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Congresso debate Gestão PúblicaCongresso debate Gestão PúblicaCongresso debate Gestão PúblicaCongresso debate Gestão PúblicaCongresso debate Gestão Pública
e Desenvolvimento Regionale Desenvolvimento Regionale Desenvolvimento Regionale Desenvolvimento Regionale Desenvolvimento Regional

De 5 a 7 de outubro, a
Universidade Federal
de Pelotas debateu o
papel das universida-
des relacionado à
Gestão Pública e ao
D e s e n v o l v i m e n t o
Regional. Com a presença de técnicos e autoridades
brasileiras e estrangeiras, o Congresso Interna-
cional de Gestão Pública e Desenvolvimento
Regional no Mercosul � O papel da universidade,
ocorreu no Campus Porto da UFPel.
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O vice-chanceler do Uruguai, Roberto Conde,
visitou no dia 11 a Universidade Federal de Pelotas,
onde se reuniu com o reitor Cesar Borges, para
tratar sobre as ações da UFPel na faixa de fronteira
com o Uruguai. No auditório do Gabinete da
Reitoria, Conde palestrou sobre O futuro das
relações Brasil-Uruguai ante os desafios que se
apresentam no âmbito do Mercosul.
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Mudanças nas pró-reitoriasMudanças nas pró-reitoriasMudanças nas pró-reitoriasMudanças nas pró-reitoriasMudanças nas pró-reitorias
buscam maior eficiênciabuscam maior eficiênciabuscam maior eficiênciabuscam maior eficiênciabuscam maior eficiência

Buscando imprimir maior dinamismo à máquina
administrativa, a UFPel promoveu recentemente
alterações pontuais no comando de algumas pró-
reitorias. As mudanças realizadas apostam na
dedicação de servidores de carreira e buscam
melhores índices de eficiência e dinamismo em
áreas vitais como planejamento, infraestrutura e
finanças.
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Comitiva acadêmica liderada pelo vice-reitor
Manoel Luiz Brenner de Moraes regressou da
Colômbia com excelentes perspectivas de trabalho
e intercâmbio. Grupo formado por professores dos
Cursos de Nutrição, Gastronomia e de Turismo
participou, entre os dias 4 e 11 de outubro, do 1º
Congresso Internacional de Escolas de
Gastronomia, em Bogotá.
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 Lançado o edital de construção
do Hospital Escola

Com a presença do coordenador geral dos Hospitais
Universitários da Secretaria de Educação Superior
do MEC, Celso Fernando Ribeiro de Araújo, a UFPel
realizou no dia 18 três importantes solenidades,
relacionadas à área da Saúde e de grande relevância
para a comunidade regional. No ato mais festejado,

e que motivou a vinda do representante do
Ministério da Educação, a UFPel começou a
concretizar o sonho acalentado pelo primeiro
diretor da Faculdade de Medicina, professor Naum
Keiserman, e cultivado por diversas décadas por
outros diretores e personalidades, entre as quais

destaca-se o reitor Cesar Borges, em inúmeras
tratativas, desde sua primeira gestão na Reitoria,
no período 1993-1996, a construção do Hospital
Escola.
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Cursos Superiores de Canto e PianoCursos Superiores de Canto e PianoCursos Superiores de Canto e PianoCursos Superiores de Canto e PianoCursos Superiores de Canto e Piano
do Conservatório completam 50 anosdo Conservatório completam 50 anosdo Conservatório completam 50 anosdo Conservatório completam 50 anosdo Conservatório completam 50 anos
Ao completar 50 anos de reconhecimento como
cursos superiores, os cursos de Canto e Piano do
Conservatório de Música da UFPel realizam
programação comemorativa, de 20 a 28 de outubro.

Página 8Página 8Página 8Página 8Página 8



Jornal da UFPel - Outubro 20112
Novos pró-reitores imprimem

maior dinamismo à UFPel
uscando imprimir maior
dinamismo à máquina admi-
nistrativa, a UFPel promoveu

recentemente alterações pontuais no
comando de algumas pró-reitorias.
As mudanças realizadas apostam na
dedicação de servidores de carreira e
buscam melhores índices de eficiência
e dinamismo em áreas vitais como
planejamento, infraestrutura e
finanças.

AdministrativaAdministrativaAdministrativaAdministrativaAdministrativa
O professor Elio Paulo Zonta deixou a
Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento (PRPD), à qual esteve
vinculado desde o ano de 1997 (como
diretor do Departamento de Desen-
volvimento Institucional, foi o princi-
pal assessor do pró-reitor Paulo
Silveira Júnior) e na qual foi ofi-
cializado como titular desde o início
da gestão Cesar Borges, para ocupar
a Pró-Reitoria Administrativa.
Formado em Agronomia e com
mestrado em Estatística e
Experimentação Agronômica pela
Esalq,  ele sempre foi afeito aos
números, gráficos e planilhas de
custeio.

Ao ingressar na UFPel, em
agosto de 1976, Zonta atuou na
docência junto ao Departamento de
Matemática e Estatística do Instituto
de Física e Matemática, de cujo
Departamento exerceu a chefia no
período de 1989/93. De 1993 a 1997,
ocupou a direção do Instituto de Física
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Universidade recebe 32 bolsas de pós-doutorado
A UFPel foi contemplada com 32
bolsas de pós-doutorado (modali-
dade PNPD), para os Programas de
Pós-Graduação da Universidade.
Estas bolsas são fruto de um traba-
lho articulado entre as Pró-Reitorias
de Pesquisa e Pós-Graduação e de
Graduação, visando captar, por um
período de até cinco anos, doutores
que atuem em pesquisa, pós-
graduação e inovação, além de ter

uma interação com as atividades em
disciplinas de graduação da UFPel e
de suas áreas de formação.

