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Já são quase 22 mil os alunos
de graduação na UFPel

Estão abertas as inscrições
para os estudantes in-
teressados em participar
do XX Congresso de
Iniciação Científica (XX
CIC) e III Mostra Científica
(III MC). As inscrições vão até 14 de agosto, no
valor de R$ 40,00 e do dia 15 de agosto de 2011
a 21 de agosto de 2011 no valor de R$ 50,00.
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A criação de dezenas de
novos cursos de gradua-
ção, em áreas como a das
engenharias, e a maior
oferta de vagas - impor-
tantes conquistas do
Reuni, aliadas ao Sistema
de Seleção Unificada
(SiSU), proporcionou a
acorrida à UFPel de um
grande número de estu-
dantes de outros estados
da Federação. O número
de alunos de graduação,
em regime presencial, se
aproxima de 15 mil.
Somam-se a esse contin-
gente os alunos do sistema
de educação a distância,
elevando o número de
estudantes da Instituição
para cerca de 22 mil.
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O projeto de extensão Pet Terapia, da Faculdade
de Veterinária e do Hospital Veterinário da UFPel,
ampliará seu atendimento, hoje restrito a duas
instituições, para quatro, assim que chegar o
veículo que está em processo de compra pela
Universidade. A aquisição deve ocorrer ainda em
2011 e será feita com recursos do Proext
(Programa de Apoio a Projetos de Extensão
Universitária) do MEC. O Pet Terapia, em parceria
com a Escola Superior de Educação Física (Esef),
recebeu R$ 120 mil do Proext para custear o
desenvolvimento de suas atividades.
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Diretor da PetrobrasDiretor da PetrobrasDiretor da PetrobrasDiretor da PetrobrasDiretor da Petrobras
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Em profícua reunião com o diretor de Engenharia
de Exploração e Produção da Petrobras, Guilherme
Estrella, agendada pelo deputado federal Fernando
Marroni, no dia 8 de julho, o reitor da UFPel,
professor Cesar Borges, e o coordenador dos
cursos de Engenharia do Petróleo e Engenharia
Geológica, professor Luis Eduardo Novaes, foi
confirmada a visita do diretor da estatal às
instalações da Universidade, no dia 29 de
setembro, quando também participará de um
seminário organizado em função do Dia Mundial
do Petróleo.
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O reitor da UFPel, Cesar Borges, entregou no dia
1º de julho pela manhã, em ato realizado na
biblioteca do Campus Porto, 83 micro-
computadores, que serão usados no Sistema de
Bibliotecas (Sisbi) da Universidade. As máqui-
nas foram adquiridas com recursos do Reuni, e
substituirão equipamentos das diversas bibliotecas
setoriais da Instituição.
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As Universidades Federais de Pelotas e do Mato
Grosso do Sul (UFPel e UFMS) apresentarão à Capes
(Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior) do MEC, proposta de criação de
um Programa de Pós-Graduação, inicialmente com
a oferta de Mestrado Profissional, na área de
Cooperação e Desenvolvimento na América Latina.
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Itamar Franco e a Fronteira Brasil-Uruguai
Antonio Cesar Borges*Antonio Cesar Borges*Antonio Cesar Borges*Antonio Cesar Borges*Antonio Cesar Borges*

A recente perda de Itamar Franco conduz à singela
homenagem de quem, havidos quase vinte anos,
conheceu, através da atitude decisiva do ex-
Presidente da República, o seu amor pelo Brasil.

Reporto-me aos idos de 1993, quando, a
partir da extinção da  Sudesul, órgão pertencente
ao antigo Ministério do Interior, a UFPEL recebia
as atribuições de administrar o lado brasileiro do
Tratado  Brasil-Uruguai da Lagoa Mirim, firmado
há pouco mais de um século, consolidando os
vínculos históricos e culturais entre as duas
nações.

O decreto 1148, de 26 de maio de 1994,
tornou a UFPEL uma instituição  pioneira nas ações
de integração fronteiriça com resultados
imediatos: foi criada a Agência para o De-
senvolvimento da Lagoa Mirim e, no ano seguinte,
foi  inaugurado  o Centro de Integração do
Mercosul na área histórica da cidade de Pelotas.
Deste modo, era materializado o tratado de
Assunção, além dos interesses aduaneiros, ao
situar a educação superior voltada para a
integração regional.

Com aquele gesto simples do Presidente foi
plantada a semente para o desenvolvimento
regional, pois professores e alunos passaram a
vislumbrar na fronteira as possibilidades de
transformar o cenário empobrecido do sul do Brasil
e do norte do Uruguai. Afinal, era preciso unir a

educação e outros campos do conhecimento, a
fim produzir riquezas e outras ações integradoras.
Então, em julho de 2005, o reitor da UFPEL,
autoridades do MEC e o prefeito de Bagé se
reuniram para dar inicio ao projeto de uma nova
universidade na região da fronteira, que mais tarde
recebeu o nome de Unipampa, a qual firme e
independente, passou rapidamente a desem-
penhar seu papel na região.

Era também necessário fazer com que, nas
águas da Lagoa Mirim, viessem trafegar gentes e
produtos. Este ideal deu origem ao primeiro estudo
sobre a viabilidade econômica e social da Hidrovia
do Mercosul através da Lagoa Mirim, cujo trabalho
foi concluído e entregue pelo reitor da UFPEL ao
 Ministério dos Transportes em 2007.

Desde aquela época até os dias de hoje, as
relações entre a universidade, os prefeitos e os
intendentes das cidades uruguaias da fronteira
foram gradativamente se consolidando. Esta
salutar e continuada convivência mostrou
problemas comuns da fronteira e soluções viáveis
a partir de entendimentos recíprocos. Em
consequência disso, em 2010, foi criado o Núcleo
de Estudos Fronteiriços da UFPEL, próximo à linha
divisória de Livramento e Rivera,  para estudar e
apoiar o processo de integração do Mercosul e da
América Latina.

De pronto, várias atividades foram
empreendidas com o apoio e a participação de
diversos segmentos da população fronteiriça, que,

observada pela academia, tem buscado mostrar
no Núcleo de Estudos Fronteiriços que todos juntos
podem promover o desenvolvimento desta extensa
região e minimizar as assimetrias dos nossos
povos, sem, contudo, perder sua identidade e sua
soberania.

As Unidades Fronteiriças de Saúde para
atendimento médico-assistencial de usuários de
ambos os países e a Escola Binacional de
Restauração de prédios históricos, dedicada a
jovens em situação de vulnerabilidade social, são
novas metas a serem desenvolvidas pela UFPEL nas
cidades gêmeas, com início em Livramento e
Rivera.

Finalmente, vale dizer que ao atender o
pedido do reitor, o então presidente Itamar Franco
transferiu para a UFPEL as barragens da Lagoa
Mirim, não somente para que aquela instituição
abrisse e fechasse comportas. Foi mais longe! Ele
permitiu que essa instituição federal de ensino
superior ultrapassasse limites convencionais de
sua atuação e propusesse a hidrovia do Mercosul
e projetos inovadores na área da saúde e meio
ambiente, com benefícios marcantes para as
populações.

Certamente nossos governantes apoiarão os
anseios de nossas fronteiras, onde continuaremos
a honrar a memória do grande e simples Presidente
que há pouco tempo nos deixou!

