartas-feiras na antiga
AABB (Coronel Alberto Rosa, 580).
Uma bolsista e uma voluntária
participam do projeto supervisiona-
do por duas professoras. As
atividades são divididas em quatro
partes: alongamento, ginástica
aeróbica, ginástica localizada e
relaxamento.

De acordo com a bolsista
Fernanda Fontoura, a atividade física
é essencial na vida das pessoas e a
comunidade do entorno do campus
Porto merece uma atenção especial.
“Notamos um aumento da auto-
estima dos participantes e até
mesmo uma melhoria na qualidade
do sono”, disse.

Os interessados, acima de 30
anos, podem inscrever-se na própria
AABB, segundas e quartas-feiras das
14h às 15h.

Grupo do Turismo faz visita técnica a Porto Alegre
No dia 1º de dezembro, um grupo
de 38 alunos do quarto e do sexto
semestres e quatro professores do
Curso de Bacharelado em Turismo
da UFPel realizaram visita técnica
integrada ao município de Porto
Alegre. Através de uma parceria
firmada com a Secretaria Municipal
de Turismo (SMTUR), o grupo da
UFPel foi convidado a realizar a
primeira aval iação do roteiro
turístico à pé pelo Centro Histórico
do município, nas imediações da
Rua da Praia. Ainda foram realiza-
dos o passeio turístico de barco
pelo Lago Guaíba, com visita à
comunidade da Ilha da Pintada e
Colônia de Pescadores Z5, e o
passeio turístico do ônibus Linha

Turismo.
Os alunos e professores da

UFPel também foram recebidos na
sede da SMTUR para apresentação
dos projetos em andamento na
capital gaúcha para a Copa do
Mundo de 2014. O objetivo da
visita técnica foi possibilitar aos
alunos a oportunidade de analisar,

em campo, as práticas de turismo
de um destino turístico consolida-
do, tendo como base os conheci-
mentos integrados das disciplinas
de Planejamento Turístico I, Política
e Gestão do Turismo, Turismo,
educação e cidadania e Geografia
do Turismo, trabalhadas durante
este semestre letivo vigente.

UFPel cria GT interdisciplinar de economia solidária
Reunir professores, técnicos e
estudantes, de graduação e de pós-
graduação, de todas as áreas e
unidades da Universidade, para
estudar o desenvolvimento da
economia solidária na região sul e
discutir as formas possíveis de
inserção da UFPel neste processo. Este
é o objetivo do recém formado Grupo
de Trabalho Interdisciplinar de
Economia Solidária da UFPel, que já

realizou dois encontros e que a partir
de agora se reunirá semanalmente na
Faculdade de Arquitetura e Urbanis-
mo.

O grupo, que já conta com
pessoas dos três segmentos da co-
munidade acadêmica, oriundos, até
agora, de quatro diferentes unidades,
espera ampliar a participação dos in-
teressados e das unidades represen-
tadas nos próximos encontros,

previstos até o final do ano. Para isto,
o GT está convidando a todos que
queiram participar do debate sobre o
tema a integrarem-se ao grupo.

As reuniões ocorrerão às
quartas-feiras, das 16h às 18h, na
FAUrb (rua Benjamin Constant, entre
Álvaro Chaves e Alberto Rosa). Mais
informações podem ser obtidas
através do telefone 3285-5503, com
Marisa Moura, durante a tarde.

I Encontro de Biossegurança
A UFPel, através da Comissão de
Biossegurança da Faculdade de
Odontologia, promoveu, no dia 9
de dezembro, no auditório Dom
Antônio Zattera – UCPel, o I Encon-
tro de Biossegurança, evento gra-

tuito e direcionado a todos os pro-
fissionais e estudantes da área de
saúde.

O Encontro abordou assuntos
relacionados ao perfil epidemioló-
gico das doenças infecciosas no

Brasil, os cuidados que o profissio-
nal de saúde deve ter no controle
de infecções em ambiente de con-
sultório e hospitalar, além do des-
carte adequado de resíduos bioló-
gicos, químicos e radiológicos.
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Novos mestrados em
Computação e Letras

começam em 2011
AAAAA UFPel oferecerá no próximo

semestre dois novos mes-
trados, na área de Letras e

na área de Ciência da Computação.
Os dois Programas foram apro-
vados pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes/MEC) no
início de novembro.