O diretor de Pós-Graduação,
Marcio Nunes Corrêa, destaca que
este fato mais uma vez demonstra
a qualidade das atividades de
pesquisa desenvolvidas na ins-
tituição, bem como permite o
crescimento qualitativo destas
atividades, propiciando a conso-

lidação e o desenvolvimento de
áreas importantes para a ins-
tituição, para a região e para o País,
nos âmbitos da inovação e da
pesquisa científica. Corrêa destaca
que, se considerados os valores das
bolsas e também das taxas de
bancada/mês, foram aprovados
mais de R$ 8 milhões para os
próximos cinco anos, ou mais
precisamente R$ 8,256 milhões.

e Matemática. No início da gestão da
reitora Inguelore de Souza, foi
guindado à administração superior da
Universidade.

Casado, 58 anos, pai de dois
filhos e com três netos, Zonta
conquistou, no último mês de junho,
o direito à aposentadoria, mas segue
como um dos homens de confiança
da administração Cesar Borges.

PlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamento
Para a área de Planejamento, a aposta
recaiu em Rogério Daltro Knuth.
Graduado em Engenharia Civil pela
Furg (1999) e pelo Programa de
Formação Pedagógica de Docentes da
UCPel (2004) e com Especialização em
Gráfica Digital, Knuth já atuava como
engenheiro civil junto à PRPD/UFPel
desde o ano de 2000.

Aos 41 anos, casado, uma filha,
Knuth atua nas mais variadas áreas
da construção civil.

Sua gestão à frente da Pró-
Reitoria está concentrada nos
principais projetos voltados à
reestruturação e ampliação física da
Universidade. Entre as ações em
andamento ou projetadas para curto
e médio prazos destacam-se as obras
do campus Porto, que deverão estar
integralmente concluídas até janeiro
de 2013. À medida em que avançam
os trabalhos de acabamento das
instalações do bloco �B�, novos cursos
têm sua transferência programada
para os próximos meses, como é o
caso de Química de Alimentos,
Engenharia de Materiais, Engenharia
Sanitária e Ambiental; além da
transferência total de cursos, hoje

parcialmente instalados, como Letras,
Nutrição e Engenharia Hídrica.

Outras obras para as quais
estão dirigidos os esforços da PRPD
são a ampliação do campus do Centro
das Engenharias; a conclusão do
prédio da Necropsia junto à Faculdade
de Veterinária; a conclusão da reforma
da Faculdade de Odontologia e
elaboração de projeto de ampliação
dos pavimentos existentes; a
adequação do curso de Farmácia, no
campus Capão do Leão; a elaboração
de projeto para futuras instalações
culturais e tecnológicas na antiga
Laneira; a ampliação de laboratórios
da Faem.

Em processo de abertura de
licitação estão a construção do Centro
de Capacitação e Desenvolvimento
Rural Sustentável (Veterinária), a
instalação das Clínicas de Ginecologia
e Pediatria junto à Faculdade de
Medicina, a segunda etapa do Lyceu
e a segunda fase da Biblioteca do
campus Capão do Leão.

Coroando os esforços de toda
a Reitoria, a mais recente conquista
não só da Universidade, mas de toda
a comunidade da região é a concre-
tização do Hospital-Escola, anunciada
na última semana, em Brasília.

InfraestruturaInfraestruturaInfraestruturaInfraestruturaInfraestrutura
Renato Brasil Kourrowski, 34 anos, é
o novo pró-reitor de Infraestrutura.
Admitido na UFPel em 2006, no cargo
de Administrador, ocupou a chefia do
Núcleo de Liquidação de Despesas no
Departamento de Finanças e Con-
tabilidade e exerceu as atividades de
assistente e assessor do reitor.

Casado, uma filha, Renato
Kourrowski é Administrador, formado
em 2001, MBA em Gestão Empresarial
pela Fundação Getúlio Vargas. Antes
de ingressar na UFPel, foi aspirante
oficial no 9º BIMtz e bancário.

Entre suas participações em
atividades da Universidade, exerceu
a coordenação da implantação do
Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens (SCDP), a coordenação do
uso do Sistema de Controle de
Documentos (Condoc), a coordenação
do curso de Planejamento Estratégico
no Setor Público do Programa de
Capacitação de Servidores, a co-
ordenação da digitalização de
portarias.

Na área de infraestrutura,
muitas são as demandas apresen-
tadas pelos diversos campi da
Universidade. Uma das iniciativas
implementadas está voltada para as
questões de segurança, com a
monitoração do trânsito de pessoas
e veículos que se utilizam dos espaços
públicos na UFPel, contratação de
vigilantes, constituição da comissão
de segurança, implantação da ronda
tático-móvel, etc.

Outras ações contemplam
elevados investimentos na aquisição
de materiais e equipamentos às
coordenadorias e unidades da Pró-
Reitoria de Infraestrutura (PRIE) e
definição de suas novas instalações,
bem como a revitalização do campus
Capão do Leão, a manutenção
contínua da frota de veículos, a
informatização dos processos de
controle de materiais e serviços, e o
planejamento estratégico.

Zonta Rogério Renato
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UFPel lança construção do Hospital Escola e

inaugura Clínica do PPGE e Biblioteca da Medicina
CCCCCom a presença do coordena-

dor geral dos Hospitais
Universitários da Secretaria

de Educação Superior do MEC, Celso
Fernando Ribeiro de Araújo, a UFPel
realizou no dia 18 três importantes
solenidades, relacionadas à área da
Saúde e de grande relevância para
a comunidade regional.

No primeiro ato, às 10h, foi
inaugurada a nova Biblioteca da
Faculdade de Medicina, no andar
térreo da unidade, sediada na aveni-
da Duque de Caxias. Na sequência,
no anfiteatro da Faculdade, foi assi-
nado o edital para a construção do
Hospital Escola; e, finalmente, na
rua Marechal Deodoro, sede do
Centro de Pesquisa em Saúde Dr.
Amílcar Gigante, foi inaugurado o
bloco anexo, destinado à Clínica de
Saúde do Programa de Pós-
Graduação em Epidemiologia
(PPGE).

As cerimônias, presididas pelo
reitor Cesar Borges, contaram com
as presenças do prefeito municipal,
Antônio Fetter Júnior; da secretária
municipal de Saúde, Arita
Bergmann; do vice-reitor, Manoel
Luiz Brenner de Moraes; entre
outras autoridades do meio acadê-
mico e/ou vinculadas à área de
Saúde.