*Reitor da UFPel

Vice-reitor visita instalações do Hospital de Clínicas Veterinárias
O Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV/UFPel),
em sua nova administração, recebeu a visita do
vice-veitor da UFPel, professor Manoel Luiz
Brenner de Moraes. Na ocasião, o vice-reitor
acompanhou o andamento das obras de reforma

do local, além de conhecer as necessidades
emergenciais e metas futuras para ampliação e
melhoria das estruturas do HCV.

Estiveram presentes na visita, além das
Comissões que compõe a direção do Hospital, o

diretor da Faculdade de Veterinária, professor
Thomaz Lucia Junior, o vice-diretor, professor
Everton Fagonde da Silva e o coordenador do
Colegiado do Curso de Medicina Veterinária,
professor Luiz Felipe Damé Schuch.

UFPel oferecerá curso de extensão de língua japonesa

O reitor da UFPel, professor Cesar Borges, anunciou dia
27 de junho, durante visita de comitiva japonesa à
Universidade, o oferecimento pela Instituição de curso
de extensão em língua japonesa, para acadêmicos dos
cursos de Relações Internacionais e da área de
engenharias. O curso está sendo organizado pela
professora Tomoko Gaudioso, da UFRGS.

A comitiva do Japão, formada por diplomatas e
representantes de empresas japonesas com sede no
Brasil, assistiu a um vídeo sobre a UFPel e a manifestação
do reitor sobre a Universidade e suas potencialidades.
Presentes no grupo o cônsul do Japão do RS, Takeshi

Goto, o presidente da Câmara Japonesa, Yasuhiro Shirai,
o vice-presidente do mesmo órgão, Joji Yamamoto,
membros da colônia japonesa de Pelotas e representantes
de empresas como  Kurashiki do Brasil, Japan Tabco
Corporation, Sumitomo Corporation, Enkyo e Sawayacaka
Rac. Acompanharam a comitiva o secretário municipal
de Desenvolvimento e Turismo de Pelotas, Eduardo
Macluf, e outros representantes da Prefeitura da cidade.

Segundo Takeshi Goto, que recentemente assumiu
o consulado do Japão em Porto Alegre, a visita faz parte
de uma série de incursões ao interior do Estado, visando
conhecer as potencialidades regionais.
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Alunos de graduação se aproximam dos 22 mil
AAAAA

Crescimento no número de acadêmicos marca os últimos anos na UFPel

criação de dezenas de novos
cursos de graduação, em
áreas como a das engenha-

rias, e a maior oferta de vagas -
importantes conquistas do Reuni
(Programa de Reestruturação e
Expansão das Universidades
Federais) -, aliadas ao Sistema de
Seleção Unificada (SiSU), a partir da
classificação obtida no Exame
Nacional de Ensino Médio (Enem),
proporcionou a acorrida à UFPel de
um grande número de estudantes de
outros estados da Federação. O
resultado é uma verdadeira mescla
de sotaques, experiências e cos-
tumes.

Se, de um lado, são positivos o
intercâmbio de culturas e a efetiva
federalização do ensino superior, de
outro, grandes são os desafios para
atender às demandas desta nova
realidade.

O apoio do Governo Federal
tem permitido expressivos avanços,
que se manifestam na triplicação do
patrimônio físico da UFPel e na
significativa ampliação de sua área
acadêmica. Pode-se considerar que

as metas traçadas quando da adesão
da Instituição ao Reuni já estão sendo
atingidas. Além do grande número
de novos cursos de graduação,
destacam-se também novos cursos
de pós-graduação e a significativa
expansão do programa de educação
a distância, onde a Universidade,
sensível às demandas locais e
regionais, está inserida em 36 polos
no estado do Rio Grande do Sul, três
polos em Santa Catarina e três no
Paraná. Sua abrangência nesta
modalidade educativa foi ampliada
de forma significativa com a oferta
dos cursos de especialização em
Gestão de Polos - pioneiro no Brasil
-, Mídias, e Saúde da Família.

O número de estudantes da
UFPel na área de graduação, em
regime presencial, se aproxima de 15
mil. Somam-se a esse contingente os
alunos do sistema de educação a
distância, elevando o número de
estudantes da Instituição para cerca
de 22 mil.

Para acompanhar o crescimen-
to do ensino de graduação, a área
física saltou de 150 mil para 200 mil

metros quadrados, através de ações
que incluem novas obras, aquisições
de prédios e terrenos e reformas e
adaptações em áreas já existentes.

Procedência do alunadoProcedência do alunadoProcedência do alunadoProcedência do alunadoProcedência do alunado
Dos alunos de graduação da UFPel,
até o primeiro semestre de 2011,
cerca de 11,6 mil são oriundos do
Rio Grande do Sul, dos quais 6,8 mil
são de Pelotas e 4,8 mil procedem
de outras cidades gaúchas. São Paulo
é o estado que mais enviou estudan-

tes para a Instituição: 503, seguido
por Santa Catarina, 219; Paraná, 140;
Minas Gerais, 117; e Rio de Janeiro,
67. Os demais estados contribuem
com números menores - Amapá,
Pará e Rondônia, com apenas um
aluno cada. A expectativa é de que,
com a nova entrada de estudantes
através do Sistema de Seleção
Unificada (SiSU)/2011/2, estes
números se elevem. Até o momento,
a maioria dos alunos é do sexo
masculino - 56,2 por cento.

Projeto Pet Terapia ampliará atendimento com a compra de veículo
O projeto de extensão Pet Terapia, da
Faculdade de Veterinária e do Hospital
Veterinário da UFPel, ampliará seu
atendimento, hoje restrito a duas ins-
tituições, para quatro, assim que
chegar o veículo que está em processo
de compra pela Universidade. A
aquisição deve ocorrer ainda em 2011
e será feita com recursos do Proext
(Programa de Apoio a Projetos de
Extensão Universitária) do MEC. O Pet
Terapia, em parceria com a Escola
Superior de Educação Física (Esef),
recebeu R$ 120 mil do Proext para
custear o desenvolvimento de suas
atividades.

Existente desde 2006, o projeto
de terapia com o uso de cães chegou
a atender quatro entidades, ao longo
de seu funcionamento, mas teve de
restringir a atuação por problemas de
transporte de pessoal e dos animais.
A entrada em serviço do novo carro,

especialmente adaptado e equipado
para o transporte de cães, abrirá o
leque de instituições que recebem o
projeto. Hoje são atendidas a Apae e
o Cerenepe. Já participaram da
atividade a Escola Luís Braille, que
atende a portadores de deficiência
visual, e o Asilo de Mendigos.

As visitas ocorrem semanal-
mente, às terças-feiras na Apae e às
quartas-feiras no Cerenepe, quando
de três a quatro cães são levados para
as atividades. São 12 animais envolvi-
dos no trabalho, que para entrarem
em serviço passam por seleção e
treinamento, processo que dura por
volta de seis meses.

Conforme a coordenadora do
projeto, professora Márcia Oliveira
Nobre, o preparo dos cães compreen-
de recuperação e manutenção das
condições de saúde e treinamentos de
obediência e de comandos. Trabalham

no projeto acadêmicos de graduação
e de pós-graduação. Os cães que não
vencem as etapas de seleção e de
treinamentos são encaminhados para
adoção. O projeto é desenvolvido com
o apoio do Hospital de Clínicas Veteri-
nárias, no campus Capão do Leão.

