
Coordenadoria de Comunicação Social da UFPel - Ano 3 - Número 18 - Abril de 2011 - www.ufpel.edu.br

Salão de Extensão desenha a
Política para o setor na UFPel

O reitor Cesar Borges foi recebido pelo ministro
da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília (DF). Na
audiência, o reitor relatou detalhes sobre o
andamento do projeto de Unidades Fronteiriças
de Saúde (UFS), que a Universidade está implemen-
tando desde o ano passado em seis municípios
da fronteira do Rio Grande do Sul, com o aval dos
Ministérios do Planejamento e da Saúde. O ministro
aceitou convite para ministrar a Aula Inaugural do
Curso de Especialização em Saúde da Família –
Educação a Distância, em data a ser confirmada.
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A aula do professor Humberto Tommasino, da
Universidade da República do Uruguai, marcou na
tarde do dia 14 o começo oficial das atividades do
primeiro curso de Medicina Veterinária para
assentados da reforma agrária no Brasil, oferecido
pela Universidade Federal de Pelotas em parceria
com o Incra, através do Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (Pronera). Os 60
alunos da turma, oriundos de diversos estados da
União, assistiram à aula sobre Medicina Veterinária
e Desenvolvimento do campo.
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Casos e previsibilidades atmosféricas, eventos
extremos de precipitação nas regiões Sul e Sudeste
do país e suas tendências nas últimas décadas,
influências das mudanças climáticas sobre a
vegetação, aquecimento global, disponibilidade de
água no futuro, prevenção de catástrofes através
de alertas, variabilidade das chuvas de verão na
América do Sul e aplicações da meteorologia no
setor elétrico. Estes e outros temas foram discuti-
dos ao longo do 4º Encontro Sulbrasileiro de
Meteorologia, realizado em abril.

Página 6Página 6Página 6Página 6Página 6

Encontro de MeteorologiaEncontro de MeteorologiaEncontro de MeteorologiaEncontro de MeteorologiaEncontro de Meteorologia
debate fenômenos climáticosdebate fenômenos climáticosdebate fenômenos climáticosdebate fenômenos climáticosdebate fenômenos climáticos

A Pró-Reitoria de Graduação da UFPel realizou no
dia  12 de abril a Calourada 2011. O objetivo do
encontro foi promover a integração dos calouros
com a Universidade, apresentar as atividades, be-
nefícios e projetos oferecidos e tirar as dúvidas
dos novos alunos. Cerca de 1200 calouros compa-
receram ao Theatro Guarany para a tradicional
recepção.
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Com a palestra “A UFPel  no contexto do Reuni”, o
reitor Cesar Borges abriu, na noite do dia 29 de
março, no auditório da Faem, as atividades de
2011 do Programa de Formação/Integração do
Professor Ingressante à Cultura Acadêmica da
UFPel, promovido pela Pró-Reitoria de Graduação
(PRG) como forma de inserir e qualificar os novos
professores na carreira docente da instituição. 
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A partir das discussões
promovidas durante o IV
Salão de Extensão e
Cultura – UFPel em Exten-
são, promovido pela Pró-
Reitoria de Extensão e
Cultura, de 25 a 27 de
abril, será formatada a
Política da Universidade
para a área, que é um dos
três pilares da atividade
universitária, ao lado do
ensino e da pesquisa.
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Ministro da Saúde conhece projetos
e aceita convite para Aula Inaugural

OOOOOreitor da UFPel, professor
Cesar Borges, foi recebido
pelo ministro da Saúde,

Alexandre Padilha, em Brasília (DF).
Na audiência, o reitor relatou
detalhes sobre o andamento do
projeto de Unidades Fronteiriças de
Saúde (UFS), que a Universidade está
implementando desde o ano passado
em seis municípios da fronteira do
Rio Grande do Sul, com o aval dos
Ministérios do Planejamento e da
Saúde.

Direcionadas a cidades de 50
a 200 mil habitantes, as UFS
contemplam os municípios de
Aceguá/Acegua, Barra do Quaraí e
Quarai, Jaguarão/Rio Branco, Santa
Vitória do Palmar/Chuí e Santana do
Livramento/Rivera. De acordo com o
projeto, as unidades prestarão

atendimento a pacientes das duas
cidades fronteiriças. Em cada uma
delas, atuarão médicos residentes da
Universidade, em quatro especialida-
des. 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.

Na audiência com Alexandre
Padilha, Cesar Borges gestionou a
doação pelo Ministério da Saúde de
um Acelerador Linear, aparelho
destinado ao atendimento de
pacientes com câncer de Pelotas e
região, orçado em R$ 2 milhões.

Aula InauguralAula InauguralAula InauguralAula InauguralAula Inaugural
O ministro da Saúde aceitou o convite
para ministrar a Aula Inaugural do
Curso de Especialização em Saúde da

Família – Educação a Distância/UFPel,
em data a ser confirmada. Na
ocasião, Alexandre Padilha deverá
inaugurar o Centro de Desenvolvi-
mento Neuroinfantil, anexo ao
Ambulatório da Faculdade de
Medicina.

O Curso de Especialização em
Saúde da Família é vinculado à
Universidade Aberta do Sistema
Único de Saúde (UNA-SUS), programa
desenvolvido pela Secretaria de
Gestão do Trabalho e da Educação
na Saúde (SGTES) do Ministério da
Saúde. Na UFPel, conta com a
coordenação do Departamento de
Medicina Social da Faculdade de
Medicina, através do professor Luiz
Augusto Facchini e equipe.

Tendo como público-alvo
médicos, enfermeiros e dentistas

inseridos na Estratégia de Saúde da
Família, com ênfase nos profissionais
atuantes na metade sul do Rio Grande
do Sul, o curso oferecerá 1.000 vagas
nos próximos dois anos. O objetivo
é a capacitação de profissionais de
saúde da família do SUS, promovendo
o aprimoramento da gestão e da
organização dos serviços de Atenção
Primária à Saúde, a qualificação da
prática clínica, a institucionalização
da avaliação e monitoramento em
saúde, a cidadania e a participação
social. Oferecido na modalidade de
Educação a Distância (EaD), o curso
permite aos inscritos o investimento
na formação profissional sem
afastamento da cidade-domicílio e
do serviço. Todas as informações
sobre o curso estão disponíveis no
site www.unasus-ufpel.net.

Estudantes relatam
experiências do Projeto Rondon
Os 32 estudantes da
UFPel que em janeiro
estiveram participando
do Projeto Rondon, nas
operações Carajás (Pará
e Tocantins), Zabelê
(Piauí) e Seridó (Rio
Grande do Norte) com-
partilharam esta experiência de vida com toda a
comunidade acadêmica e pelotense, durante o II
Seminário Rondon: Relato de experências, que se
realizou dia 14 de abril, no Conservatório de Música.