O Programa de Pós-
Graduação em Letras divide-se em
duas áreas de concentração. A área
de Literatura Comparada possui
duas linhas: “Estudos de Inter-
textualidade” e “Literatura e
História”. A área de Estudos da
Linguagem possui outras duas
linhas: “Descrição e Análise de
Fenômenos Linguísticos” e “Ensino
e Aprendizagem de Língua”.

O programa tem previsão de

iniciar no primeiro semestre de
2011. Serão oferecidas 30 vagas,
sendo 15 para cada área. Ao todo,
16 docentes atenderão o Programa.
De acordo com o coordenador do
Programa, Rafael Vetromille, o
grande diferencial do novo mes-
trado é o foco na área de literatura
e na área de linguística. “A UFPel é
a primeira Universidade da região
a oferecer as duas áreas de
interesse. Até o momento existe
apenas uma universidade pública
que oferece mestrado na área de
literatura e outra particular que
oferece na área de lingüística”,
disse.

Já o Programa de Pós-
Graduação em Computação possui
uma área de concentração: Ciência
da Computação. O Programa

divide-se em quatro l inhas:
“Fundamentos da Computação”,
“Processamento Paralelo e dis-
tribuído”, “Sistemas Digitais e
Embarcados” e “Sistemas In-
teligentes”.

O programa está previsto
para iniciar no dia 28 de março de
2011 e disponibilizará 25 vagas.
Ao todo, 17 docentes participarão
do Programa. Segundo o coor-
denador do Programa, Gerson
Cavalheiro, o curso é o único desta
área oferecido na região sul do
estado de forma gratuita. “É uma
importante oportunidade para
egressos de cursos na área de
computação, ciências exatas e
áreas afins”,  disse. Mais in-
formações pelo e-mail ppgc@
inf.ufpel.edu.br.

Pedagogia a
Distância
comemora
aniversário

A Universidade Aberta do Brasil
(UAB) conta com a parceria de mais
de 80 instituições públicas de ensino
superior, que ofertam algumas
centenas de cursos, em mais de 700
lugares do interior, e abrindo mais
de 200 mil vagas públicas e gratuitas
nas universidades. A UAB é a terceira
perna das políticas federais de
educação destinadas a ampliar as
vagas e interiorizar o acesso aos
cursos de ensino superior público e
gratuito no país.

A UFPel se alinha entre as IFES
que estão levando a sério a
necessidade de desenvolver ações
positivas para reverter os índices
deficitários da educação nacional,
entre eles o analfabetismo (quase
20% da população adulta em nossa
região) e a formação de professores
(16 mil professores sem formação
atuando no RS). A UFPel, em parceria
com a UAB, está oferecendo quatro
cursos de graduação e dois cursos
de Pós-Graduação lato sensu, além
de contar com iniciativas de pes-
quisa e extensão já em pleno
andamento.

No dia 3 de dezembro, o Curso
de Licenciatura em Pedagogia a
Distância (UAB/UFPel) comemorou
três anos de funcionamento, período
em já ofereceu 1.900 vagas para
formação de professores para as
séries iniciais da educação básica em
25 polos regionais, com 190 pro-
fessores participando do projeto no
atendimento de 38 turmas de alunos
no PR e no RS.

IFM oferece curso de matemática básica para alunos da UFPel
O Instituto de Física e Matemática
(IFM) da UFPel através do Departa-
mento de Matemática e Estatística e
com o apoio da Pró-Reitoria de
Graduação está oferecendo dentro
do Projeto Tópicos de Matemática
Elementar: Matemática Básica –
Iniciação ao Cálculo, o curso de
Matemática Básica para alunos da
UFPel.

O objetivo do curso é
promover o reforço do conhecimen-
to em matemática básica e a
preparação dos alunos para as
disciplinas de Pré-Cálculo, Cálculo,

Álgebra Linear e Geometria Analítica,
diminuindo os índices de reprovação
nas disciplinas que tenham a
matemática básica como pré-
requisito e oportunizando aos
monitores do projeto, acadêmicos
da UFPel, o contato com a prática
docente.