Terapia e CiênciaTerapia e CiênciaTerapia e CiênciaTerapia e CiênciaTerapia e Ciência
Sob a orientação de pedagogos,
psicopedagogos e fisioterapeutas, são
estimuladas atividades mediadas
pelos cães, que auxiliam na comple-
mentação dos estudos desenvolvidos
em sala de aula, na afetividade e na
convivência em grupo, motivando
práticas de reabilitações cognitivas,
físicas e psicológicas.

Toda esta experiência, anos de
aplicação das técnicas e resultados
animadores renderam a apresentação
de trabalhos em congressos e a
realização de dois de conclusão nos

cursos de Enfermagem e de Fisiotera-
pia, o que fez o projeto ir além da ex-
tensão universitária, ingressando
também no campo da produção do
conhecimento científico.

ParceriaParceriaParceriaParceriaParceria
O sucesso do trabalho conquistou a
simpatia e o apoio da iniciativa priva-
da. A empresa Vita Raça, sediada em
Pelotas, fornece a ração para os cães
usados no projeto e exibe, com desta-
que, na embalagem da sua linha
Premium, uma descrição do trabalho
realizado pelo Pet Terapia.

Diretor da Petrobras visitará UFPel em setembro. Empresa pode garantir
apoio técnico e estrutural a Engenharias Geológica e do Petróleo

Em profícua reunião com o diretor de
Engenharia de Exploração e Produção
da Petrobras, Guilherme Estrella,
agendada pelo deputado federal
Fernando Marroni, no dia 8 de julho,
o reitor da UFPel, professor Cesar
Borges, e o coordenador dos cursos
de Engenharia do Petróleo e
Engenharia Geológica, professor Luis
Eduardo Novaes, foi confirmada a
visita do diretor da estatal às
instalações da Universidade, no dia 29
de setembro, quando também
participará de um seminário
organizado em função do Dia Mundial
do Petróleo.

O agendamento da visita foi o

primeiro passo na tentativa de obter
o apoio estrutural e financeiro da
Petrobras aos dois cursos da
Universidade. No encontro, foi
apresentado ao executivo da empresa
um detalhamento dos cursos, que
atualmente têm 300 alunos, mas que
deverão ter o número de vagas
triplicado nos próximos anos.

Segundo o reitor Cesar Borges,
a aproximação com a Petrobras tem
como principal objetivo dotar os
cursos de laboratórios adequados e de
professores. �Precisamos de estrutura
e de experiência para qualificar e,
principalmente, alavancar os nossos
cursos, o que os colocarão em outro

patamar�, observou.
Na avaliação do deputado

Fernando Marroni, presente à reunião,
a possibilidade de confirmação da
existência de petróleo no litoral sul do
Estado abre um novo horizonte tanto
para a Petrobras quanto para a UFPel
e investir em mão de obra e pesquisa
é essencial. �Estou esperançoso no
sucesso dessa parceria, pois a
graduação desses cursos precisa ser
diferenciada� acentuou.

Além de confirmar a visita em
setembro, Estrella deve encaminhar
ainda nesta semana uma consulta à
Unidade de Patrocínio da Petrobras
com o objetivo de saber sobre a

possibilidade de destinação de
recursos à Universidade e, também,
como poderia ser feita a seleção de
profissionais com experiência de
mercado para lecionar nos cursos.

�Temos total interesse em
auxiliar a UFPel pois o polo naval está
em Rio Grande e existe uma boa
perspectiva com relação aos estudos
nos poços mapeados na Bacia Pelotas�,
disse o executivo.

Estrella comprometeu-se,
ainda, em se reunir com os diretores
das empresas terceirizadas da estatal
no polo naval de Rio Grande para
discutir a possibilidade de investirem
no curso da UFPel.
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Bibliotecas recebem 83 novos computadores
OOOOOreitor da UFPel, Cesar

Borges, entregou no dia 1º
de julho pela manhã, em ato

realizado na biblioteca do Campus
Porto, 83 microcomputadores, que
serão usados no Sistema de Bibliote-
cas (Sisbi) da Universidade. As
máquinas foram adquiridas com
recursos do Reuni, e substituirão
equipamentos das diversas biblio-
tecas setoriais da Instituição.

O Sistema de Bibliotecas da
UFPel se prepara para colocar em
operação o Pergamum, sistema que
brevemente integrará as bibliotecas
da Instituição, unindo-as a uma rede
nacional e gerenciando o acervo, o
cadastro e o empréstimos de livros.
O investimento aportado para esta
área chega a  R$ 580 mil.

Os novos equipamentos subs-
tituirão máquinas defasadas tecnolo-
gicamente e darão suporte ao novo

banco de dados do sistema
Pergamum. Parte dos computadores
será usada nas atividades de
atendimento e controle e outros
serão disponibilizados aos usuários
em suas pesquisas.

�Agradeço o empenho da
Reitoria nessa batalha, que é uma
vitória de todos nós, uma batalha de
anos�, disse a coordenadora do Siste-
ma de Bibliotecas, Elionara Rech,
referindo-se ao Banco de Dados e à
inserção na Rede Pergamum. Ela
lembrou que o sistema disponi-
bilizará aos usuários o serviço de re-
serva e renovação via internet, dando
maior agilidade ao atendimento.

Para operacionalizar o serviço,
o grupo do Sisbi passou por um
treinamento, estando o Sistema na
etapa final de implantação. A
previsão é que os estudantes tenham
acesso ao serviço a partir de 8 de

agosto, data do aniversário da UFPel.

EssencialEssencialEssencialEssencialEssencial
Em seu pronunciamento, o reitor
Cesar Borges destacou que em todos
os lugares do mundo, a biblioteca é
área mais importante de uma
Universidade. �Aqui nunca foi�,
admitiu. Ele descreveu os esforços de
sua gestão para incrementar o
Sistema de Bibliotecas, o que começa
a ocorrer. Cesar Borges reconheceu

que ainda são necessários mais
investimentos em equipamentos e
recursos humanos.  Segundo ele, a
Biblioteca Central do campus Capão
do Leão deverá ser concluída até o
fim de sua gestão. Já a biblioteca a
ser construída em frente ao Campus
das Ciências Sociais deverá ter suas
obras licitadas até janeiro.

Mais recursosMais recursosMais recursosMais recursosMais recursos
O reitor anunciou ainda a liberação
pelo MEC de mais R$ 20 milhões, a
serem investidos na Universidade até
o fim de 2012. Cesar Borges reco-
nheceu o esforço da pró-reitora de
Graduação, Eliana Póvoas; do
coordenador do Reuni na UFPel, João
Koglin; e do professor Elio Zonta,
antes na Pró-Reitoria de Plane-
jamento e Desenvolvimento e agora
na Pró-Reitoria Administrativa, para
a conquista destes objetivos.

Equipamentos ativarão o Pergamum

Equipe participa da
Operação Tuiuiú do

Projeto Rondon
Partiu no dia 15 de julho a equipe de alunos
e professores da UFPel para participar da
Operação Tuiuiú do Projeto Rondon, no
município de Salto do Ceú - MT. A equipe é
coordenada pe las  professoras  Suzana
Lanzetta e Urania Pereira Sperling, ambas da
Faculdade de Administração e Turismo, e
conta com os acadêmicos Alexandre Souza
Simon (Música) ,  Débora Str ieder  Kreuz
(His tór ia  e  Di re i to ) ,  Eduardo Mar iot t i
Gonçalves (Agronomia),  Gabriela Bueno
(Turismo), Gabriel Martins Plada (Química de
Alimentos), Marina Schneid Alves (Biologia),
Nóris Furtado (Administração) e Rachel
Lazarotto (Arquitetura e Urbanismo).