No ato mais festejado e que
motivou a vinda do representante do
Ministério da Educação, a UFPel
começou a concretizar o sonho
acalentado pelo primeiro diretor da
Faculdade de Medicina, professor
Naum Keiserman, e cultivado por
diversas décadas por outros direto-
res e personalidades, entre as quais
destaca-se o reitor Cesar Borges,
em inúmeras tratativas, desde sua
primeira gestão na Reitoria, no
período 1993-1996.

A construção do Hospital
Escola, cuja aprovação foi anunciada
em Brasília no final de setembro,
envolve recursos da ordem de R$
121 milhões. O Hospital deverá ter
370 leitos e será erguido junto ao
Ambulatório da Faculdade de
Medicina. No período de setembro
a dezembro deste ano haverá a
execução de todas as etapas técni-
cas que atendam às exigências
legais para o início das obras, o que
deverá ocorrer em dezembro. O
primeiro Bloco a ser edificado será
destinado à área de Oncologia. As
outras etapas incluem o bloco
cirúrgico e a unidade de internação,
que deverá ter nove andares.

Segundo a secretária de

Saúde, Arita Bergmann, a constru-
ção do hospital aumentará em 55
por cento a oferta de leitos na
região. Na avaliação do prefeito
Fetter Jr., a obra, além de qualificar
a formação profissional, trará
benefícios efetivos à saúde pública
da Zona Sul, tornando Pelotas nova
referência na área da Saúde. Ele
destacou as parcerias entre a
Prefeitura e a Universidade, como os
projetos do Hotel-Escola, do Museu
Municipal e do Parque Tecnológico.

Em seu pronunciamento, o
coordenador dos Hospitais Univer-
sitários da SESu/MEC disse que das
cinco novas unidades viabilizadas
pelo Programa Nacional de Reestru-
turação dos Hospitais Universitários
Federais (Rehuf), o Hospital da UFPel
é o primeiro a ser oficialmente lan-
çado. �A construção será iniciada
pelo módulo três, correspondente à
unidade oncológica, mas há recur-
sos suficientes para que possam ser
iniciados em 2012 os módulos um
e dois e talvez alguns andares da
área de internação�, sublinhou.

Fechando a cerimônia, o reitor
Cesar Borges destacou a presença
dos representantes dos hospitais
conveniados � Santa Casa, Benefi-
cência Portuguesa e Hospital
Espírita. Enalteceu o esforço dos ex-
diretores da Faculdade de Medicina,
do diretor administrativo do HE/
FAU, Luiz Vicente Aquino, e do
diretor-presidente da FAU, Paulo
Daltoé. Para concluir, anunciou que
a unidade a ser construída receberá
o nome de Hospital-Escola Dr.
Naum Keiserman, numa justa
homenagem ao fundador e primeiro
diretor da Faculdade.

Faculdade de Odontologia disponibiliza site
A Faculdade de Odontologia já mantém
em pleno funcionamento o site da
unidade - www.odontoufpel. com.br ,
que está à inteira disposição dos
docentes que queiram utilizá-lo para
a divulgação de projetos, aulas, notícias

e recados, funcionando como um meio
de comunicação com os alunos e a
comunidade.

As contribuições/divulgações
podem ser encaminhadas através do
e-mail  site@odontoufpel.com.br.

Estão sendo aceitas sugestões e
implementações no conteúdo do site,
que está ainda em fase de construção.

A coordenação também informa
que está disponível a criação de e-
mails @odontoufpel.com.br. Basta

fazer a solicitação do login (exemplo:
logindesuaescolha@odontoufpel.com.br),
que logo será enviada a confirmação e
senha provisória. O acesso ao e-mail é
feito através deste link: http://
webmail.fau.com.br/.

Reitor coordenou ato de lançamento do edital do HE

A ampliação do prédio do Centro de
Pesquisa em Saúde Amílcar Gigante
foi projetada para abrigar a Clínica
de Saúde do Programa de Pós-
Graduação em Epidemiologia (PPGE)
e Centro de Pesquisas Epidemioló-
gicas (CPE), que mantêm um dos
maiores estudos longitudinais do
mundo em saúde coletiva, conheci-
do como Coortes de Nascimento de
Pelotas. O estudo acompanha, do
nascimento até os dias de hoje, um
universo de 15 mil participantes
pertencentes a três gerações dife-
rentes: nascidos em Pelotas nos
anos de 1982, 1993 e 2004.

Com o novo bloco inaugurado
os acompanhamentos dos estudos,
antes feitos nos domicílios dos
participantes, têm agora um local
adequado e com equipamentos de
ponta, o que permitirá aprofundar
ainda mais a investigação da saúde
da população pesquisada.

O prédio, de 1.356 metros
quadrados, foi construído em dois
pavimentos, sendo o primeiro piso

destinado para o atendimento ao
público, com recepção, salas de
exames de composição corporal,
saúde mental, atividade física e
coleta de materiais biológicos. O
segundo pavimento está composto
de laboratórios de análises, salas
administrativas de cada estudo e um
anfiteatro com capacidade para 145
cadeiras e duas vagas para
cadeirantes.

A obra foi executada no
período de 13 meses, com custo
total de R$ 1,7 milhão com recursos
próprios da Universidade. O
mobiliário e equipamentos que
compõe o prédio foram adquiridos
através de financiamentos inter-
nacionais, principalmente da
Agência The Wellcome Trust,
projeto coordenado pelo professor
Cesar Victora, um dos fundadores
do CPE.

Ao usar da palavra, Cesar
Victora descreveu a projeção
alcançada pela área de Epidemiolo-
gia da UFPel, especialmente por seu
Programa de Pós-Graduação,
considerado pela Capes o melhor do
Brasil, dentre 54 cursos da área de
Saúde Coletiva. Segundo ele, o Brasil
só se tornará independente em
termos científicos e tecnológicos se
fomentar a pós-graduação, que é o
espaço próprio da pesquisa e que
pode permitir que o país se torne
uma potência mundial.