As atividades acontecerão
entre os dias 14 e 18 de fevereiro,
21 e 25 de fevereiro e 28 de
fevereiro e 4 de março de 2011. As
aulas serão ministradas das 8h às
10h e os exercícios das 10h às 12h.

Entre o conteúdo das aulas

estão Potenciação, Radiciação,
Expressões, Números Reais, Interva-
los, Desigualdades, Valor Absolutos,
Trigonometria, Funções, Logarit-
mos, Exponenciais e Funções Trigo-
nométricas.

O curso é gratuito e não possui
limite de vagas para alunos com
ingresso em 2011, sendo que os
alunos com ingresso anterior a 2011
terão 50 vagas disponíveis.

Mais informações pelo fone
(53) 3275.7441 ou no site http://
m i n e r v a . u f p e l . e d u . b r /
~matematica.elementar/.

Educação recebe comissão da Capes
para avaliar mestrado profissional

A Faculdade de Educação recebeu
nos dias 23 e 24 de novembro
comissão da Capes para avaliar a
proposta de implementação do
curso de Pós-Graduação em Ensino
de Ciências e Matemática, nível
mestrado profissional. A visita da
comissão teve por objetivo com-
plementar informações e avaliar a
respectiva proposta.

O mestrado profissional em
Ensino de Ciências e Matemática
tem por objetivo qualif icar

profissionais para produzir
conhecimento a ser aplicado tanto
em espaços formais como não
formais. Visa contribuir, também,
para o desenvolvimento de ações
e práticas docentes inovadoras e
para a construção de uma nova
cultura escolar, possibilitando a
transferência à escola do conheci-
mento produzido pela pesquisa.

O curso está previsto para
iniciar no segundo semestre de
2011 e tem o apoio da Pró-Reitoria

de Pesquisa e Pós-Graduação da
UFPel. Além de professores da
Faculdade de Educação, o curso
conta com a participação efetiva de
docentes do Instituto de Física e
Matemática, do Instituto de Quí-
mica e Geociências e do Institu-to
de Biologia.

A FaE conta hoje com o
Programa de Pós-Graduação em
Educação (PPGE), conceito 5 pela
Capes, nível Mestrado e Dou-
torado.

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão presente
em congresso nacional em língua de sinais

As tradutoras e intérpretes de
Língua Brasileira de Sinais Juliana
Sanchez, do Núcleo de Aces-
sibilidade e Inclusão (NAI) da UFPel,
e Cristiane Terra, da Furg, apre-
sentaram o trabalho intitulado
“Representações Ouvintes do
Tradutor Intérpretes da Língua de

Sinais - TILS” no II Congresso
Nacional de Pesquisas em Tradução
e Interpretação de Língua de Sinais
Brasileira, realizado de 25 a 27 de
novembro na Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC).

O tema central do Congresso
esteve nas pesquisas produzidas

relativas à atuação dos intérpretes
e tradutores de língua de sinais,
profissionais, que nos últimos anos
vem se destacando nos cenários
acadêmicos em decorrência do alto
índice de pesquisadores e a-
cadêmicos surdos no espaço
universitário.

Visando a socialização dos re-
sultados dos projetos de pes-
quisa e extensão no campo da
Educação de Surdos em Pelotas e
reg ião,  a  L inha de  Pesquisa
Currículo, Profissionalização e
Trabalho Docente, do Programa
de Pós-Graduação em Educação
da UFPe l ,  e  o  Grupo Inter-
inst i tucional  de Pesquisa em
Educação de  Surdos  (G ipes )
promoveram o encontro “Tempos
e espaços na Educação de Surdos
- os projetos da FaE”. O evento
teve  como públ ico-a lvo  os
acadêmicos e professores da
universidade, docentes das redes
públicas e particulares da edu-
cação básica interessados na
temática e a comunidade em
geral. O encontro foi realizado no
dia 3 de dezembro, das 14h às
22h, na Faculdade de Educação.