Alunos de Farmácia
visitam indústrias em

Bento Gonçalves
Os alunos do Curso de Farmácia da UFPel
realizaram, recentemente, uma série de visitas
técnicas a indústrias de alimentos da região de
Bento Gonçalves/RS. A atividade fez parte da
programação prática da Disciplina de Operações
Unitárias, sendo visitadas importantes empresas
como as Vinícolas Aurora, Salton e Chandon, bem
como o Centro Nacional de Pesquisa em Uva e
Vinho (Embrapa � CNPUV).

Na oportunidade, os alunos foram
recepcionados com palestras técnicas e visitas às
instalações das indústrias citadas, por meio das
quais puderam efetuar correlações com conteúdos
teóricos desenvolvidos em sala de aula, visto que
a referida disciplina aborda as principais operações
unitárias envolvidas em linhas de produção de
indústrias farmacêuticas e de alimentos. Poucos
conhecem que a atuação na área de alimentos é
uma das vertentes para a qual pode se direcionar
a formação do farmacêutico.

Neste contexto, a realização de visitas
técnicas a indústrias de produtos alimentícios
contribui de maneira significativa para a
qualificação dos futuros farmacêuticos formados
pela UFPel, tornando-os profissionais ecléticos e
competitivos.

UFPel e UFMS preparam Mestrado
Profissional em Cooperação e

Desenvolvimento na América Latina
As Universidades Federais de Pelotas e do Mato
Grosso do Sul (UFPel e UFMS) apresentarão à
Capes (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior) do MEC, proposta de
criação de um Programa de Pós-Graduação,
inicialmente com a oferta de Mestrado
Profissional, na área de Cooperação e Desenvol-
vimento na América Latina.

O projeto é pioneiro no país neste tema e
objetiva a formação de recursos humanos para
a elaboração e gestão de atividades nas áreas
de cooperação internacional entre governos e
desenvolvimento, especialmente no que diz
respeito às regiões fronteiriças.

O público-alvo do curso será formado por
agentes públicos e do terceiro setor, mas
poderão se candidatar também agentes da
iniciativa privada. Isto para interessados não
somente do Brasil, mas também do Uruguai, da
Argentina, do Paraguai e da Bolívia, nações
limítrofes das regiões de atuação da UFPel e da
UFMS.

O curso terá duas sedes, Pelotas e Campo
Grande, oferecendo mobilidade discente. Será
desenvolvido em parceria ampla entre as duas
Universidades. Na UFPel, estará ligado às
Faculdades de Administração e Turismo e de
Direito. Na UFMS, funcionará vinculado do
Departamento de História e Geografia e ao
Centro de Análise e Difusão do Espaço
Fronteiriço.

A duração deverá ser de dois anos, com
pesquisas conjuntas entre as instituições. A
proposta se insere na política do governo federal
de desenvolvimento das faixas de fronteira e
está sendo elaborada em parceria com a Agência
Brasileira de Cooperação (ABC), do Ministério
das Relações Exteriores.

Para tratar do projeto, visitou a UFPel o
professor Tito Carlos de Oliveira, da UFMS. Ele
se reuniu com o reitor Cesar Borges, com o
diretor e com a vice-diretora da Faculdade de
Administração e Turismo da UFPel, respectiva-
mente professores Edar Añaña e Simone Mello.

Cesar Victora participa de reunião
da Countdown na França

Nos dias 20 e 21 de julho, o pesquisador Cesar
Victora do Centro de Pesquisas Epide-
miológicas da UFPel (CPE), participou de reunião
dos coordenadores do comitê da Countdown na
cidade de Divonneles-Bains, França.

A reunião teve como objetivos:
- Examinar o papel e a estrutura da Countdown
em relação às recomendações da Commission
on Information and Accountability;
- Avaliar o progresso dos Grupos de Trabalho
Técnico (Technical Working Groups) e das
investigações transversais e rever as
recomendações para os indicadores da
Countdown para 2012 e seu modelo de relatório;
- Finalizar os planos e orçamentos de suporte
dos trabalhos;
- Discutir as ligações entre o Partnership for
Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH) e
o Communications and Events Subcommittee e

os planos para os eventos de 2012.
Além de Victora, que integra o Grupo de

Trabalho Técnico �Equidade� (Equity),
participaram do encontro: Dr. Zulfiqar Bhutta
(co-chair), Dr. Mickey Chopra (co-chair), Dr.
Flavia Bustreo (WHO), Dr. Andres de Francisco
(PMNCH), Dr. Carole Presern (PMNCH), Ms. Kate
Teela (Bill and Melinda Gates Foundation), Dr.
Joy Lawn (SNL), Dr. Tessa Wardlaw (UNICEF), Ms.
Archana Dwivedi (UNICEF), Ms. Ann Starrs (FCI),
Ms. Debra Jones (FCI) Dr. Liz Mason (WHO), Dr.
Laura Laski (UNFPA), Dr. Peter Berman (World
Bank), Ms. Tracey Fyfe (PMNCH), Mr. Henrik
Axelson (PMNCH), Dr. Jennifer Harris Requejo
(PMNCH/JHSPH), Dr. Jennifer Bryce (JHSPH), Ms.
Holly Newby (UNICEF), Ms. Nancy Terreri
(consultant), Dr. Zoe Matthews (consultant), Dr.
Bernadette Daelmans (WHO), Ms. Dina El
Husseiny (PMNCH).
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Programa Capes/Nuffic

seleciona 11 projetos
cooperação com Holanda

FFFFFoi divulgado no dia 15 de julho, o resultado
do Programa Capes/Nuffic, iniciativa de
cooperação entre a Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(Capes) com a Netherlands Organisation for
International Cooperation in Higher Education
(Nuffic). Foram escolhidos 11 projetos conjuntos
de pesquisa em todas as áreas do conhecimento,
que devem iniciar as atividades no segundo
semestre de 2011. Além disso, sete projetos já em
funcionamento, foram renovados.

Os projetos selecionados estão vinculados a
programa de pós-graduação avaliado pela Capes.
As propostas contemplam a formação de pós-
graduandos e o aperfeiçoamento de docentes e
pesquisadores vinculados aos referidos programas.
Um dos fatores decisivos para a seleção dos projetos

foi a apresentação de caráter inovador, que leve em
conta o desenvolvimento da área no contexto
nacional e internacional, de maneira que as
vantagens de uma parceria internacional sejam
explícitas.

Entre os 11 novos programas selecionados,
um é da UFPel, do programa de Pós-Graduação em
Odontologia, tendo como proponente o professor
Flávio Fernando Demarco (UFPel) e a professora
Marie Charlotte C. D. J. Huymans (Radboud
University Nijmegen), tendo como tema: Odonto-
logia Restauradora: Da Cariologia Básica às
Restaurações Indiretas.

O projeto permitirá o intercâmbio anual de
docentes dos dois países, assim como a mobilida-
de de discentes de Pós-Graduação, para desenvolvi-
mento de pesquisas conjuntas entre as instituições.

Abertas as inscrições
para o XX Congresso

de Iniciação Científica
e III Mostra Científica

Estão abertas as inscrições para os estudantes
interessados em participar do XX Congresso de
Iniciação Científica (XX CIC) e III Mostra Científica
(III MC) da UFPel.