De sua parte, o reitor Cesar
Borges destacou o trabalho do
Centro de Pesquisas Epidemio-
lógicas e afirmou que a área da
Saúde está cada vez mais envolvida
com a qualidade de ensino na área
de pós-graduação, devido ao
montante de recursos destinados às
pesquisas em saúde em nível
internacional.

A Biblioteca da Faculdade de
Medicina conta com seis salas de
estudo individuais, uma sala de
estudo coletiva, um miniauditório
para 25 pessoas, 10 computadores
para pesquisas, quatro terminais de
consulta ao acervo, composto de 13
mil livros. Totalmente informati-
zada, a Biblioteca disponibiliza
acesso ao Portal da Capes e ao E-
books.

As salas de estudos e demais
ambientes receberam o nome de
ex-diretores, de um ex-reitor e de
ex-funcionários.

Clínica de Saúde
da Epidemiologia

Biblioteca
da Medicina
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Comitiva acadêmica regressa da Colômbia com

excelentes perspectivas de trabalho e intercâmbio
iderado pelo vice-reitor da
UFPel, Manoel Luiz Brenner de
Moraes, grupo de professores

dos Cursos de Nutrição, Gastronomia
e de Turismo participou, entre os dias
4 e 11 de outubro, do 1º Congresso
Internacional de Escolas de Gastrono-
mia, realizado em Bogotá, capital
colombiana,  de aproximadamente 8
milhões de habitantes.

Segundo Manoel Moraes, a
participação no evento objetivou
estreitar ainda mais a parceria
acadêmica entre a UFPel e a LaSalle
College International (Rede de Escolas
com sede no Canadá e filiais em mais
de 10 países). �Nosso grupo regressou
de Bogotá com a expectativa de

excelentes oportunidades e desafios
para os cursos da Universidade�,
observa.

�Além da participação como
apoiadora do Congresso, a UFPel
compôs junto com outras renomadas
instituições internacionais, a co-
autoria da Primeira Rede de Escolas
de Gastronomia Internacional,
conquistando para o Brasil a sede da
2ª edição do evento�, festeja o vice-
reitor.

Dentre as atividades e confe-
rências do evento, as professoras da
UFPel, Márcia Buchweitz e Caroline
Ceretta, representaram a Instituição
nas conferências de temáticas sobre
Turismo e Gastronomia. Paralelo às

LLLLL atividades do congresso, a comitiva
visitou a Feira de produtos e serviços
para Gastronomia, conferindo as
novidades e tecnologias do setor de
Alimentos e Bebidas.

Em outra oportunidade, o
Grupo reuniu-se com a reitoria e as
coordenações dos Cursos da Lasalle
College, para intensificar as tratativas
de intercâmbio, cursos e experiências
entre as instituições. A visita contem-
plou a sede administrativa da Escola
e os cursos de Desenho e Moda;
Desenho Gráfico, Animação Multimí-
dia e Páginas web; Interiorismo e
Intervenção de Espaços; Produção
Cênica e Visual; Fotografia e Imagem
Digital; e Gastronomia e Gestão de

Restaurantes.
A comitiva foi recebida com

expectativa pelos estudantes do quar-
to e quinto quadrimestre do Curso de
Gastronomia no próprio Restaurante
Escola, que também está aberto dia-
riamente à comunidade. Durante as
tratativas, destacaram-se os avanços
na possibilidade de pesquisas bina-
cionais dos cursos de interesse, o in-
tercâmbio de estudantes e as tratati-
vas da especialização Lato Sensu na
área de Turismo e Gastronomia.

Acompanharam o vice-reitor na
comitiva os professores Marcia
Buchweitz, Letícia Barbosa, Alcides
Gomes Neto, Mariane Lindermann e
Caroline Ceretta.

Professor da FAT recebe
prêmio na USP

Além deste, a FAT também
esteve representada no evento
por dois outros artigos: �Da
necessidade ao Desejo: Um estudo
sobre a influência da mídia na
popularização das cirurgias plásticas
estéticas no Brasil�, de Ludmila Rocha
de Oliveira, Edar da Silva Añaña
e Christine da Silva Schröder, e
�Atributos para a valorização da
imagem do professor universitário:
uma pesquisa aplicada na Faculdade
de Balsas, Maranhão�, de Edar da Silva
Añaña, Gustavo da Rosa Borges e
Fábio Roberto Pillatt.

De acordo com Silveira-Martins
�este resultado consolida a qualidade
das pesquisas desenvolvidas pelo
corpo docente da Faculdade de
Administração e de Turismo da UFPel,
refletindo diretamente, também, nas
suas atividades de ensino e extensão�.

O trabalho pode ser acessado
através do link: http://www.ead.fea.
u s p . b r / s e m e a d / 1 4 s e m e a d /
resultado/trabalhosPDF/323.pdf

Curso de Jornalismo quer formar
profissionais diferenciados

Profissional aberto, ético e criativo,
capaz de desenvolver pesquisas,
tanto no âmbito acadêmico quanto
jornalístico, de produzir bons textos
para qualquer veículo de comunica-
ção, apto para o mercado local e para
a situação de fronteira em que o curso
está inserido. Este é, resumidamente,
o perfil do egresso do curso de
Jornalismo da UFPel. �Nosso curso
pretende formar profissionais
diferenciados�, diz o coordenador
Ricardo Fiegenbaun.

Inserido no Centro de Letras e
Comunicação, o curso de Bacharelado
em Jornalismo da Universidade
Federal de Pelotas funciona desde
2010. Hoje, conta com uma equipe
de cinco professores, sendo dois
adjuntos e três temporários, e

aproximadamente 80 alunos.
O currículo do curso é com-

posto por 60% de disciplinas
obrigatórias e 40% de disciplinas
eletivas e está em constante a-
valiação. Para o coordenador, a
grande porcentagem de eletivas
permite que o estudante aprofunde
sua formação na área de preferência,
sem deixar de passar pelas áreas eixo
da profissão.