 O Rondon é um projeto de integração social que
envolve a participação voluntária de estudantes
universitários na busca de soluções que contribuam para
o desenvolvimento sustentável de comunidades carentes
e ampliem o bem-estar da população. Busca aproximar
esses estudantes da realidade do País, além de contribuir,
também, para o desenvolvimento das comunidades
assistidas. Sobretudo, é uma experiência que deseja
conscientizar o universitário de seu compromisso social
e ético de transformação das realidades injustas e
desumanas.

As quatro equipes da UFPel que participaram da
edição do Rondon Janeiro de 2011, viveram experiências
muito significativas a partir do trabalho que
desenvolveram nas comunidades. As ações propostas
pelas equipes da UFPel para as quatro operações,
estiveram comprometidas de modo transdisciplinar com
as áreas da educação, administração, saúde, meio
ambiente, ética, direitos humanos, saneamento, artes,
comunicação e políticas públicas, entre outras.

O novo arcebispo metropolitano de
Pelotas, dom Jacinto Bergmann,
acompanhado do reitor da UCPel e
presidente do Conselho de Reitores
das Universidades Brasileiras (Crub),
Alencar Mello Proença, fez uma visita
de cortesia ao reitor da UFPel,
Antonio Cesar Gonçalves Borges, 
tendo sido recebido na nova sala de
recepção do Gabinete, que dá vista
para o porto de Pelotas e canal São
Gonçalo. Ele fez um histórico sobre

Arcebispo visita a Reitoria

a estrutura da nova Arquidiocese
Metropolitana de Pelotas, que inclui
as Dioceses de Rio Grande e Bagé.

A UFPel quer melhorar
o ensino médio na região

O reitor Cesar Borges e a pró-reitora
de graduação, Eliana Póvo-
as, receberam no dia 15 de abril, na
Reitoria, secretários de Educação de
municípios da Metade Sul. O
encontro teve como objetivo começar
um debate sobre como a UFPel
poderá contribuir para a melhoria do
ensino médio na região, especial-
mente nas áreas de ciências, matemática e física.  

Primeira engenheira-agrícola
do Brasil, assume cargo de

forma inédita em Campinas
A primeira engenheira-agrícola formada no Brasil,
graduada na UFPel em 1977, é também a primeira mulher
a dirigir o Centro de Engenharia e Automação do Instituto
Agronômico de Campinas. A pesquisadora científica Ila
Maria Corrêa assumiu o cargo no dia 25 de março. Ela
trabalha no IAC há 29 anos. Ingressou como estagiária
do CEA em 1982 e em 1988 passou em concurso público
para atuar como pesquisadora científica. Ila atua na área
de ensaios e de segurança em máquinas agrícolas e
também na utilização de biocombustível em motores.
Ela possui mestrado em Máquinas Agrícolas pela
Universidade de São Paulo (USP) e doutorado em
Agronomia (Energia na Agricultura), pela Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp).

Universidade receberá
Parlamento do Mercosul

O deputado estadual Mano Changes, presidente da
Comissão do Mercosul em Assuntos Internacionais,
comunicou à Comissão UFPel dos 200 anos de Pelotas,
sua proposta de instalar o parlamento do Mercosul em
prédio da Universidade Federal de Pelotas no mês de
julho de 2012 por ocasião do bicentenário da Princesa
do Sul.

O deputado fez o comunicado ao chefe de
imprensa da UFPel, jornalista Clayton Rocha, que preside
a Comissão UFPel dos 200 anos. O Parlamento do
Mercosul é sediado em Montevidéu e tem representantes
de todos os países membros desta aliança.
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4º Salão de Extensão define
plano institucional na área

Cerimônia de abertura presidida pelo vice-reitor, professor Manoel Moraes

UFPel no Fórum Estadual de Turismo
A professora Urania Pereira Sperling, no dia 8
de abril, esteve representando a UFPel no Fórum
Estadual de Turismo, realizado no Hotel Shera-
ton, em Porto Alegre. Promovido pela Setur, o
evento contou com as presenças, além da
Secretária Estadual de Turismo, Abgail Pereira,
do governador Tarso Genro, do vice-governador
Beto Grill, do prefeito da Capital, José Fortunati,
do presidente da Assembleia Legislativa, Adão
Villaverde, da deputada federal Manuela D’avila
e de autoridades de diversos municípios
gaúchos, além de representantes do trade
turístico do Estado.

Na fala de abertura, Abgail revelou que
está em estudo, na Grampal, um consórcio de
turismo metropolitano que terá a tarefa de
elaborar um projeto para criar um Centro de
eventos de caráter mundial para atender à
demanda da população gaúcha.

Além disso, informou que o Fórum seria a
primeira oportunidade para o trade tomar
conhecimento da realização da 1ª Conferência
Estadual do Turismo que a Pasta pretende
promover ainda este ano.

Abgail destacou que entre as metas da
secretaria está a criação de um novo plano
estadual de turismo com a alteração de leis que,
atualmente, não servem ao setor.

O curso de Turismo da UFPel, através de
sua representante, estará articulado com as
ações das políticas públicas do turismo nas três
esferas de governo, protagonizando a sua
vocação e sendo fiel nas estretégias e
articulações que venham a colocar o turismo
de Pelotas e região dentro do sistema que vem
a ser destaque num quadro promissor,
considerando entre outros aspectos a Copa de
2014.

Professora da Veterinária
palestra em São Paulo

AAAAA Universidade realizou de 25
a 27 de abril, no auditório da
Faem, o IV Salão de Extensão

e Cultura – UFPel em Extensão,
promovido pela Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura, com foco na
criação, participação e compromisso.
A partir das discussões promovidas
durante o evento, será formatada a
Política de Extensão da Universidade.

Em seu pronunciamento no ato
de abertura, o pró-reitor de Extensão
e Cultura, professor Ernani Ávila,
afirmou que a institucionalização da
política de extensão da UFPel resulta-
rá da soma de esforços de todas as
partes envolvidas, em “literal cumpli-
cidade entre a administração central
e as unidades que compõem a
academia”. Segundo ele, as políticas
e os rumos da extensão universitária
terão como base o tripé “conheci-

mento, criatividade e competência”.
De sua parte, o vice-reitor

Manoel Luiz Brenner de Moraes, no
exercício da reitoria, expressou sua
grande expectativa com o avanço das
atividades extensionistas. “O evento
nos ajudará a desenhar caminhos
novos e passar a trilhá-los”, enfati-
zou. O vice-reitor destacou o
processo de interiorização da
Universidade, através do Núcleo de
Estudos Fronteiriços, em Santana do
Livramento; do Núcleo de Pinheiro
Machado, cujas atividades remetem
à futura criação de um novo campus;
e do Núcleo de Eldorado do Sul,
atividade pioneira da UFPel, em fase
de estruturação. “A Extensão deverá
assumir um trabalho de extrema
relevância nesse contexto”, opinou.

Na sequência das atividades, o
diretor do Departamento de Extensão

e Treinamento (Dext), professor João
Nelci Brandalise, que, juntamente
com o professor José Luiz de
Pellegrin, coordena o grupo de
professores que desde janeiro de
2009 atua na estruturação do plano
de extensão da UFPel junto às
unidades e centros acadêmicos, fez
uma apresentação da proposta já
construída e descreveu o plano
estratégico para consolidar a institu-
cionalização das atividades exten-
sionistas.