As inscrições vão até 14 de agosto, no valor
de R$ 40,00 (quarenta reais) e do dia 15 de agosto
de 2011 a 21 de agosto de 2011 no valor de R$
50,00 (cinquenta reais).

As inscrições devem ser realizadas
exclusivamente online através do site oficial do
evento, bem como demais informações também
podem ser obtidas através do referido endereço
eletrônico.

O XX Congresso de Iniciação Científica (XX
CIC) ocorrerá entre os dias 8 e 11 de novembro de
2011 no prédio da Engenharia Industrial
Madeireira, localizado na rua Conde de Porto
Alegre, 793, no centro de Pelotas - RS.

Site Oficial: http://www.ufpel.edu.br/cic e
e-mail para contato: cic-ufpel@hotmail.com.

UFPel sediará Exame
POSCOMP/SBC.

Datas já estão definidas
A exemplo de 2010, a UFPel deverá sediar em 2011
o Exame POSCOMP, organizado anualmente pela
Sociedade Brasileira de Computação (SBC) com o
objetivo de avaliar as competências em
Matemática, Fundamentos da Computação e
Tecnologia da Computação de quem se submete
à sua realização. A data de realização será 9 de
outubro.

O exame é utilizado por diversos Programas
de Pós-Graduação no país como um dos critérios
para seleção de seus candidatos. O critério de
utilização de seu resultado é definido pelo
Programa que decide utilizá-lo.

As inscrições para o POSCOMP poderão ser
realizadas de 8 de agosto a 8 de setembro, aos
valores de R$ 55,00 para sócios da SBC ou R$
70,00 para não-sócios.

meta prioritária da nova gestão é estabelecer
escritórios regionais da Associação, que já funciona
no Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba,
além dos escritórios em fase de conclusão em Goiás
e Mato Grosso. �Queremos criar regionais em todos
os estados onde haja mais de 30 engenheiros
agrícolas registrados�, disse Pietsch. De acordo com
ele, há 28 cursos de Engenharia Agrícola no Brasil
não igualitariamente distribuídos e, por isso, nem
todos os estados são contemplados com mais de
30 profissionais da área.

Professores participam de evento nacional da SBC
Os professores Gerson Cavalheiro, Julio Mattos e
Paulo Ferreira estiveram presentes, de 19 a 22 de
julho, no XXXI Congresso da Sociedade Brasileira
de Computação (CSBC 2011), em Natal, RN.
Coordenadores dos cursos de Mestrado em Com-
putação, Bacharelado em Ciência da Computação
e Engenharia de Computação, respectivamente,
os professores participaram dos fóruns de coor-
denadores, buscando novas experiências para os
cursos da área mantidos na UFPel.

Segundo o professor Gerson, que também
é Secretário Regional da SBC, o Congresso da
Sociedade Brasileira de Computação é o mais
importante encontro da área no país, permitindo
debater a Computação em termos de Ciência,
Educação e Política, abrindo espaço para debates
entre academia, setor produtivo e sociedade em
geral.

Mais informações sobre o evento em: http:/
/www.dimap.ufrn.br/csbc2011/.

Professor integra diretoria da Associação
Brasileira de Engenharia Agrícola

A Associação Brasileira dos Engenheiros Agrícolas
(Abeag) tem nova composição de diretoria para a
gestão 2011/2013. A eleição foi realizada no último
dia 25 de julho, na assembleia geral ordinária, que
ocorreu dentro da programação do XL Conbea -
Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola. O
evento ocorreu em Cuiabá (MT). O professor Carlos
Tillmann, do de Engenharias da UFPel, foi eleito
como diretor da Região V, que engloba os estados
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De
acordo com o presidente reeleito, Valmor Pietsch, a

Técnicos palestram no maior evento
de Software Livre da América Latina

Diórgenes Yuri Leal da Rosa, Jerônimo Medina
Madruga, Rafael Garcia e Rodrigo Pizarro,
funcionários do Centro de Educação a Distância
(Cead) da UFPel, em conjunto com o bacharelando
em sistemas de informação da Universidade
Federal do Rio Grande (FURG), Julio César Medina
Madruga, ministraram a palestra �Backup 101:
Planejamento & Ferramentas�, no 12º Fórum
Internacional de Software Livre (FISL 12).

Na sua 12ª edição, o maior encontro da
América Latina e um dos maiores encontros do
mundo de software livre ocorreu novamente em
Porto Alegre, no centro de eventos da PUCRS, entre
29 de junho e 2 de julho, contando com quase
sete mil participantes nessa edição. Durante os
quatro dias de evento, estudantes, entusiastas,
desenvolvedores e diversas comunidades de
software livre estiveram reunidos para trocarem
conhecimentos, alavancar o uso dos seus
aplicativos e conversar sobre tecnologia.

Jerônimo Medina Madruga também

palestrou no �1º Encontro Comunitário do
TcheLinux�, um espaço dentro do evento dedicado
para a divulgação do trabalho realizado pelo
TcheLinux, o maior grupo de usuários de software
livre do Rio Grande do Sul e um dos maiores do
Brasil.
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Conservação e Restauro promove encontro
sobre segurança de acervos e implantação

do Comitê do Escudo Azul
NNNNNo dia 4 de agosto, o Curso de

Conservação e Restauro de
Bens Culturais Móveis do

Instituto de Ciências Humanas da
UFPel irá realizar o I Encontro sobre
ações de resgate de acervos culturais,
com a implantação do Comitê
Regional do Escudo Azul.

O evento, que ocorrerá no
Auditório Dom Antônio Zattera da
UCPel, contará com palestrantes do
Brasil e do exterior (ver abaixo a
divulgação e documentação para
inscrição). Para participar do evento
é necessário o preenchimento de
ficha própria e envio da mesma para
o e-mail escudoazulgaucho@gmail.
com, que também pode ser utilizado
para dúvidas e informações.

Os cursos de graduação em
Conservação e Restauro, Museologia
e o Mestrado em Memória e
Patrimônio da UFPel irão criar o
Comitê Gaúcho do Escudo Azul, com
sede na UFPel. O Escudo Azul é uma
organização internacional profissio-

nal independente, que trabalha em
parceria com a Unesco e mantém um
programa internacional voltado à
realização de ações que deem
respostas a situações de emergência
que coloquem em risco o Patrimônio
Cultural. O Escudo Azul tem sua sede
internacional no International
Council of Archives, em Paris, e
equivale à Cruz Vermelha Internacio-
nal; neste caso, ele está voltado à
preservação do Patrimônio Cultural
em risco. A organização visa articular
um movimento internacional dos
países, objetivando a salvaguarda e
proteção dos bens culturais no
mundo.

A declaração da reunião dos
comitês do Escudo Azul, realizada em
Haia, em setembro de 2006, estabe-
leceu a criação de uma Associação
dos Comitês Nacionais do Escudo
Azul, dividindo as funções adminis-
trativas e de informação com as do
Escudo Azul. Os Comitês têm sido
criados em diversos países e traba-

lham pela conscientização dos
perigos que sofre o patrimônio
cultural.