Em relação à estrutura, a área
destinada aos laboratórios já foi
definida e as obras devem ficar pron-
tas até o fim do ano. Já os materiais
estão em fase de licitação. A previsão
é que no segundo semestre de 2012
o curso possua laboratórios de
telejornalismo, radiojornalismo,
fotografia e redação.

I Encontro do GT História,
Imagem e Cultura Visual

tem se dedicado às pesquisas sobre
história e fotografia e cultura visual.
A programação completa e outras
informações podem ser consultadas
em http://gtculturavisual-anpuhrs.
blogspot.com/.

Uma turma unida, com força de
vontade e motivada. Isso é o que faz
o bom andamento do curso tecnólogo
em Gastronomia da Universidade. O
curso de gastronomia foi aberto no
segundo semestre de 2010 e hoje
conta com quase tudo que precisa,
dois professores efetivos e dois
temporários e uma cozinha completa
para as aulas práticas, tendo, até o
momento, somente duas turmas.

Além de contar com labo-
ratórios para as práticas do curso, a
graduação procura participar de
eventos, para que os estudantes
vejam como funcionam. No início de
2011 ocorreu a �Calourada�, pro-
movido pelo DCE da UFPel e nesse
evento os acadêmicos produziram
parte do lanche oferecido. �Foi uma
experiência muito boa� disse a
professora do curso, Mariane
Lindemann.

Mariane também contou que a
chegada dos professores qualificou a
graduação em gastronomia, mas para
ela, a união da turma foi um dos
fatores fundamentais para o bom

Futuros Gastrônomos empenhados
na melhoria do curso

andamento do curso. E, os próprios
estudantes reconhecem essa
evolução. �O curso melhorou muito
desde o primeiro semestre�, disse a
estudante da primeira turma Thais
Cruz.

Recentemente os professores
do curso foram participar de um
congresso na Colômbia, �Escolas de
Gastronomia�. Lá foram discutidas
questões no campo de pesquisa em
gastronomia e, segundo a professora,
o curso deseja formar profissionais
que se dediquem a essa área e que
valorizem o gastrônomo. Além disso,
o profissional deverá ser responsável
e comprometido com os três
conceitos da gastronomia, que são a
técnica, a história e a nutrição.

O mercado de trabalho para o
gastrônomo é muito grande, mas
segundo a professora Mariane,
Pelotas ainda não está preparada para
receber esse tipo de profissional.
Mesmo assim, houve grande procura
pelo curso este ano. �As vagas foram
preenchidas muito rápido�, contou a
docente.

O professor Elvis Silveira-Martins, da
Faculdade de Administração e
Turismo (FAT/UFPel) recebeu, no
último dia 14, prêmio pelo melhor
trabalho na área de estratégia em
organizações, apresentado no XIV
Seminário de Administração �
SEMEAD, organizado pelo Programa
de Pós-Graduação em Administração
da Faculdade de Economia e
Administração da Universidade de São
Paulo. O trabalho intitulado �Estra-
tégia de diversificação de grupos
empresariais e desempenho: um
estudo baseado nos maiores grupos
empresariais brasileiros�, desen-
volvido em parceria com as pro-
fessoras Rosilene Marcon e Anete
Alberton (Univali), consistiu em uma
pesquisa que compreende o período
de 2002 a 2009, identificando os
segmentos de grupos empresariais
que obtiveram melhores desem-
penhos com suas estratégias de
diversificação nas diferentes condi-
ções econômicas vivenciadas.

O Programa de
Pós-Graduação em
História e o Núcleo
de Documentação
Histórica da UFPel
realizarão o I
Encontro do GT
História, Imagem e
Cultura Visual da
ANPUH-RS, que
ocorrerá no Institu-
to de Ciências
Humanas da UFPel,
nos dias 24 e 25 de
novembro. As ins-
crições para ouvin-
tes são gratuitas e mestres ou
mestrandos poderão apresentar
proposta de comunicação. A confe-
rência de abertura será proferida pela
professora Ana Maria Mauad, da
Universidade Federal Fluminense, que
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Vice-chanceler uruguaio visita a UFPel

vice-chanceler do Uruguai,
Roberto Conde, visitou no dia
11 a Universidade Federal de

Pelotas, onde se reuniu com o reitor
Cesar Borges, para tratar sobre as
ações da UFPel na faixa de fronteira
com o Uruguai. No auditório do
Gabinete da Reitoria, Conde palestrou
sobre O futuro das relações Brasil-
Uruguai ante os desafios que se
apresentam no âmbito do Mercosul.
A platéia foi composta por auto-
ridades e representantes da comuni-
dade especialmente convidados para
o evento. Acadêmicos do curso de
Relações Internacionais da UFPel
assistiram à palestra.

Em sua palestra, Conde disse
que sua presença na UFPel foi um
reconhecimento e um agradecimento
ao trabalho da Universidade para a
integração regional e internacional e
para a produção e transmissão do
conhecimento. �As relações entre
Uruguai e Brasil estão em um
momento máximo em termos de
intensidade e de cooperação. Para o
Governo do Uruguai, integração é
igual a desenvolvimento�, afirmou.

O embaixador disse que seu
governo está disposto a trabalhar para
uma integração definitiva da América
do Sul, visando um crescimento
sustentável para a região. Quanto ao
Mercosul, afirmou que, para o
Uruguai, o bloco é questão estratégica
de política externa. �É um processo
profundo de integração. É a base da
integração continental�, sublinhou o
vice-chanceler.

Antes de encerrar, Conde
garantiu o apoio do Uruguai, no
Focem, que é o Fundo para Conver-
gência Estrutural do Mercosul, para a

liberação de recursos ao projeto da
UFPel de transformar o antigo prédio
da Brahma, na zona do Porto de
Pelotas, em um Centro Multicultural
do Mercosul.

Antecedendo a palestra do
diplomata uruguaio, o reitor Cesar
Borges fez uma apresentação sobre a
UFPel, que tratou da história, da
estrutura física, dos cursos, da comu-
nidade universitária, sobre o Tratado
da Lagoa Mirim e sobre as ações da
Universidade nas áreas de integração
e desenvolvimento regional.