A exposição incluiu o cenário
externo, com a descrição das diretri-
zes, metas e mecanismos de controle
que regem a extensão, em nível
federal, bem como a grande expan-
são dos programas voltados a essa
área, com volume de recursos cada
vez mais expressivo. Em um dos
exemplos citados, o Proext (Progra-

ma de Extensão Universitária), os
recursos foram ampliados de R$ 220
mil, em 2007 – onde cada instituição
podia inscrever dois programas e
dois projetos –, para R$ 5,2 milhões,
em 2011, com a possibilidade de
inscrição de 28 programas e 21
projetos por parte de cada universi-
dade.

Ao abordar o cenário interno,
Brandalise lembrou os mais de 600
projetos de extensão inscritos ou em
andamento na Universidade e o
significativo número de 230 banners
em exposição no saguão da Faem
sobre atividades extensionistas
conduzidas pelas unidades acadêmi-
cas. Observou, porém, que as ações
precisam ser despersonalizadas,
ficando afeitas à unidade ou departa-
mento como um todo, para que não
sofram solução de continuidade na
impossibilidade do titular.

Durante o evento, foram discu-
tidos aspectos envolvidos na institu-
cionalização da Política de Extensão
da UFPel, como o papel do Estado e
da Universidade, a Diversidade, a
necessidade da criação de uma
cultura de avaliação, entre outros. A
partir da construção do chamado
Plano de Integração e Desenvolvi-
mento Social Sustentável, deverá ser
proposta a estrutura operacional, a
criação de um conselho de extensão
e de câmaras de extensão nas
unidades acadêmicas e a formação
de grupos de trabalho.

No Salão foram apresentados
242 trabalhos divididos em sete
temáticas: Educação, Arte e Cultura;
Pesca Artesanal e Aquicultura
Familiar; Promoção de Saúde;
Desenvolvimento Urbano; Desenvol-
vimento Agrário; Redução das
Desigualdades Sociais e promoção da
Inclusão Produtiva e; Preservação do
Patrimônio Cultural Brasileiro.

Mais informações em http://
wp.ufpel.edu.br/salaoextensao. 

De 1º a 3 de abril, ocorreu em Botucatu, São
Paulo,  o 1º Simpósio Nacional de Neonatologia
Veterinária, que tratou do tema em animais de
companhia e produção. Na espécie equina, o
assunto foi abordado pela professora da UFPel
Bruna da Rosa Curcio (Departamento de Clínicas
Veterinária/HCV - Faculdade de Veterinária),
sendo desenvolvido em duas palestras, que
versaram sobre a transição da vida fetal-
neonatal, fisiologia e principais enfermidades
na espécie.

O evento contou com a participação de
mais de 150 ouvintes, entre alunos e profis-
sionais da área e foi promovido pelo Departa-
mento de Clínica Veterinária e Departamento de
Reprodução Animal e Radiologia Veterinária da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
da UNESP - Campus Botucatu.
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Aula Inaugural marca início da
Turma Especial da Veterinária

AAAAA aula do professor Humberto
Tommasino, da Universidade
da República do Uruguai,

marcou na tarde do dia 14 o começo
oficial das atividades do primeiro
curso de Medicina Veterinária para
assentados da reforma agrária no
Brasil, oferecido pela Universidade
Federal de Pelotas em parceria com
o Incra, através do Programa Nacional
de Educação na Reforma Agrária
(Pronera). Os 60 alunos da turma,
oriundos de diversos estados da
União, assistiram à aula sobre
Medicina Veterinária e Desenvolvi-
mento do campo. 

Uma cerimônia, que contou a
presença do presidente do Incra,
Celso de Lisboa Lacerda, precedeu a
palestra do professor uruguaio. Para
o presidente, a luta que foi a criação
do curso, inclusive judicial, pode ser
comparada à luta travada pela
própria reforma agrária no Brasil, o
que conforme Lacerda recheia de
simbolismo a instalação da nova
graduação. “Reforma agrária não é só
distribuição de terras, mas também
socialização de conhecimento
científico”, afirmou.

O dirigente máximo do Incra
anunciou, ao fim de sua manifesta-
ção, a liberação de R$ 240 mil nesta
quinta-feira, dentro da contrapartida

do órgão para o custeio das
atividades da turma especial, e de
recursos que deverão chegar a R$ 6
milhões para a construção de um
bloco para abrigar o curso. Deste
total, R$ 1 milhão deverá ser liberado
ainda em 2011.

Ao falar no ato, o reitor da
UFPel, Cesar Borges, lembrou que
estava se concretizando um pedido
feito pela Assembleia Legislativa do
Rio Grande do Sul à UFPel no começo
de 2007, no sentido da criação do

curso. “Este curso faz parte de um
grande programa de formação de
recursos humanos para o campo”,
frisou. Borges destacou ainda a
parceria com o Incra na viabilização
do projeto e o crescimento da UFPel
na área acadêmica, que conta hoje
com 92 cursos de graduação.

Falando em nome da turma, a
aluna Rosely Cardoso classificou o
momento como um marco histórico,
não só para a Universidade, mas
principalmente para todos os

Turma tem 60 alunos de todo o país

trabalhadores do campo, que passam
a ver seus filhos tendo acesso ao
conhecimento em uma área tão
importante como a Medicina
Veterinária.

O presidente do Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras
(Crub) e reitor da Universidade
Católica de Pelotas (UCPel), Alencar
Proença, disse que esteve presente
ao ato para manifestar, sobretudo,
sua solidariedade à ação positiva e
inclusiva da UFPel. “É um importante
avanço para o ensino superior
brasileiro”, opinou.

A Turma Especial de Medicina
Veterinária só pôde iniciar as aulas
este ano: o curso foi suspenso por
liminar do Ministério Público Federal
de Pelotas. O processo foi revertido
com decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no ano passado,
garantindo o direito dos assentados.
O curso tem a duração de cinco anos.

Além da turma de Medicina
Veterinária, outros 21 cursos de nível
superior estão em andamento através
do Pronera em todo o país. São
turmas de Letras, Pedagogia,
Jornalismo, Enfermagem, Agrono-
mia, História, Direito e Geografia, e
também turmas de especialização,
beneficiando cerca de 1,4 mil
assentados.

Pró-Reitoria recebe propostas de criação
A PRPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação) estará recebendo propostas de criação
de cursos novos - APCN, até 16/05/2011, uma
vez que o prazo da Capes expira em julho e há a
necessidade de criação do Curso, inicialmente, no
âmbito da UFPel . O diretor da Pós-Graduação,

professor Marcio Nunes Corrêa, pode ser
contatado para colaborar na preparação dos
projetos, antes do término do prazo determinado.

Mais informações em http://www.
capes.gov.br/images/stories/download/
avaliacao/Calendario_APCN2011.pdf.