O Comitê Brasileiro do Escudo
Azul pode autorizar a criação de
novos comitês em outros estados,
sob a sua tutela, como órgão central
sediado no Rio de Janeiro. O Brasil é
o único país que está criando comitês
regionais. O primeiro Comitê criado
foi o Comitê Baiano do Escudo Azul
na Universidade Federal da Bahia. O
Comitê Paulista do Escudo Azul foi
criado em dezembro de 2008 e, em
novembro de 2010, foi criado o
Comitê Mineiro do Escudo Azul,
situado na UFMG. A página na web
do Comitê Brasileiro do Escudo Azul
está sediada no endereço www.
escudoazul.arquivonacional.gov.br.

Apoiam este evento a
Universidade Católica de Pelotas
(UCPel), a Associação dos Conserva-
dores e Restauradores do Rio Grande
do Sul (ACOR-RS), a Secretaria de
Cultura Municipal de Pelotas, o

Mestrado em Memória Social e
Patrimônio Cultural do ICH/UFPel, o
Curso de Museologia do ICH/UFPel,
Grupo PET do Curso de Conservação
e Restauro do ICH/UFPel e a própria
Universidade.

Professora do ICH é eleita presidente da ACOR-RS
A professora do Departamento de Museologia e
Conservação e Restauro do Instituto de Ciências
Humanas da UFPel, Andréa Lacerda Bachettini, foi
eleita presidente da Associação dos Conservadores
e Restauradores de Bens Culturais do Rio Grande
do Sul (ACOR-RS), para o biênio 2011-2013.

Fundada em 8 de julho de 2003, a ACOR-RS
é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, espaço
de discussão alicerçado na ética e na construção
de propostas para dignificar a prática da
conservação e restauração e proteger, como órgão
da categoria, os profissionais conservadores e
restauradores de bens culturais do Estado, como
está previsto no seu estatuto.

A eleição aconteceu no dia 15 de julho,
durante Assembleia Geral da entidade, realizada
no auditório do Museu de Arte do Rio Grande do
Sul - Ado Malagoli - (Margs), em Porto Alegre.

A assembleia foi conduzida pela presidente
do biênio 2009-2011, Lorete Mattos (restauradora
de obras raras da Biblioteca da UFRGS) e pela
secretária Loreni de Paula (restauradora do Margs).
Foram apresentados o relatório de atividades e a
prestação de contas da última gestão. A posse está
prevista para 30 dias após a eleição.

Nova diretoria da ACOR-RS, biênio 2011-

2013:
Presidente: Andréa Lacerda Bachettini,

DMCOR/ICH/UFPel; Vice- Presidente: Naida Maria
Vieira Corrêa, Margs, Sedac, RS/Restauratus; 1°
Secretária: Loreni Pereira de Paula, Margs/
Sedac,RS; 2° Secretária: Ângela Macalossi;
Mestranda/UFPel; Tesoureiro: Fellippe de Moraes,
Autônomo. Conselho Consultivo: Mariana Gaelzer
Werthaimer, Autônoma; Daniele Baltz da Fonseca,
DMCR/ICH/UFPel; Silvana Bojanoski, DMCR/ICH/
UFPel; Denise Stumvoll, MCS/ Sedac, RS; Roberto
Luiz Sawiztki, Iphae/ Sedac, RS. Conselho Fiscal:
Vera Zugno, Autônoma; Luis Fernado Rhoden,
IPhan,RS; Keli Cristina Scolari, DMCR/ICH/UFPel.
Conselho Técnico: Lorete Mattos, UFRGS.

IV Seminário de História do RS - 50 Anos da �Campanha
da Legalidade�, Uma Vitória da Democracia

Será realizado de 31 de agosto a 2 de setembro,
o IV Seminário de História do Rio Grande do Sul -
50 Anos da �Campanha da Legalidade� - Uma
Vitória da Democracia. O evento é organizado pelo
Núcleo de Pesquisa em História Regional da UFPel.

Inscrições de trabalhos: Até 18 de agosto
pelo blog do NPHR: http://nphr-ufpel.
blogspot.com/.

Mais informações podem ser obtidas pelo
email: nphr_ufpel@ yahoo.com.br, através do
telefone: (53) 3284-5522 - Ramal 217 e/ou

diretamente
no Núcleo
de Pesquisa
em História
R e g i o n a l ,
que fica no
Instituto de
C i ê n c i a s
Humanas da
UFPel, sala
106, na rua Alberto Rosa, n.º 154 em Pelotas/RS.

Centro de Letras e
Comunicação lança

livro sobre Literatura
Comparada

O Centro de Letras e Comunicação está lançando
o livro �Literatura: Crítica Comparada�, organizado
pelos professores João Luis Ourique, João Manuel
Cunha e Gerson Neumann e editado pela PREC-
EDUFPel. 

Partindo do entendimento de que a troca de
experiências interdisciplinares  é fator imprescin-
dível para a pesquisa na área dos estudos literários,
a iniciativa, ao integrar os três Grupos de Pesquisa
da área dos estudos literários da Universidade
Federal de Pelotas, certificados pelo CNPq � Litera-
tura Comparada: Interdisciplinaridade e Intertex-
tualidade; ÍCARO e Estudos Comparados de Litera-
tura, Cultura e História �, e ao ampliar o quadro
da reflexão, pelo convite a estudiosos da área para
que aportassem contribuição específica às
discussões em andamento,  propõe um debate
amplo sobre temas relevantes para os estudos em
Literatura Comparada na atualidade.  

Os quinze capítulos da obra são de autoria
de importantes teóricos e críticos em atuação no
Brasil e no exterior: Adriana Crolla (UNL-Santa Fé,
Argentina), Adriana Cantarelli (UFSM); Denise Silva
(UFRGS), Eduardo Coutinho (UFRJ), Helena Bonito
Pereira (UPM), Leonardo Machado (UNIRIO),
Lizandro Calegari (URI), Marilene Weinhardt (UFPR),
Ricardo Martins (URI), Rosana Zanelatto Santos
(UFMS), Rosani Umbach (UFSM) e conta ainda com
textos dos organizadores, João Luis Ourique
(UFPel), João Manuel Cunha (UFPel) e Gerson
Neumann (UFPel-UFRGS).

O livro pode ser encontrado para venda na
Livraria da Editora da UFPel e na Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Letras, Campus
Porto.
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Centro de Artes participa

de exposição em PoA
UUUUUm grupo de nove alunos do

Centro de Artes da UFPel,
coordenado pela professora

Adriane Hernandez, integra o projeto
de extensão Lúdico Cotidiano, que
já acumula o sucesso de aceitação em
quatro editais de exposição em
lugares de significativa importância
no circuito das artes do sul do país.
No dia 19 de julho, às 19h, aconteceu
a abertura da exposição Poiein ludus,
poiein faber, na Galeria de Arte do
DMAE, em Porto Alegre.

O nome da exposição, que
conjuga palavras em grego e latim,
integra poética, jogo e trabalho,
dando uma tônica do que o púbico
poderá encontrar nesse espaço,
trabalhos elaborados e divertidos,
realizados com muita reflexão.

A exposição fica aberta para
visitação até dia 27 de agosto. Antes
mesmo do encerramento da exposi-
ção, o grupo realizará uma nova
mostra no Museu de Arte de Joinville
(MAJ), com novos trabalhos. Para
janeiro de 2012 já está agendada
mais uma exposição, dessa vez na
Galeria da Fundação Ecarta, em Porto
Alegre.

Os artistas integrantes da

exposição são: André Winn, Carolina
Moraes Marchese, Erika Romaniuk,
João Genaro, Karen Campos, Luana
Alt, Morgana Ávila, Thiago Reis e Vini
Albernaz.