Borges fez referência, ainda, a
novos projetos da UFPel para zonas
fronteiriças, como o de residência
médica na fronteira, aprovado pelo
MEC na semana passada, para ser
implantado como projeto-piloto, o de
realização de cursos binacionais de

OOOOO

pós-graduação e o de qualificação da
cadeia produtiva do leite e da carne,
em conjunto com o Uruguai e com a
universidade da Escócia onde foi
concebida a ovelha Dolli.

HidroviaHidroviaHidroviaHidroviaHidrovia
A notícia da aprovação pelo Uruguai
do acordo que viabilizará a Hidrovia
Uruguai-Brasil foi trazida ao encontro
desta terça-feira na Reitoria da UFPel
pelo presidente da Delegação
Uruguaia do Tratado de Desenvolvi-
mento da Bacia da Lagoa Mirim, Daniel
Bentancur. Já o prefeito em exercício
de Pelotas, vice-prefeito Fabrício
Tavares, disse que a hidrovia será
estratégica para o município e
lembrou a identidade cultural históri-
ca que a população da cidade tem com
o vizinho país.

Na abertura do encontro, o
secretário-executivo da Sessão
Brasileira da Comissão Mista Brasil-
Uruguai da Lagoa Mirim, Manoel Maia,
que é diretor da Agência da Lagoa
Mirim da UFPel, referiu-se à honra que
era ter o vice-chanceler na UFPel e
lembrou a história do trabalho da
Universidade nas relações de
fronteira, como no próprio Tratado da
Bacia da Lagoa Mirim.

RoteiroRoteiroRoteiroRoteiroRoteiro
O embaixador uruguaio visitou
também a barragem do Chasqueiro e
a Estação de Psicultura, em Arroio
Grande, e a barragem eclusa do canal
do São Gonçalo, no Capão do Leão,
além de se reunir com professores
uruguaios da UFPel, no Gabinete da
Reitoria. O vice-chanceler, no fim da
tarde, foi ainda até a Agência da Lagoa
Mirim (ALM) da Universidade, onde
está sediada a administração
brasileira do Tratado da Lagoa Mirim,
que está a cargo da UFPel.

A comitiva uruguaia foi
composta pelo embaixador Duncan
Crocci, diretor regional América do
Ministério das Relações Exteriores da
Republica Oriental do Uruguai; pelo
diretor de Assuntos Limítrofes do
Ministério das Relações Exteriores da
República Oriental do Uruguai e
presidente da Delegação Uruguaia na
Comissão Mista Brasileiro-Uruguaia
do Tratado de Desenvolvimento da
Bacia da Lagoa Mirim, Daniel
Bentancur; pelo conselheiro Nestor
Rosa, subdiretor geral de Assuntos
Culturais do Ministério das Relações
Exteriores da República Oriental do
Uruguai; e pelo cônsul do Uruguai em
Pelotas, Álvaro González Otero.

Conde: "Mercosul é a base da integração continental"

Comitiva alemã visita Núcleo
de Estudos Fronteiriços

No dia 21 de outubro, o Núcleo de Estudos
Fronteiriços do Centro de Integração do Mercosul
recebeu a comitiva da Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel, da cidade de Kiel, na Alemanha,
composta por professores e alunos.

Com visitas técnicas previstas em três
fronteiras da América do Sul, a Fronteira da Paz �
Santana do Livramento-Rivera foi uma das escolhidas
para as atividades dos professores e alunos que
pertencem ao Instituto de Línguas Românicas da
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,onde é
oferecida aos alunos a formação nas principais
línguas românicas, tendo cursos de graduação em
francês, espanhol, italiano e português.

Alem disso, há formação complementar em
catalão, galego e romeno. Sob a coordenação do
professor Dr. Harald Thun, há anos já vem sendo
desenvolvido um trabalho de pesquisa em contato
linguístico, principalmente na América do Sul. Nesse
sentido, vários projetos são desenvolvidos, entre eles:
Atlas Linguístico Guarani-Románico (ALGR), Atlas
lingüístico Diatópico y Diastrático del Uruguay
(ADDU) e o Atlas Lingüístico-Contatual das Minorias
Alemãs na Bacia do Prata: Hunsrückisch (ALMA-H),
este último em parceria com a UFRGS. As visitas
técnicas na América do Sul têm como objetivo
principal ver in loco situações de contato linguístico
para o desenvolvimento das pesquisas já em
andamento e possibilidade de ampliação das
parcerias entre a Alemanha e a América do Sul.

Livro da Série Fronteiras da Integração
é lançado em Rivera

Estudar, pesquisar e desenvolver as fronteiras do
Brasil é um atraente desafio para toda a sociedade
e, sobretudo, para as universidades brasileiras. Este
cenário se torna mais importante pelo fato de o
Mercosul ainda não estar consolidado como
processo de integração social que todos buscamos
em torno de uma única pátria sul-americana. Por
isso, justificam-se as iniciativas para modificar a
cultura difundida no passado, na qual a fronteira
era um �espaço-problema� para uma nova
concepção que privilegia a região como um espaço
pleno de oportunidades para o desenvolvimento
econômico, social e valorização da cidadania.

Nesse sentido, a série Fronteiras da
Integração constitui mais uma importante iniciativa
da Universidade Federal de Pelotas, do Centro de
Integração do Mercosul/Núcleo de Estudos
Fronteiriços e da Fundação Simon Bolívar, no
contexto da integração latinoamericana.