21º Curso de Treinamento
em Métodos de Diagnóstico

e Controle de Brucelose e
Tuberculose Animal

Será realizado, no período de 30 de maio a 3 de
junho, a 21ª edição do Curso de Treinamento
em Métodos de Diagnóstico e Controle de
Brucelose e Tuberculose Animal e Noções de
Encefalopatias Espongi-formes Transmissíveis,
promovido pela Faculdade de Veterinária da
UFPel. Veja a seguir todas as informações:

Local: Faculdade de Veterinária – campus
Capão do Leão. 

Telefones de Contato: Laboratório de
Doenças Infecciosas – (053)3275-7312/7610
(Prof. Schuch), Centro de Controle de Zoonoses
l – (053) 3275-7424 (Prof. Brod), Laboratório
Regional de Diagnóstico – (053)3275-7310 (Ana
Lucia Schild).

Inscrições: O período de inscrição se
encerra uma semana antes da data programada
para o curso ou até encerrarem as 20 vagas
disponibilizadas para cada curso. Assim, é
pertinente enviar a ficha de inscrição por e-mail
e aguardar confirmação da vaga antes de
realizar o pagamento. A inscrição só será
confirmada após o envio da ficha de inscrição
preenchida e do comprovante de depósito
identifica-do para o e-mail: bitoxu@ig.com.br
ou para o Fax (053) 3275-7561.

Condições: Veterinário (a) registrado no
Conselho de Medicina Veterinária.

Ministrantes: Dra. Ana Lucia Schild, Prof.
Dr. Claudiomar Soares Brod, Prof. Dr. Luiz Filipe
Damé Schuch.

Livro sobre eletricidade e magnetismo
já está à venda na Livraria

Já está à venda a primeira tiragem do livro de autoria
do professor Alvacir Alves Tavares intitulado
“Eletricidade, magnetismo e consequências”, editado
pela Editora da UFPel. A obra pretende atender aos
alunos da disciplina de Eletricidade e Magnetismo

dos cursos de Engenharia Eletrônica e Engenharia
de Controle e Automação, assim como  estudantes
de outros cursos  de engenharia, de tecnologia e
de cursos técnicos afins.O local de vendas é a Livraria
da UFPel, localizada junto à Faculdade de Direito.

Grupo de Arquiteturas e Circuitos
Integrados conquista prêmio na Argentina

O Grupo de Arquiteturas e Circuitos Integrados
(Gaci) da UFPel conquistou em abril o prêmio de
melhor artigo no evento Southern Programmable
Logic Conference - SPL 2011 (http://www.
splconf.org/spl11/). O evento aconteceu em
Córdoba, Argentina, entre os dias 13 e 15 de abril
e contou com artigos provenientes de 16 países.

O artigo premiado está relacionado à
pesquisa desenvolvida no GACI sobre a
compressão de vídeos digitais do Sistema
Brasileiro de TV Digital (SBTVD). O título do artigo
é “A H.264/AVC Quarter-Pixel Motion Estimation
Refinement Architecture Targeting High
Resolution Videos” e contou com a autoria de dois
alunos de graduação do Curso de Ciência da
Computação: Marcel Corrêa e Mateus

Schoenknetch, sob orientação do professor
Luciano Agostini, todos participantes do Gaci.

Segundo o professor Agostini, a conquista
foi importante para divulgar a pesquisa qualifi-
cada que é desenvolvida na área de computação
da UFPel.  Ele destacou o crescimento qualificado
da área de computação na Universidade, que
conta com dois cursos de graduação (Ciência da
Computação e Engenharia de Computação) e um
curso de pós-graduação (Mestrado em
Computação).

O prêmio consistiu de uma placa de
prototipação para sistemas digitais e do tradicio-
nal certificado. Além disso, o artigo está auto-
maticamente selecionado para publicação em
periódico internacional.
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UFPel recepciona os novos

alunos com a Calourada

Apresentações artísticas marcaram o evento

AAAAA Pró-Reitoria de Graduação da
UFPel realizou no dia  12 de
abril a Calourada 2011. O

objetivo do encontro foi promover a
integração dos calouros com a
Universidade, apresentar as
atividades, benefícios e projetos
oferecidos e tirar as dúvidas dos
novos alunos. Cerca de 1200
calouros compareceram ao Theatro
Guarany para a tradicional recepção.

 Ao abrir a solenidade, a pró-
reitora de Graduação, Eliana Povoas,
deu as boas-vindas aos calouros. Na
sequencia, o reitor Cesar Borges
também fez a sua saudação aos
novos alunos, parabenizando todos
pelo ingresso na UFPel e fez uma
breve apresentação da Universidade.

Da mesma forma, os pró-
reitores falaram sobre as atividades,
benefícios e projetos que os alunos
podem participar, como por
exemplo, as Bolsas de Auxílio
Moradia, Alimentação e Transporte,
o Congresso de Iniciação Científica
(CIC) entre outras. O Diretório Central
dos Estudantes (DCE) também
apresentou suas propostas e
atividades pedindo a participação dos

calouros.
Após as apresentações, os

representantes responderam as
dúvidas dos estudantes, inclusive dos
alunos a distância que também
participaram da Calourada através de
uma videoconferência.

Apresentações ArtísticasApresentações ArtísticasApresentações ArtísticasApresentações ArtísticasApresentações Artísticas
Finalizando a noite, os novos alunos
puderam conferir três trabalhos
artísticos realizados pela comunida-
de acadêmica da UFPel. O primeiro,
coordenado pela professora da
disciplina de Laboratório Coral, do
curso de Licenciatura em Música,
Isabel Hirsch, apresentou duas
músicas. A primeira música, Sina do
Djavan, foi apresentada por alunos

que já integram o coral, mas a grande
surpresa ficou para a segunda
música, Yesterday, que teve a
participação dos calouros do curso.
“Com apenas um mês de sala de aula,
os estudantes já conseguiram montar
a música, isto é um fato louvável”,
disse Isabel Hirsch.

A segunda apresentação
empolgou a plateia, a Abambaé
Companhia de Danças Brasileiras,
que integra o Núcleo de Folclore da
Universidade Federal de Pelotas
(NUFOLK), apresentou duas manifes-
tações populares da Região Nordeste,
o Afoxé, e o Samba-de-Roda.

A última apresentação artística
ficou por conta do Tatá Núcleo de
Dança-Teatro. O grupo apresentou
o espetáculo Tatá Dança Simões,
baseado nas obras Boitatá e Negrinho
do Pastoreio, do pelotense Simões
Lopes Neto. O grupo é formado por
atores-bailarinos dos cursos de
Dança e de Teatro da Universidade.

O encerramento aconteceu
com uma confraternização no hall de
entrada do teatro. A UFPel ofereceu
aos calouros um coquetel produzido
pelos alunos do curso de Nutrição.