ServiçoServiçoServiçoServiçoServiço
O que: Exposição Poiein ludus, poiein

faber
Onde: Galeria de Arte do DMAE
Rua 24 de outubro, 200. Porto
Alegre/RS.
Quando:
Visitação: de 20/07 a 27/08.
De segunda à sexta-feira, das 8h às
17h30min.

Morgana Ávila - Tazzo

Estudantes de Cinema visitam instituições em Porto Alegre

Grupo de Dança
da Esef participa
do 19º Festival

de Dança de
Joinville

O GRUD, Grupo de dança da Escola
Superior de Educação Física (ESEF/
UFPel),  participou do 19º Festival de
Dança de Joinville. O Grupo foi
selecionado para participar do
festival com uma coreografia solo da
aluna de Direito da UFPel, Isadora
Klee Oehlschlaeger, na categoria jazz
adulto.

O Grupo dançou nos dias 23,
24, 25, 26 e 27 de julho. Na
programação do evento, além de
seminários sobre temas relacionados
à Dança, os integrantes tiveram
oportunidades de participar dos
cursos de Lyrical Jazz e processo
coreográfico para dança contem-
porânea e ainda assistir à mostra
competitiva, e, na noite de abertura,
ao mais novo espetáculo de Débora
Colker, coreógrafa brasileira de nome
internacional que coreografou um
dos últimos espetáculos do Cirque de
Soleil. O evente encerrou dia 30, com
a noite dos campeões.

Coordenaram o grupo a
professora Male, da Esef, e o aluno
do Mestrado e integrante do GRUD,
Diego Ebling do Nascimento.

NUFOLK presente no XV Congresso de Folclore
Ocorreu de 11 a 15 de julho na
cidade de São José dos Campos o XV
Congresso de Folclore. O encontro
teve presenças marcantes como:
Lourdes Macena - presidente da
Comissão Nacional de Folclore; Luís
Fernando de Almeida � presidente do
IPHAN; Cláudia Márcia Ferreira �
diretora do Centro Nacional de
Folclore e Cultura Popular além de
representantes das comissões
estaduais de folclore paulista,
gaúcha, mineira, fluminense,
amapaense, pernambucana e entre
outras.

Núcleo de Folclore
realiza residência

artística
Nos dias 17, 18 e 19 de julho, esteve
presente na UFPel a professora
Carmen Anita Hoffmann, professora
da Universidade de Cruz Alta, reali-
zando para os integrantes do NUFOLK
uma Residência Artística sobre Danças
Folclóricas e Cultura regional do RS.
Durante os três dias os bailarinos e
músicos da Abambaé Cia de Danças
Brasileiras, estiveram em uma
�maratona� de encontros e ensaios no
qual resultará o quadro do Sul que
integrará o espetáculo do grupo.

As manifestações escolhidas
foram: Tirana do Lenço, Cana-Verde
e Xote de Duas Damas além de uma
coreografia final com a música �Numa
Cruzada de Campo� (letra de Márcio
Nunes Corrêa e melodia de Fabrício
Marques) integrando outras manifes-
tações como, por exemplo, a chula. O
grupo é de projeção folclórica e todas
as coreografias dançadas desde o
norte ao sul são releituras das danças
originais de cada região.

A professora Carmem foi
coordenadora em duas gestões do
primeiro curso superior de Dança do
estado do Rio Grande do Sul. Hoje
participa do Núcleo de Conexões
Artístico Culturais- NUCART, e é
professora de dança do ensino médio
estadual e grupo de dança Santíssima
Trindade de Cruz Alta.

O coordenador do Núcleo de
Folclore Thiago Amorim e a aluna
Sabrina Marques estiveram pre-
sentes e representaram a UFPel
participando com dois trabalhos
voltados ao folclore do Rio Grande
do Sul. Thiago participou do Grupo
de Trabalho �Festas e folganças�
apresentando parte do trabalho que
foi tema de sua tese de mestrado:
Liminaridade e inversão no Carnaval
Brasileiro do Sul. Já a aluna de pós-
graduação em Artes � Patrimônio
Cultural fez parte do grupo �A
música nossa em todos os sons�

onde falou da música nativista
através do trabalho: Memória de
músicos: a importância do Reponte
da Canção para a formação da
questão nativista.

Durante o congresso ainda
estava ocorrendo o X Festival da
Cultura Paulista Tradicional � Vale do
Paraíba, que ocorre todos os anos
com o �Revelando São Paulo� onde
encontrava-se em um espaço
multicultural artesanatos de várias
localidades incluindo dos índios da
região, culinária local, danças,
festividades e rituais.

No dia 4 de julho, estudantes e
professores do curso de Cinema e
Audiovisual da Universidade Federal
de Pelotas (UFPel) estiveram em Porto
Alegre, realizando visitas pedagógi-
cas. No período da manhã, o grupo
visitou os estúdios da RBSTV, no
Morro Santa Tereza. A visita guiada
mostrou aos estudantes como é o dia
a dia do profissional de tele-
jornalismo. Os estúdios, salas de
edição e suítes foram visitados, e
houve ainda uma conversa com o
diretor do Núcleo de Especiais da
RBS, Gilberto Perin, que relatou aos
acadêmicos de cinema como podem
proceder para exibir suas produções
na RBS.

Na parte da tarde, o grupo foi
recebido pelo cineasta Carlos
Gerbase, professor da PUC. Gerbase

mostrou aos estudantes de Pelotas
as dependências do curso de cinema
da PUCRS � o TecCine. O curso da
PUC é técnico e tem duração de dois
anos e meio, diferente do curso da
UFPel, que é bacharelado e dura
quatro anos. Gerbase falou do
surgimento do curso de cinema na
FAMECOS, ressaltando a relação
histórica que o curso de jornalismo
da PUC tem com o cinema. O cineasta
e professor mostrou ao grupo as
ilhas de edição, os equipamentos e,
no final da visita, mostrou alguns
curtas realizados pelos alunos do
Teccine.

No bate-papo final da visita à
PUC, o coordenador do TecCine, João
Guilherme Barone, apresentou a
estrutura curricular do curso,
esclarecendo dúvidas dos alunos da

UFPel. Esse tipo de atividade, além
de contribuir para o aluno pensar em
seu mercado de trabalho, favorece a
reflexão dos estudantes sobre sua
área de atuação. A visita em um outro
curso de cinema foi esclarecedora
aos estudantes, que puderam
conhecer uma outra realidade (um
curso particular) de uma área ainda
tão nova no meio acadêmico.

O curso de Cinema e
Audiovisual da UFPel tem ingresso
anual, dura 4 anos, e dá ao aluno
conhecimentos de todas as áreas do
cinema, desde roteiro, produção,
história, som e fotografia até pós-
produção e distribuição. O curso está
lotado no Centro de Artes, antigo
IAD, localizado na Alberto Rosa, 62.
Outras informações no site
www.ufpel.edu.br/cinema.
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Diretoria da Associação Brasileira de

Críticos de Cinema tem docente da UFPel
AAAAA professora doutora Ivonete Pinto, do curso

de Cinema e Audiovisual da UFPel, foi eleita
vice-presidente da ABRACCINE �

Associação Brasileira de Críticos de Cinema. A
docente leciona, entre outras disciplinas, História
do Cinema, Cinema Brasileiro e Crítica de Cinema.