Para descrever o genuíno cidadão fronteiriço,
parcialmente brasileiro, parcialmente uruguaio,
mas totalmente solidário e integrado em uma região
tão peculiar, será lançado na cidade de Rivera,
Uruguai, o livro �Rivera-Livramento Una frontera
diferente�, de Gladys Bentancor. O tema abordado
tem origem na dissertação de Mestrado em Ciências
Sociais � Estudos Fronteiriços da Universidad De
La República, do Uruguai, em Montevidéu.  O
lançamento foi realizado no dia 14, na Sala Cultural

da Antel � Agraciada, 333 � Rivera/Uruguai.
A proximidade geográfica de Pelotas e do

estado do Rio Grande do Sul com os países do Prata,
a influência da cultura do pampa na constituição
do Mercosul foram significativos estímulos para que
a UFPel se dedicasse cada vez mais ao tema da
integração regional nos últimos vinte anos. Entre
os exemplos, estão a constante atuação da
Universidade na fronteira, desde a criação da
Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim, em
1994; a inauguração do Centro de Integração do
Mercosul, no ano seguinte; e, mais recentemente,
a criação do Núcleo de Estudos Fronteiriços, na
fronteira entre Santana do Livramento/Brasil e
Rivera/Uruguai. 
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Novos projetos para
a faixa de fronteira

Aumentando ainda mais sua atuação na faixa de
fronteira, especialmente a com o Uruguai, a UFPel
prepara uma série de novos projetos em diversas
áreas, como do transporte, da cultura, da saúde e
da educação. Os projetos são os relativos à Hidrovia
do Mercosul, à instalação do Polo Multicultural
Mercosul União Europeia, às Unidades Binacionais
Fronteiriças de Saúde e à Escola Binacional de
Conservação e Restauro.

Os projetos foram referidos pelo reitor Cesar
Borges durante os atos de encerramento do I
Congresso Internacional Gestão Pública e
Desenvolvimento Regional no Mercosul: O Papel
da Universidade.

Em sua fala, o reitor relembrou a atuação da
Universidade na faixa de fronteira, desde 1994,
quando a Instituição assumiu a responsabilidade
pela administração do lado brasileiro do Tratado
da Lagoa Mirim, com o Uruguai, passando pela
criação do Centro de Integração do Mercosul, em
1995, pela concepção da Unipampa, em 2005, e
pelo surgimento do Centro de Estudos Fronteiriços,
em 2010.

E foi exatamente o trabalho desenvolvido
pelo Núcleo de Estudos Fronteiriços, situado em
Santana do Livramento, que ganhou maior
destaque na manifestação do reitor. Borges
ressaltou o caráter inédito do órgão e sua atuação
em áreas como da educação e da saúde, com
projetos nas áreas da prevenção do uso de drogas
e de armas, problemas graves registrados nas
zonas de fronteira.

LivroLivroLivroLivroLivro
Na cerimônia de encerramento do Congresso, foi
lançado o livro Perspectivas para a Faixa de
Fronteira, trabalho da Secretaria de Acompanha-
mento e Estudos Institucionais do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da Repúbli-
ca. O reitor entregou um exemplar da obra ao
secretário-executivo do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social do RS, Marcelo Danéris,
que palestrou no Congresso sobre o papel do
Conselho para o desenvolvimento do Estado.

Mudar é precisoMudar é precisoMudar é precisoMudar é precisoMudar é preciso
O reitor, ao encerrar sua manifestação no
Congresso, reiterou a necessidade de mudar a
educação e que este processo não pode mais ser
postergado. Assim, afirmou que a alta admi-
nistração da Universidade irá estimular a reforma
dos currículos dos cursos da UFPel, processo que
ele pretende ver em curso já em 2012, último ano
desta gestão na Instituição. Lembrou que a UFPel
tem se dedicado à atender áreas que se constituem
em gargalos para o desenvolvimento nacional,
como de infraestrutura e de energia. Daí a criação
na Universidade, nos últimos anos, de 11 novos
cursos de engenharias, já em funcionamento, o
que deixa a UFPel com 12 graduações em
engenharias.

Reitor e Grupo Técnico da Hidrovia do
Mercosul participam de Seminário

O grupo de trabalho constituído pela UFPel para
tratar da Hidrovia do Mercosul participou do 7°
Seminário de Transporte e Desenvolvimento
Hidroviário Interior, realizado pela Sociedade
Brasileira de Engenharia Naval (Sobena), durantes
os dias 5 e 6 de outubro, em Porto Alegre.

O reitor da UFPel, professor Cesar Borges
esteve presente no seminário, buscando a con-
solidação de estratégias que coloquem a UFPel
na vanguarda dessas ações, contribuindo para o
rápido e definitivo estabelecimento da Hidrovia
Brasil-Uruguai e consolidando os esforços para
a verdadeira integração entre os países do
Mercosul.

O transporte hidroviário interior tem
crescido de forma extraordinária no Brasil, e há
muito a se fazer na busca de um aproveitamento
mais abrangente e efetivo do potencial apresen-
tado pelas bacias hidrográficas do País. Com suas
sessões técnicas e paineis temáticos, o Sobena
Hidroviário 2011 promoveu a disseminação de
estudos tecnológicos do setor. O seminário foi
uma excelente oportunidade para discutir, com
profundidade, o desenvolvimento sustentável do
transporte hidroviário do País, e, para os partici-
pantes da UFPel, especialmente naquilo que se
refere à implantação da Hidrovia do Mercosul.

Temas como a infraestrutura das vias
navegáveis, portos e terminais; o transporte
fluvial e integração de sistemas logísticos; a
segurança da navegação e sistemas de infor-
mação; o desenvolvimento hidroviário e o meio
ambiente; a hidrovia e o turismo náutico tiveram

destaque durante as apresentações e discussões
do seminário. A Bacia do Sul e o Transporte
Hidroviário, sua atual situação, perspectivas e
potencialidades tiveram significativo espaço nas
discussões, as quais apontaram estratégias e
necessidades de planejamento para os
necessários investimentos e oportunidades nesse
setor.

Fizeram-se presentes no evento as maiores
autoridades científicas, investidores e os mais
importantes gestores do setor, responsáveis
pelas políticas públicas nacionais, tais como o
Ministério do Transporte, DNIT, Departamento
de Recursos Hídricos e Secretaria de Infra-
estruturas e Logística do RS. Na oportunidade,
foram realizadas reuniões de aproximação entre
a UFPel e os órgãos decisórios estaduais e
nacionais para viabilizar, partindo de suporte
técnico da Universidade, estratégias de
desenvolvimento hidroviário na região da Bacia
da Lagoa Mirim, considerando em especial suas
relações transfronteiriças.