Reitor Cesar Borges apresenta UFPel
aos professores ingressantes

Com a palestra “A UFPel  no contexto
do Reuni”, o reitor Cesar Borges
abriu, na noite do dia 29 de março,
no auditório da Faem, as atividades
de 2011 do Programa de Formação/
Integração do Professor Ingressante
à Cultura Acadêmica da UFPel,
promovido pela Pró-Reitoria de
Graduação (PRG) como forma de
inserir e qualificar os novos
professores na carreira docente da
instituição. 

Em saudação introdutória, a
pró-reitora Eliana Póvoas destacou as
variadas áreas do conhecimento e as
diferentes regiões representadas e,
por outro lado, a unidade de
objetivos dos professores, a partir do
início de sua vida na docência
universitária.

 O reitor Cesar Borges iniciou
sua palestra descrevendo os desafios
do Reuni – Programa de
Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais. Ele deixou
claro que a etapa da expansão está
sendo vencida, mas que a etapa da
reestruturação, que esbarra num
espírito avesso a mudanças,
necessita ser implementada no seu
todo, a partir de um trabalho
transversal e cooperativo.

A vocação da instituição pela
integração e pelo desenvolvimento
regional, o significativo aumento do
número de cursos de graduação e do
número de estudantes, o crescimento
da educação a distância – com 10 mil

alunos matriculados em cerca de 40
polos nos estados do RS, SC e PR –, a
expansão da pós-graduação, os
investimentos na expansão da área
física e de equipamentos e a
contratação de novos docentes e
servidores foram alguns dos temas
abordados.

Cesar Borges falou também
sobre novos projetos como o futuro
campus de Pinheiro Machado e
Eldorado do Sul; as iniciativas na área
tecnológica, através do CDTec
(Centro de Desenvolvimento
Tecnológico); a expansão nas áreas
de arte e cultura; e a criação de curso
de gestão pública na área de defesa
civil, para enfrentamento de
calamidades (com apoio da ONU).

Atendendo a questionamentos

da plateia, o reitor relatou ainda
projetos para solucionar problemas
pontuais de área física de unidades
acadêmicas, descrevendo futuras
obras como a reforma e adaptação
dos prédios da Laneira, Cotada e
pavilhões em frente ao campus das
Ciências Sociais.

Cesar Borges anunciou
também a expectativa de que, dos
três hospitais universitários que
deverão ser construídos brevemente
pelo Governo Federal, através dos
ministérios da Educação e da Saúde,
o da UFPel seja o primeiro, num
investimento da ordem de R$ 84
milhões e que atende a uma luta de
40 anos. “Acreditamos que a licitação
possa ocorrer ainda neste ano”,
adiantou.

Docentes do Centro
de Letras e

Comunicação
realizam atividades

em Portugal
No mês de março, as profes-

soras Giovana Ferreira Gonçalves e
Mirian Rose Brum de Paula, docentes
do Centro de Letras e Comunica-
ção, realizaram duas palestras em
Portugal. Na Universidade de Lisboa,
a palestra teve como título “Aquisição
do acento do português: desdobra-
mentos”; na Universidade de Coim-
bra, “Emergência da linguagem oral:
coleta e processamento de dados”.

Na ocasião, foi também
estabelecida parceria em projeto de
âmbito internacional com a
professora dra. Isabel Pereira, da
Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra.

Professora publica
artigo sobre teatro de

rua em revista do
México

A professora Thaís Ferreira,
dos cursos de Teatro e Dança,
publicou artigo em periódico
acadêmico mexicano. Confira em
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/
pdf/316/31615577005.pdf. O artigo
Teatro de rua, recepção e identida-
des: Oigalê, tchê! é resultado de pes-
quisa realizada na UFPel em 2009 e
2010.

Lepaarq promove
atividade de

educação
patrimonial em

educandário
O Laboratório de Antropologia e
Arqueologia da UFPel (Lepaarq),
dando prosseguimento ao seu
programa educativo, realizou
recentemente atividade de educação
patrimonial na Escola Estadual
Tiradentes, a convite do professor de
História, Rogério Brasil, responsável
pelas duas turmas. Um total de 60
alunos participaram da atividade, que
incluiu exposição de material
arqueológico pré-histórico, palestra
sobre a pré-história da região e
apresentação de imagens sobre o
assunto, com o objetivo de aguçar
as sensibilidades para o valor do
patrimônio arqueológico e divulgar
o conhecimento arqueológico sobre
o passado pré-histórico de nossa
região. Em perspectiva mais
ampliada, a palestra abarcou uma
visão mais ampla da pré-história da
América do Sul. O responsável pela
atividade foi o STA arqueólogo Jorge
de Oliveira Viana, secretário do
Lepaarq.
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Encontro Sulbrasileiro de Meteorologia

debate fenômenos climáticos
asos e previsibilidades
atmosféricas, eventos extre-
mos de precipitação nas

regiões Sul e Sudeste do país e suas
tendências nas últimas décadas,
análise dos aspectos de mesoescala
sobre a Zona de convergência do
Atlântico Sul, influências das
mudanças climáticas sobre a
vegetação, aquecimento global,
disponibilidade de água no futuro,
prevenção de catástrofes através de
alertas, variabilidade das chuvas de
verão na América do Sul e suas
possíveis teleconexões com a África,
aplicações da meteorologia no setor
elétrico. Estes e outros temas foram
discutidos ao longo do 4º Encontro
Sulbrasileiro de Meteorologia,
realizado em abril na UFPel.

Com a temática geral “A
atmosfera e sua influência na
sociedade”, o evento, promovido pelo
Programa de Educação Tutorial da
Faculdade de Meteorologia da UFPel
(PET/Meteorologia), foi realizado no
auditório da Faculdade de Agronomia
Eliseu Maciel e nas dependências da
Faculdade de Meteorologia, no
campus Capão do Leão. Destaque
para as presenças de pesquisadores
e participantes de diversas
instituições do país, como Impa, IF-
SC, UFAL, Funceme, Sipam e UFPR.

Segundo os organizadores, a
realização do evento, em sua quarta
edição, cresce de importância diante
dos impactos de fenômenos
meteorológicos verificados cada vez
mais com maior frequência. “Visto a
necessidade de prevenir e amenizar
os efeitos destes fenômenos, a
meteorologia busca entender as
sistemáticas destes e aprimorar as
tecnologias empregadas neste

desativado, mas cuja reoperacionali-
zação é meta principal da Faculdade
de Meteorologia. Em seus 32 anos de
existência, o curso de Meteorologia
da UFPel já formou quase 300
meteorologistas, os quais atuam nas
mais diversas instituições do país e
até do exterior. O curso de pós-
graduação, reconhecido pela Capes,
teve, a partir de 1998, cerca de 60
dissertações defendidas, 25 das
quais em climatologia e as restantes
nas áreas de meso e micro-escalas.
“Sem querer ser pretencioso, costu-
mo dizer que existem duas histórias
da meteorologia brasileira, uma
antes do curso da UFPel e outra
depois”, afirmou o vice-diretor,
lembrando dos eventos já realizados
pela Unidade, entre os quais
destacam-se os encontros sulbrasi-
leiros, a partir de 2006, cuja primeira
e quarta edição estiveram a cargo da
UFPel.