A ABRACCINE surge para promover as
diferentes linhas de pensamento crítico, reflexão
e debate sobre cinema. A ênfase da atuação da
entidade consiste em contribuir para a elevação
da análise crítica cinematográfica no país.

Outra função da entidade é atuar também
na organização dos júris nos diversos festivais
brasileiros de cinema, bem como nas cabines de
lançamentos de filmes, na promoção de cursos e
seminários, e na própria inserção da crítica nos
mecanismos de discussão das variadas políticas
do cinema brasileiro.

A ABRACCINE estava sendo discutida desde

2010 em reuniões realizadas nos Festivais de
Cinema de Paulínia, Gramado e Brasília, e é
resultado de uma iniciativa histórica, porque se
trata da primeira entidade nacional a reunir os
críticos de cinema do Brasil.

A diretoria eleita para o biênio 2011/2012
é composta de críticos de oito estados brasileiros,
revelando a preocupação da nova entidade em ser
representativa em relação às dimensões territoriais
do país:
Presidente: Luiz Zanin Oricchio (SP)
Vice-presidente: Ivonete Pinto  (RS)
Secretário geral: João Nunes (SP)
Secretário: João Sampaio (BA)
1º tesoureiro: Paulo Henrique Silva (MG)
2º tesoureiro: Marcelo Miranda (MG) Conselho
Fiscal
Titulares:
Carlos Heli de Almeida (RJ)

Marco Antônio Carvalho (PA)
Luiz Joaquim da Silva Júnior (PE)
Suplentes:
Marcos Santuário (RS)
Neusa Barbosa (SP)
Carlos Eduardo Lourenço Jorge (PR)

Marcovaldo é selecionado
para o 39º Festival de
Cinema de Gramado

O curta-metragem Marcovaldo está na mostra
competitiva de um dos eventos cinematográficos
mais importantes de todo o Brasil - O Festival de
Cinema de Gramado. O filme, realizado em 2010
como projeto de extensão do curso de Cinema da
UFPel, foi dirigido por Rafael Andreazza e pela
professora do curso, Cíntia Langie. A produção,
que contou com a participação de estudantes,
técnicos e professores da instituição, foi realizada
sem patrocínio e já percorreu diversos festivais,
no Brasil e em países como França, Uruguai e
Argentina.

O curta pelotense participará da Mostra
Gaúcha � Prêmio Assembléia Legislativa de
Cinema, que será realizada na quinta-feira, dia
11 de agosto de 2011.

Marcovaldo irá representar o interior do
estado, já que é o único curta que não é de Porto
Alegre ou região (foram 20 curtas selecionados,
18 de POA, 1 de São Leopoldo e 1 de Pelotas).

O Festival de Gramado é um evento com
tradição no ramo dos festivais de cinema e esta
importante seleção é um atestado de que o curso
de Cinema da UFPel, criado em 2007, está
realizando produções de qualidade.

Teatro participa de Jornada em Blumenau
Integrantes do Núcleo de Teatro da UFPel
participaram em Blumenau da IV Jornada Latino-
Americana de Estudos Teatrais. A Jornada foi um
importante espaço para o debate do teatro
universitário e das pesquisas originadas no meio
acadêmico. Foi também um lugar propício para
a interação com estudantes e professores de
Universidades da América Latina. Os trabalhos
do Núcleo de Teatro da UFPel que integraram
os debates da Jornada Latino Americana foram:

�O Experimento Poético Como Lugar de
Pesquisa do Atorprofessor� de Adriano Moraes
de Oliveira. �A Percepção de Si Como Princípio

Ativo na Formação do Atorprofessor� de Elias
de Oliveira Pintanel.

�Os Grupos Teatrais em Atividade na
Cidade de Pelotas e Suas Práticas Criativas�
de Laerte Brandão Sancho.

�A Noção de Espetáculo-jogo Como Ação
Formativa de Atores e Espectadores� de Mauricio
Mezzomo Dias.

O evento ocorreu nos dias 7 e 8 de Julho
na FURB e foi uma realização da FURB/UDESC.

Para mais informações, segue abaixo o
link do evento: http://www.furb.br/novo/
index.php?.

Continuam abertas as
inscrições ao Núcleo 2 de Teatro
Continuam abertas as inscrições para o Núcleo 2,
projeto de teatro que tem  como público-alvo
estudantes da UFPel que trabalham ou frequentam
cursos com regime integral. O Núcleo 2 é uma
forma dos estudantes conhecerem a linguagem
teatral por meio de experimentos práticos de cena.
Para realizar inscrições é preciso enviar um e-mail
para ufpel.teatro@gmail.com ou ligar para o
telefone 3921-1301 (de segunda a sexta-feira, das
14h às 18h). Até o momento já se inscreveram no
Núcleo 2 estudantes dos cursos de Pedagogia,
História, Ciências Econômicas, Química,
Engenharia Ambiental e Artes Visuais, além de
estudantes de Teatro e de Dança. Não é preciso
ter experiência prévia com a linguagem teatral.
Qualquer estudante de graduação ou pós-
graduação da UFPel pode se inscrever. As vagas
são limitadas.

Professor do Centro de Letras e Comunicação lança livro em SP
Foi lançado em São Paulo, pela Ateliê Editorial, o
livro A lição aproveitada: modernismo e cinema
em Mário de Andrade, de autoria do professor
João Manuel dos Santos Cunha, docente e
pesquisador do Centro de Letras e Comunicação
da UFPel. A professora Tânia Franco Carvalhal, no
Prefácio do livro, �ao situar Mário de Andrade na
posição de �mestre�, reitera a contribuição
generosa e multifacetada do autor para a cultura
brasileira, acentuando-lhe mais uma vertente, a
de possibilitar-nos a leitura da relação entre
literatura e cinema no âmbito do Modernismo
brasileiro�.

De acordo com a pesquisadora, o autor

�retoma a orientação comparatista em uma
perspectiva interdisciplinar, aproximando
elementos culturais de natureza distinta, vendo-
os convergir e distanciar-se a cada momento�. E
esta metodologia, que leva em conta diferentes
fatores e contextos culturais, favorece uma leitura
ampla e contrastiva. O livro, resultado de
investigação realizada no Brasil, junto aos
arquivos do Instituto de Estudos Brasileiros da
USP, e em instituições acadêmicas e de pesquisa
na França, como a Universidade de Limoges e o
IRCAV-Sorbonne Paris III, já está disponível para
venda na livrarias locais e para consulta na
Biblioteca Campus-Porto da UFPel.

Museu Carlos Ritter reabre ao público
Depois de um período em que esteve fechado, para
manutenção do seu acervo taxidermizado, o
Museu Carlos Ritter, do Instituto de Biologia da
UFPel, reabriu ao público no dia 26 de julho.

Num total de 540, as aves foram
taxidermizadas (empalhados) por Carlos Ritter e
pertenciam ao seu acervo particular. O Museu é
um dos maiores do Brasil nesta categoria pelo
número de espécies e pela qualidade do acervo.

Além das aves, o Museu também possui a
coleção de mamíferos, répteis, peixes, esqueletos,
fósseis e insetos (4.500 espécies), totalizando
cerca de seis mil espécies. Os quadros
entomológicos criados por Ritter ganham destaque
no museu, são três mosaicos formados por
centenas de insetos que harmonicamente
distribuídos, formam o desenho de fachadas de

prédios históricos de Pelotas e de brasões.
As escolas interessadas na visitação podem

agendar pelo telefone 3222.0880.