Evento debate
a educação
de surdos
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Simpósio Sul-Brasileiro de
Qualidade de Arroz

PPPPP

Evento marcou os 127 anos da Faem

esquisadores, profissionais e estudantes da
área agronômica e representantes de en-
tidades que compõem a cadeia produtiva

do arroz estiveram reunidos em Pelotas de 8 a 10
de dezembro para debater soluções para as perdas
qualitativas e quantitativas dos grãos desde a
colheita até a armazenagem, a industrialização e
o consumo. A discussão foi o foco do IV Simpósio
Sul-Brasileiro de Qualidade de Arroz, promovido
pelo Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização
e Qualidade de Grãos (LabGrãos), Polo de
Alimentos da UFPel e Associação Brasileira de Pós-
Colheita (Abrapós). O evento aconteceu na
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (Faem).

Ao saudar os participantes, alguns de outros
países, como Argentina, Uruguai e Paraguai, o
coordenador do Simpósio, professor Moacir
Cardoso Elias destacou a expressiva inscrição de
trabalhos por parte das instituições científicas
(cerca de 50), como Furg, UFRGS, UFSM, UFSC,
Embrapa, Epagri, Irga, entre outras.

O diretor da Faem, professor Ledemar Carlos
Vahl, disse da satisfação em acolher o evento na

data em que a tradicional faculdade de agronomia
completava 127 anos de existência. O fato foi
também destacado pelo vice-reitor da UFPel,
professor Manoel Luiz Brener de Moraes, no
exercício da reitoria. Além da passagem do 127º
aniversário da Faem, a quarta edição do Simpósio
comemorou também os 70 anos do Instituto Rio-
grandense do Arroz (Irga) e os 150 anos do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento.

Representando
o Cirad, foram minis-
trantes do curso os
pesquisadores Eric
Scopel e Nathalie
Elisabeth Cialdella.
Pela Embrapa Cerra-
dos, esteve presente
o pesquisador José
Humberto Valadares
Xavier.

Segundo Eric
Scopel, o projeto
desenvolvido pelo
Cirad e Embrapa Cerrados em Unaí-MG busca
promover o manejo integrado dos sistemas de
produção nas propriedades de agricultura familiar,
descobrindo novas maneiras de produzir sem
degradar o solo, através de sistemas de agricultura
de conservação (plantio direto, rotação de
culturas) que assegurem a manutenção da
fertilidade do solo a longo prazo.

Eric Scopel

Curso sobre cultivos inovadores para
agricultura familiar traz pesquisadores da França

Com o objetivo de promover um diagnóstico da
produção agrícola no contexto dos sistemas de
produção de agricultores familiares, a partir das
experiências acumuladas em projeto desenvolvido
há seis anos pela Embrapa Cerrados em parceria
com o Centre de Coopération Internationale em
Recherche Agronomique pour Le Développement
– Cirad, França, o Programa de Pós-Graduação
em Sistemas de Produção Agrícola Familiar da
UFPel (SPAF) realizou no início de dezembro curso
sobre Processos e métodos para construção de
sistemas de cultivo inovadores com agricultores
familiares.

Em manifestação inicial, o pró-reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação, professor Manoel
Maia, lembrou as ligações históricas da Faculdade
de Agronomia Eliseu Maciel com a França, uma
vez que o primeiro diretor da unidade foi o francês
Claude Marie Rebourgeon, oriundo da famosa
Escola de Alfort e discípulo de Pasteur, em 1883.
Maia destacou o perfil do Programa SPAF, de
atualizar e questionar conhecimentos.

Centro de Micologia Veterinária
terá instalações definitivas em 2011

O grupo de pesquisa MICVET (Centro de Pesquisa e
Diagnóstico em Micologia Veterinária) pertencente ao
Laboratório de Doenças Infecciosas do Departamento
de Veterinária Preventiva da Faculdade de Veterinária,
coordenado pelo professor Mário Carlos Araújo
Meireles, passará a ter instalações definitivas , situadas
no prédio da Faculdade, na antiga reitoria, campus
Capão do Leão.