Na oportunidade, o tutor do
Grupo PET-Meteorologia, professor
João Carlos Torres Viana, destacou
que o estudo dos problemas
meteorlógicos tem repercussões
diretas junto à sociedade. Presente
ao ato, o vice-prefeito de Pelotas e
coordenador municipal de Defesa
Civil, Fabrício Tavares, frisou a
importância da atuação preventiva no
sentido de minimizar os efeitos dos
eventos climáticos adversos.

Fechando a cerimônia inaugu-
ral, o vice-reitor da UFPel, professor
Manoel Luiz Brenner de Moraes, no
exercício da reitoria, manifestou a
expectativa de que o evento se
consolide como um fórum para a
discussão dos fenômenos climáticos,
levando à maior clareza no seu en-
frentamento.   

CCCCC

âmbito, a fim de poder alertar
populações em situações de risco.
Para tanto, é necessário que haja
integração dos atuais profissionais e
pesquisadores no ramo da meteo-
rologia, como também profissionais
de áreas afins, com o intuito de
difundir o estudo, atuação e os
avanços da meteorologia”, justificam.

O 4º Encontro Sulbrasileiro de
Meteorologia buscou proporcionar
um espaço de discussão sobre as
atuais tecnologias e os novos
desafios que a meteorologia e o meio
ambiente enfrentarão nos próximos
anos.

Na abertura do evento, o vice-
diretor da Faculdade, professor
Gilberto Barbosa Diniz fez um
histórico sobre a Faculdade de
Meteorologia da UFPel, lembrando
que a Universidade iniciou as
atividades de ensino e pesquisa na
área de ciências atmosféricas em
1979, sendo, até o ano de 2004, a

única instituição federal de ensino a
abrigar um curso de meteorologia na
região Sul do Brasil. No início era
apenas um curso de graduação
dentro do Departamento de Física do
Instituto de Física e Matemática.
Depois foi criado o Departamento de
Meteorologia e a Faculdade de
Meteorologia.

“Muitos foram os desafios e
trabalho que emprendemos para
chegarmos a atual estrutura acadê-
mica, constituída pelo Departamento
de Meteorologia, Centro de Pesquisas
e Previsões Meteorológicas (CPPMet)
e Núcleo de Meteorologia Aplicada”,
observou Diniz. A Faculdade é uma
das poucas unidades acadêmicas a
ter um Centro de Meteorologia com
atividades operacionais nas áreas de
previsão do tempo, apoiando as
atividades de ensino e treinamento
de alunos. OCPPMet conta, em sua
estrutura física, com um radar
meteorológico, temporariamente

Os desafios para os próximos anos nortearam as discussões

Professor aprova Projeto Multi-institucional de R$ 1,7 milhão Cesar Victora
ministra curso no

Malawi
De 4 a 15 de
abril, o pes-
quisador Cesar
Victora, do Cen-
tro de Pesquisas
Epidemiológicas
da UFPel, minis-
trou o curso
“International Course on Epidemiolo-
gical Methods”, no Malawi. O evento
foi promovido pelo The Centre for
Public Health Research - Massey
University, Nova Zelândia.

O curso, que incluiu palestras,
análises baseadas em programas de
computador, exercícios, sessões de
discussão e experiência prática na
elaboração de uma proposta de
pesquisa, foi destinado a epidemio-
logistas, profissionais de saúde
pública, estatísticos e clínicos.

O professor Edison Zefa, do
Departamento de Zoologia e Genéti-
ca, da Universidade Federal de Pelotas,
compõe a equipe que aprovou, através
do Edital MCT/CNPq/MMA/MEC/
CAPES/FNDCT – Ação Transversal/
FAPs Nº 47/2010 do CNPq, um projeto
multi-institucional de R$ 1,7 milhões.

O projeto “Biota de Orthoptera
do Brasil” visa ampliar o conhe-
cimento e entendimento da
biodiversidade de ortópteros (grilos,
gafanhotos e esperanças) no País,
incluindo diversidade filogenética,
morfológica, padrões e processos
ecológicos determinantes da
biodiversidade. Além de mape-
amento biogeográfico e teste de
hipóteses filogeográficas e suas
relações com variáveis explicativas
potenciais, em escalas espaciais
hierarquizadas.

A rede de pesquisa deste
projeto é composta por três sub-

projetos (Diversidade Biológica,
Sistemática e Biogeografia de
Ortópteros; Filogenia e Identificação
Molecular em Orthoptera (BarCodes)
e Determinantes da Biodiversidade de
Orthoptera do Brasil). O projeto inte-
grará cinco universidades brasileiras
(Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia (UFRB); Universidade Estadual
Júlio de Mesquita Filho (UNESP) -
campus de Rio Claro e Botucatu; Uni-
versidade Federal de Pelotas (UFPel);
Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUC – RS) e Universida-
de Federal de Viçosa (UFV) e a
universidade estrangeira Universidad
Nacional de La Plata (UNLP).

Este projeto envolve a associa-
ção de um intenso esforço de coleta,
taxonomia e sistemática, com o uso
de ferramentas moleculares, de
descritores biogeográficos e estima-
tivas de variáveis ecológicas para
testes de hipóteses explicativas em

diferentes escalas espaciais. A
proposta representa a síntese de
linhas de pesquisa de Instituições
antes separadas, tanto por razões
logísticas quanto de formação
acadêmica. Desta forma representa
uma perspectiva de importantes
contribuições para a compreensão da
abrangência e distribuição dos
determinantes da biota de ortópteros
do Brasil.

Como resultado concreto, a
realização deste projeto contribuirá
para a formação de profissionais
qualificados, ampliará o conheci-
mento da diversidade de ortópteros
brasileiros, permitindo a determina-
ção de preditores da biodiversidade
que poderão contribuir com as atuais
formas de manejo, de forma a
maximizar a conservação da biodi-
versidade e diminuir a perda da
mesma em decorrência dos diferen-
tes usos da terra.
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Hospital Escola UFPel/FAU

recebe Tomógrafo
NNNNNo dia 29 de março, a unidade

de Imaginologia do Hospital
Escola UFPel/FAU recebeu um

Tomógrafo adquirido pela Universi-
dade através do Programa Reuni. O
equipamento será utilizado para
fazer diagnóstico com alta tecnologia
e rapidez, agilizando o atendimento
e o tratamento do paciente.

A entrega do equipamento de
diagnóstico foi realizada pelo reitor
Cesar Borges, na presença de mem-
bros da administração central da
UFPel, do Hospital Escola, da Facul-
dade de Medicina e da equipe que
irá trabalhar com o equipamento.

De acordo com o coordenador
administrativo da FAU, Mario Pontes
Luz, cerca de 250 exames serão
realizados por mês. Em 2010, foram
realizados 560 exames terceirizados
em pacientes internados no HE, agora
os exames serão realizados também
nos atendimentos ambulatoriais, nos
pacientes oncológicos, possibilitan-
do acompanhar a evolução dos
casos.