A transferência total do laboratório está prevista
para 2011, após a readequação do prédio da antiga
reitoria às necessidades dos laboratórios que ainda
permanecem localizados no prédio da Embrapa
(comodato).

O MICVET, que inclui o Grupo de Pesquisa em
Micologia (credenciado pelo CNPq), está inserido

dentro da disciplina de
Doenças Infecciosas e tem
como prioridades o ensino
da micologia nos pro-
gramas de graduação e
pós-graduação em Vete-
rinária e pesquisas na área de atuação do grupo. O
órgão também realiza atividades de extensão em
conjunto com o Laboratório Regional de Diagnóstico
(LRD), no diagnóstico micológico para médicos
veterinários da região sul do Rio Grande do Sul. O
Laboratório conta com equipamentos de última
geração para identificação de bactérias gram negativas
e gram positivas e de leveduras e para a realização de
antibiogramas e antifungigramas.

Os organizadores do “Fórum Internacional A
Sustentabilidade no Século XXI: Meio Ambiente e
Saúde em Debate” estão disponibilizando para
download as apresentações de todos os pales-
trantes integrantes do evento promovido pela
UFPel nos dias 9, 10 e 11 de novembro.

L i n k :  h t t p : / / w w w . u f p e l . e d u . b r /
gestaoambiental/forum/.

Fórum de
Sustentabilidade

disponibiliza palestras

Homenagem na Faem

O Departamento de Ciência e Tecnologia
Agroindustrial da Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel inaugurou, no dia 22 de novembro, placa
em Homenagem Póstuma ao professor Pedro Luiz
Antunes, cujo nome passou a identificar a Sala
712 do DCTA.

UFPel conquista
certificado de mérito
da União Europeia

A UFPel foi pre-
miada com um
certificado de mé-
rito pela exitosa
participação no
terceiro edital do
Sétimo Programa -
Quadro de Pesquisa
e Desenvolvimento
da União Europeia.
O projeto aprova-
do, intitulado Evo-
lutionary Conser-
vation of Regula-
tory Network Controlling Flower Development visa
estudar os genes que controlam o desenvolvimento
de flores usando plantas modelo como o arroz e
arabidopsis.

O professor Antonio Costa de Oliveira, do
Centro de Genômica e Fitomelhoramento/Faem é
o coordenador do projeto aprovado e representou
a UFPel durante a cerimônia de entrega dos
certificados na reitoria da Universidade de São
Paulo(USP) na manhã do dia 29 de novembro. A
Delegação da União Europeia, através do BBice
(Brazilian Bureau for Enhancing the International
Cooperation with the European Union) organizou
o evento e enfatizou que este é o maior programa
de cooperação científica em termos mundiais,
chegando a 52 bilhões de euros no financiamento
de projetos nas várias áreas do conhecimento. Foi
enfatizada a importância de colaborações deste
gênero para o avanço da ciência e do prestígio
envolvido na aprovação de propostas neste edital.

Oliveira coordena o projeto
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Biblioteca do Campus Porto

inicia atividades
UUUUUma cerimônia informal, prestigiada pela

administração central da UFPel e por
professores, servidores e estudantes,

marcou o início das atividades da Biblioteca do
Campus Porto, na manhã do dia 22 de novembro.
Com um acervo composto por obras de referência,
livros, periódicos, monografias e folhetos, que
totalizam até o momento com três mil títulos e
cerca de cinco mil exemplares, a nova biblioteca
atende as áreas de Letras, Enfermagem, Nutrição
e Gastronomia.

São oferecidos os serviços de consulta ao
acervo, consulta à base de dados, serviço de
comutação bibliográfica (Comut), catalogação na
fonte, orientação ao uso do manual de
normalização da produção científica da UFPel,
entre outros.

Segundo a coordenadora do Sistema de
Bibliotecas (Sisbi), Elionara Giovana Rech, a
Universidade está empenhada na troca do
software para consulta e empréstimo, que dará
maior agilidade ao sistema. Ela anunciou para os
próximos 60 dias a entrega da nova biblioteca da
Faculdade de Medicina e, para o próximo ano, a
Biblioteca Central do Capão do Leão.

Em sua intervenção, o reitor Cesar Borges
destacou o trabalho realizado pela coor-
denadora do Sisbi e pela pró-reitora de
Graduação, professora Eliana Povoas. Reconheceu
que o setor de bibliotecas da instituição ainda é
deficitário, pois se ressente da falta de repasse
de recursos do Ministério da Educação, da ordem
de R$ 19 milhões, específicos para esta área e já
previstos, o que impede que a informatização seja

adequada.
Cesar Borges citou também outras duas

dificuldades enfrentadas por sua administração:
o atraso das empreiteiras e o acúmulo de
iniciativas que aguardam parecer da Procuradoria
Jurídica, atualmente com apenas um procurador.
Além da nova biblioteca da Medicina e da
biblioteca central do campus Capão do Leão, o
reitor anunciou a transferência da Biblioteca das
Ciências Sociais para a área adquirida pela UFPel
em frente a atual sede.

Depois de minuciosa reforma, o prédio da
Biblioteca do Campus Porto havia sido inaugurado
no final de 2009, pela diretora do Departamento
da Rede de Instituições Federais de Ensino
Superior da Secretaria de Ensino Superior(Sesu)
do MEC, professora Adriana Rigon Weska. O
prédio ocupa área de mil metros quadrados, 500
dos quais destinado ao salão de acervo. Conta
com oito salas individuais de estudo, anfiteatro
para treinamentos e jardim.

Ambiente amplo e moderno já está em funcionamento

Cesar Victora recebe
Medalha do Mérito

Médico 2010
O pesquisador do Centro
de Pesquisas Epidemio-
lógicas da UFPel, Cesar
Victora foi agraciado
com a Medalha de Mérito
Médico 2010 na classe
Comendador. A cerimô-
nia foi realizada no dia
24 de novembro, na
abertura da 10ª Mostra
Nacional de Experiências
Bem-sucedidas em
E p i d e m i o l o g i a ,
Prevenção e Controle de Doenças – Expoepi, em
Brasília – DF.

A Ordem do Mérito Médico é uma
condecoração criada pela Lei Nº 1074 de 14 março
de 1950 e tem por finalidade premiar médicos
nacionais e estrangeiros que tenham prestado
serviços notáveis ao país ou que se distinguiram
no exercício da profissão ou no magistério de
medicina ou sejam autores de obras relevantes para
os estudos médicos. A Ordem é dividida em quatro
classes: Grã-Cruz, Grande-Oficial, Comendador e
Oficial.

Quem é Cesar Victora?Quem é Cesar Victora?Quem é Cesar Victora?Quem é Cesar Victora?Quem é Cesar Victora?
Nascido em 1952, na cidade de São Gabriel – RS,
Victora graduou-se em Medicina pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul em 1977. Em 1983,
obteve o título de PhD em Epidemiologia da
Assistência Médica pela Escola de Higiene e
Medicina Tropical da Universidade de Londres.

Realizou extensas pesquisas no Rio Grande
do Sul e em outros estados brasileiros,
especialmente o Ceará, e atuou como pesquisador
ou consultor em mais de 40 países, assessorando
a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o UNICEF.
Suas pesquisas incluem as áreas de saúde e nutrição
materno-infantil, amamentação, coortes de
nascimento, desigualdades sociais e avaliação de
serviços de saúde, tendo resultado em mais de 470
publicações científicas com mais de 7.800 citações
no Web of Science.

Em 1991, foi co-fundador do Programa de
Pós-Graduação em Epidemiologia da UFPEL, que
atualmente tem conceito máximo (grau sete,
conforme a CAPES) pela segunda vez consecutiva.
Já orientou 14 doutores e 18 mestres. Desde 1996,
o grupo que coordena em Pelotas foi designado
como Centro Colaborador da OMS.