Segundo o coordenador, antes
era necessário fazer a remoção do
paciente do Hospital para realizar o
exame em outro lugar, o diagnóstico
era realizado em até uma semana. No
caso dos atendimentos ambulatoriais

oncológicos o resultado chegava a
levar alguns meses. “Com a aquisição
do equipamento, o diagnóstico será
feito dentro do Hospital Escola,
reduzindo este tempo e antecipando
a definição do tratamento”, disse o
coordenador.

De acordo com o reitor Cesar
Borges, o equipamento, que será
inaugurado oficialmente em maio na
presença do ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, era fundamental

para o atendimento imediato dos
pacientes. Para o diretor geral do
Hospital Escola, Carlos Augusto
Tavares, além do benefício direto
para os pacientes, haverá uma
redução significativa nos custos com
os exames que chegavam a R$ 250
mil por ano.

O Centro de Imaginologia do
HE também possui os serviços de
Mamografia, Radiologia e Ultrasso-
nografia.

Serão 250 exames por mês

Cristiano da
Rosa dirige o

Hospital
Veterinário

Enfatizar a atuação da unidade
como hospital-escola na área
veterinária, ao congregar ensino,
pesquisa e extensão em todas as
suas áreas de atuação, é a meta
principal da nova gestão do
Hospital de Clínicas Veterinárias
(HCV) da UFPel, cujo diretor, pro-
fessor Cristiano da Rosa, respon-
sável pela disciplina de Semiologia,
foi  recentemente eleito, de forma
democrática, pela comunidade da
Faculdade de Veterinária.

Entre suas propostas, a nova
direção pretende tornar o hospital
um instrumento de aprendizado
para toda a faculdade, não
restringindo-o aos alunos que
cursam disciplinas relacionadas à
clínica médica de pequenos e
grandes animais.

Outras iniciativas estarão
voltadas à gestão colegiada, à
atualização do regimento em con-
junto com a direção, à informatiza-
ção dos diversos setores e à melho-
ria no atendimento à comunidade,
com a reativação de projetos como
o de castração de animais aban-
donados, em convênio com a
Prefeitura Municipal.

Docente da Odontologia recebe
prêmio nos Estados Unidos

Engenharia Civil e Mobilidade
Acadêmica Internacional

Participando de processo de
mobilidade acadêmica internacional,
o Curso de Engenharia Civil da UFPel
receberá, durante o segundo
semestre de 2011, o estudante por-
tuguês Henrique Morais, enquanto
um aluno do curso (bolsista em fase
de seleção) estará cursando
disciplinas no Instituto Politécnico de
Bragança, no período de setembro
de 2011 a fevereiro de 2012.

O professor Flávio
Demarco, coorde-
nador do Programa
de Pós-Graduação
em Odontologia
(PPGO), recebeu,
no dia 17 de
março, durante a
89th General
Session and Exhi-
bition of the Inter-
national Associa-
tion for Dental
Research, em San
Diego, Califórnia, o
prêmio William J.
Gies pelo melhor
trabalho publicado na área de
Pesquisa Biológica em 2010 no Journal
of Dental Research, o periódico mais
importante da área de odontologia.

O artigo, intitulado “Dentin-
derived BMP-2 and odontoblast
differentiation”, de co-autoria
do professor Flávio, faz parte da tese
de doutorado do professor Luciano
Casagrande (UFRGS) e foi desenvolvi-
do durante período de pós-doutorado
do professor Flávio na University of
Michigan, sob orientação do professor
Jacques Nör.

No estudo, os autores de-
monstraram que fatores de cres-
cimento presentes na dentina podem
direcionar a transformação de células-

tronco em odontoblastos, sendo este
achado importantíssimo em termos de
possibilidades de terapias rege-
nerativas pulpares por engenharia
tecidual.

Destaca-se que o professor
Jacques Nör, da University of Michigan,
tem continuado a parceria de pesquisa
com o PPGO por meio do Projeto
Nanobiotecnologia, em conjunto com
os Programas de Pós-Graduação em
Biotecnologia e Ciência e Engenharia
de Materiais, procurando desenvolver
novos produtos e técnicas para uso
em terapias de engenharia tecidual.
Link para acesso ao artigo: http://
jdr.sagepub.com/content/89/6/
603.abstract.

Prevista no Projeto Pedagógico
do Curso, a mobilidade acadêmica
permite ao aluno complementar e
ampliar conhecimentos técnicos e
científicos, além de vivenciar outras
realidades e novas culturas, oportu-
nizando, assim, uma rica experiência
nesse sentido e contribuindo para
aquisição de um pensamento mais
crítico a respeito da nossa realidade
(universidade e país).

Coorte 2004: agora são 2000
crianças acompanhadas

O estudo de todos os nascimentos
ocorridos  em 2004 na cidade de
Pelotas – Coorte 2004, celebrou no
dia 13 de abril a marca de duas mil
crianças acompanhadas. Com
previsão de término para os meses
de julho e agosto deste ano, a
coordenação do estudo composta
pelos pesquisadores Alícia
Matijasevich, Aluísio Barros e Iná
Santos acredita que irá atingir as
3.800 crianças esperadas. 

Para isso contam com uma
equipe de trabalho composta de   12
entrevistadoras, sete  psicólogas,
três técnicas em equipamentos, três 
recreacionistas  e  duas recepcionis-
tas, além de telefonista e bolsistas
de iniciação científica, trabalhando
sob a supervisão de oito alunos do
Doutorado do Programa de Pós

graduação em Epidemiologia.
Este é o quinto acompanha-

mento, o qual está em andamento
desde outubro de 2010.  As crianças
nascidas em 2004 foram entrevista-
das por ocasião de seu nascimento
e posteriormente aos três, 12, 24 e
aos 48 meses de vida. A aceitação e
disponibilidades das mães em
comparecer ao Centro de Pesquisas
Epidemiológicas (CPE)  é fundamen-
tal para o sucesso do trabalho.
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Curta-metragem teve produção 100% local

Filme do curso de Cinema
ganha dois prêmios na França

OOOOOcurta-metragem Marcovaldo, realizado
em 2010 como projeto de extensão do
curso de Cinema da UFPel, recebeu dois

prêmios no Festival de Cinema Sul Americano em
Marselha, na França - o 13 Rencontres du Cinéma
Sud-Américain de Marseille et Région. O curta foi
aplaudido pelo público francês e levou o Prêmio
do Público para curta-metragem. O filme agradou
também o juri jovem do festival, levando o Prêmio
Especial do Júri Jovem. O Festival ocorreu de 23
de março a 3 de abril em Marselha e região, na
França e Marcovaldo concorreu com outros 7
curtas da América do Sul.