Em 2003, coordenou a Série de Sobrevivência
Infantil Lancet/Bellagio, um conjunto de cinco
artigos científicos com grande impacto sobre as
políticas globais. Atua ainda como Pesquisador nível
1-A do CNPq, Professor Visitante das Universidades
de Londres e Johns Hopkins e Membro do Conselho
Editorial de várias revistas, inclusive The Lancet.
Recebeu o Prêmio Conrado Wessel de Medicina em
2005 e o Prêmio Scopus/CAPES por produtividade
científica em 2006, sendo eleito neste ano para a
Academia Brasileira de Ciências e indicado para a
Comissão Nacional de Determinantes Sociais em
Saúde. Em 2008 recebeu o Prêmio Abraham Horwitz
para Liderança em Saúde Inter-Americana, da OPAS,
havendo também sido agraciado com o grau de
Comendador da Ordem Nacional do Mérito
Científico.

Atualmente, é Professor Emérito de
Epidemiologia na Universidade Federal de Pelotas,
RS e, a partir de 2011, atuará como presidente da
Associação Internacional de Epidemiologia (IEA)
para o período de 2011-14.

Curso de Jornalismo realiza 1º Seminário
Foi realizado nos dias 24 e 25 de novembro o I
Seminário de Jornalismo UFPel, promovido pelo curso
de Jornalismo e pelo Centro de Letras e Comunicação,
com o tema Os fazeres do Jornalismo: perspectivas
profissionais e acadêmicas.

A primeira parte da temática, ligada ao exercício
profissional, foi desenvolvida no primeiro dia do
evento, com a participação de profissionais das áreas
de Assessoria de Imprensa, Radiojornalismo,
Telejornalismo, Jornalismo Impresso e Jornalismo
Online.

Na abertura do encontro, usaram da palavra o
coordenador do curso, professor Luís Amaral; o diretor
do Centro de Letras e Comunicação, professor Paulo
Borges; e o reitor Antonio Cesar Gonçalves Borges,
que parabenizou os professores Ricardo Fiegenbaum
e Michele Negrini pela organização do evento e
manifestou a satisfação de ver o curso de Jornalismo
proporcionar, já em seu primeiro ano, iniciativas dessa
relevância.

A atuação das Assessorias de Imprensa foi
apresentada pelo jornalista da Coordenadoria de
Comunicação Social da UFPel, Luiz Carlos dos Santos
Vaz, que fez uma breve digressão sobre a história da
Imprensa e o surgimento das assessorias, tanto em
empresas como em órgãos públicos.

O Jornalismo Online foi o tema trazido ao painel
pela editora do ClicRBS Pelotas, jornalista Bianca Zanella
– segundo ela, uma exigência dos tempos atuais, onde
a evolução da tecnologia digital, com a expansão da
web e das redes sociais, impõe a realização do
jornalismo em tempo real, exigindo dos veículos
dinamismo e agilidade sem precedentes.

O editor-chefe do Diário Popular, jornalista Ivan
Rodrigues, falou sobre os desafios do jornalismo
impresso diante do avanço do jornalismo eletrônico e

das novas ferramentas de mídia, bem como o novo
perfil dos profissionais que atuam nas redações.
“Mesmo o jornalista multitarefas não pode abdicar do
bom texto, observou”.

Com 30 anos de vivência no radiojornalismo, o
diretor da Rádio Federal FM, jornalista Roberto
Engelbrecht, falou sobre as atividades da emissora da
UFPel e sobre o projeto de modernização de
equipamentos e a futura sede da Federal FM.

O apresentador da TV Nativa, jornalista
Vanderlei Leivas, falou sobre o dia a dia em uma
emissora de tevê, a obrigação com a objetividade e o
respeito ao telespectador, bem como sua experiência
na área do jornalismo esportivo.

A participação mais aguardada foi a do diretor
do Teledomingo e produtor do Jornal do Almoço da
RBS TV, jornalista Raul Ferreira. Falando sobre a
atuação no meio televisivo, ele assegurou a grande
existência de oportunidades para os profissionais que
demonstrarem criatividade. Segundo ele, os bons
salários estão na dependência de resultados
(audiência), o que requer propostas inovadoras.

A programação teve sequência no dia 25 com
as palestras sobre as perspectivas acadêmicas,
proferidas pelos professores Demétrio Soster, da
Universidade de Santa Cruz do Sul (Unicruz), e Joseline
Pippi, da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).