A seleção para esse encontro na França já
era uma conquista para o curta, feito de forma
“artesanal”, visto que foi realizado sem patrocínio
nem lei de incentivo. O filme contou com o apoio
de diversas entidades locais, principalmente da
UFPel. O filme, dirigido por Rafael Andreazza e
por Cíntia Langie - professora do curso de Cinema
- reuniu na equipe mais de 30 estudantes da
Universidade, entre os cursos de cinema, teatro,
artes e design. Todos que trabalharam no filme o
fizeram de forma voluntária.

A diretora do curta e professora da UFPel,
Cíntia Langie, contou com o apoio da Universidade
para participar do evento, e pode conversar com
o público francês sobre o filme, contando detalhes
da produção. O curta, sendo um projeto de

extensão, continua cumprindo sua finalidade de
chegar à comunidade, envolvendo platéias de
diversos locais do Brasil e do mundo.

A obra, que teve produção 100% local,
incluída trilha sonora original, foi lançada em 14
de outubro de 2010 no Theatro Guarany, levando
mais de mil pessoas à estreia e vem fazendo
carreira em festivais, recebendo prêmios como o
de Melhor Fotografia em Petrópolis/RJ, Menção
Honrosa em Fernando de Noronha/PE e Melhor
Curta-metragem pelo Júri Popular em Parauape-

bas/PA. Além disso, foi eleito por voto popular
em Montevidéu, como um dos curtas a ser exibido
no dia nacional do Cinema do Uruguai.

Essa grande conquista no festival francês
mostra que o curso de Cinema caminha para um
futuro promissor, reunindo professores e
estudantes pro-ativos e envolvidos na realização
audiovisual de qualidade. Quem quiser assistir ao
curta-metragem Marcovaldo pode esperar a sema-
na de aniversário do Theatro Guarany, em maio,
onde haverá uma sessão comentada do filme.

Pelotas será sede do Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura
A sexta edição do Congresso Brasileiro de Atividades
de Aventura (VI CBAA) terá como sede a cidade de
Pelotas. O CBAA ocorrerá no período de 1º a 3 de
julho e terá como objetivo principal promover o
debate entre diferentes áreas de conhecimento
sobre a temática “Esporte e Turismo: Parceiros da
Sustentabilidade nas Atividades de Aventura”.

O envio de trabalhos deve ser feito até o dia 9
de maio, para o e-mail congressocbaa @gmail.com.
A lista dos aprovados estará disponível no site do
VI CBAA, www.ucpel.tche.br/cbaa a partir do dia 26
de maio.

A proposta desta edição é fomentar a
produção científica sobre as atividades de aventura,
estimular o desenvolvimento do turismo de aventura
na região Sul do país e debater a questão da
sustentabilidade, a partir das interfaces entre o
esporte e o turismo.

O evento contemplará palestras, mesas
redondas, mini-cursos, oficinas, apresentações
orais e de pôsteres, mostra de vídeos, mostra

fotográfica e encontros de grupos. O programa do
evento também contemplará uma programação
cultural visando mostrar as potencialidades da
região.

São convidados a participar do VI CBAA todos
os professores, pesquisadores, estudantes,
profissionais e demais interessados nas áreas de
esporte, turismo, educação física, aventura, lazer e
meio ambiente.

As inscrições para o CBAA já estão abertas e
podem ser feitas pelo site do evento. Até dia 26 de
maio o valor para estudantes é de R$ 30,00 e para
profissionais R$ 50,00. Após esta data estudantes
pagam R$ 40,00 e profissionais pagam R$ 70,00.

O VI CBAA é uma promoção da Escola Superior
de Educação Física da Universidade Federal de
Pelotas (UFPel), juntamente com os cursos de
Bacharelado em Turismo (UFPel), Tecnologia em
Gestão de Turismo da Universidade Católica de
Pelotas (UCPel), Licenciatura em Educação Física da
Universidade Federal de Rio Grande (Furg), Educação

Física (Faculdade
Anhanguera de Pe-
lotas), Técnico de
Meio Ambiente do
Instituto Federal Sul
R i o - G r a n d e n s e
(IFSul – CAVG) e com
o Laboratório de
Estudos do Lazer
(Unesp Rio Claro).

São parceiros
do evento a Agência
Experimental de
Publicidade (Agen-
te/UCPel), Asses-
soria de Comunica-

ção e Marketing da UCPel, Pelotas Convention, Hotel
Curi, Curi Palace, Hotel Manta e Qualitá
Restaurantes.

Mais informações podem ser obtidas na pági-
na eletrônica do VI CBAA, www.ucpel.tche.br/cbaa.

Alunos de Cinema apresentam curta-metragens
jovens estudantes ensejando o domínio da
linguagem cinematográfica. Seis olhares, seis
vidas, seis filmes que tiveram sua primeira
exibição durante a Mostra.

 “Olhaí: Mostra de Cinema Universitário”
contou com o apoio do Instituto João Simões
Lopes Neto e da Universidade Federal de Pelotas.

Sinopse dos CurtasSinopse dos CurtasSinopse dos CurtasSinopse dos CurtasSinopse dos Curtas
Demoniocracia: O discurso que perpetua a
privatização dos sentidos torna arrevisionada as
condições psicológicas de tortura moderna.

O Céu que Sobrou: Ela e ele, a paixão e a
rotina. O começo e o desenrolar de um relaciona-
mento. O céu que sobrou traz uma outra forma
de ver um relacionamento amoroso. Uma história
que é deles, mas que poderia ser sua.

Ensaio Sobre a Dor: Três ensaios narrativo-

Pelotas, palco mítico do nascimento do cinema
gaúcho, vê-se nesse início de século transformada
em polo cinematográfico. São muitos os motivos
para a expansão e florescimento da sétima arte:
inovações tecnológicas e consequente baratea-
mento dos meios de produção, criação do curso
de Cinema e Animação na UFPel, crescimento da
demanda por produtos audiovisuais, incentivos
governamentais, iniciativas de Mostras e Festivais,
etc.

Dentro desse contexto, seis cineastas com
carteiras estudantis apresentaram no dia 13 de
abril, no Instituto Simões Lopes Neto, curta-
metragens frutos de seus trabalhos dentro do
curso de Cinema e Animação da UFPel.

São filmes com temas políticos, sociais,
dilemas éticos, indagações amorosas, expressões
puras dos pensamentos e questionamentos de

visuais com a temática da dor. Com referências
existencialistas e estéticas, na literatura e na arte,
o filme aborda a dor física, existencial e a
convivência conflituosa com a solidão.

Caixa de Mensagem: Luiz Henrique é um
homem solitário, que dificilmente recebe ligações,
porém, esta noite não é como outra qualquer, do
outro lado da linha o sequestrador grita, ameaça
matar a filha de Luiz… a filha que ele não tem!

Paço a Paço: Um desenho em um papel
oficial revela as estruturas de controle e des-
controle reinantes na burocracia governamental.

Porcos Não Contam História: Através de um
plano sequência - gravado sem cortes -
acompanhamos uma moeda de cinco centavos
que percorre de mão em mão, apresentando
diferentes realidades sociais e o questionamento
de, afinal, qual o verdadeiro valor do dinheiro?!