Na oportunidade o grupo se reuniu com o
diretor de Infraestrutura Aquaviária do DNIT,
engenheiro Adão Magnus Marcondes Proença, o
qual informou que será realizado um estudo e
diagnóstico técnico na Lagoa Mirim � São
Gonçalo, suporte para a implantação da Hidrovia,
tarefas que poderão contar com o apoio das ins-
tituições locais. Para tratar desse assunto, será
agendada brevemente uma reunião técnica entre
a UFPel e a diretoria de Infraestrutura Aquaviária
do DNIT.

Universidade tem vasta atuação na fronteira

UFPel debate Gestão Pública
e Desenvolvimento Regional

e 5 a 7 de outubro, a Universidade Federal
de Pelotas debateu o papel das univer-
sidades relacionado à Gestão Pública e

ao Desenvolvimento Regional. Com a presença
de técnicos e autoridades brasileiras e estran-
geiras, o Congresso Internacional de Gestão
Pública e Desenvolvimento Regional no Mercosul
� O papel da universidade, ocorreu no Campus
Porto da UFPel.

Durante os três dias, os mais de 150
inscritos frequentaram mini-cursos, conferências
e palestras, sobre temas como o Polo Naval de
Rio Grande, Desenvolvimento em regiões de
fronteira, Integração e Desenvolvimento e
Inovação e Desenvolvimento Regional, entre
outros. O Congresso, que registrou a inscrição
de 50 trabalhos para apresentação, foi uma
realização da Faculdade de Administração e
Turismo(FAT), do Curso Superior de Tecnologia
em Processos Gerenciais e do Núcleo de Estudos
Fronteiriços do Centro de Integração do Mercosul
da UFPel.

Nos atos de abertura do Congresso, a
coordenadora do evento e vice-diretora da FAT,
professora Simone de Mello, ressaltou os temas
centrais do encontro, como gestão pública,
desenvolvimento, universidade, inovação,
negociação internacional e fronteiras, subli-
nhando que o conceito de desenvolvimento deve
sempre estar relacionado aos valores de cada
região. A vice-diretora recordou ainda a
contribuição do Núcleo de Estudos Fronteiriços
da UFPel para a realização do Congresso.

Representando a direção da Faculdade de
Administração e Turismo na abertura, a
professora Elaine dos Santos frisou a importância
do debate sobre o desenvolvimento regional nas

fronteiras. Já o coordenador do Núcleo de
Estudos Fronteiriços, professor Maurício Pinto da
Silva, lembrou que a UFPel atua nas áreas em
discussão no Congresso, no mínimo, há 20 anos,
e destacou o trabalho da Universidade na
administração do Tratado da Lagoa Mirim e as
atividades desenvolvidas pelo Centro de
Integração do Mercosul e agora também pelo
Núcleo por ele dirigido, em Santana do
Livramento.

�Este momento é propício para pensar o
que é gestão pública e qual seu papel, sobre qual
é o papel do Estado e sua relação com a
sociedade, em busca de um desenvolvimento
sustentável, justo e viável�, disse o diretor do
Departamento de Extensão e Treinamento da
UFPel, professor João Nelci Brandalise, represen-
tando o reitor Cesar Borges no ato.

DDDDD

Evento reuniu mais de 150 inscritos
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Laboratório ao ar livre, Horto Irmão

Theodoro Luis esconde encantos
AAAAA o fundo do campus Capão do

Leão, em uma área preservada
de cerca de 100 hectares, oito

dos quais sob a responsabilidade da
UFPel, o Núcleo de Ensino e Pesquisa
em Botânica, do Instituto de Biologia,
zela por um verdadeiro tesouro
natural. Fundado em meados dos
anos 1940, por aquele que lhe
empresta o nome, o Horto Botânico
Irmão Theodoro Luis é até hoje um
local bucólico, que atende à pesquisa
e serve de habitat para múltiplas
espécies botânicas. O restante da área
(92 hectares) está sob a guarda da
Embrapa.

Segundo o professor José da
Costa Sacco, no local estão repre-
sentados os quatro tipos fisionômicos
principais da formação vegetal maior
de Pelotas e arredores: campo
arenoso seco, banhado, mata are-
nícola e mata paludícola. �É uma área
não alterada e, sobretudo no que se
refere às formações florestais, sua
estrutura primária permanece
intacta�, observa.

À época de sua criação, seus
recursos naturais eram abundantes e
pareciam ser inesgotáveis. Hoje sob
responsabilidade da UFPel, é uma área
de preservação permanente, sua
regulamentação ocorreu em 1964 ao
perceber-se a importância do mesmo
para a pesquisa. Seu fundador, Ir.
Theodoro Luis, com espírito de um
naturalista e amante da natureza,
tinha a imensa preocupação em
preservar aquele local. Até então, o
Horto pertencia ao Instituto

Agronômico do Sul (IAS).  Logo após
Theodoro Luis foi convidado pelo
diretor do Instituto para criar uma
seção de botânica. �Ele tinha a
natureza em suas mãos e se encantou
por aquela área. O Horto é um mato
natural, um dos últimos da Mata
Atlântica�, comenta o professor do IB.

Aos arredores moravam as
famílias dos operários, o local era
chamado de vila operária. Sacco
comenta que �a tendência da gurizada
era vir matar passarinhos, mas como
os pais estavam aqui, conseguiu-se
fazer um entrosamento da comunida-
de com esta mata, e criou-se um laço
de amor entre eles. Logo mais esses
meninos começaram a ajudar a
preservar. Quando havia a possi-
bilidade de fogo, por exemplo,
tocava-se um sino para impedir que
o incêndio acontecesse. De modo que,
nos primeiros momentos, nós tivemos
uma verdadeira batalha para a
preservação�.  Ele acrescenta que a
preservação, estudo e cuidado com o
Horto foi sua grande missão.

O Horto era dividido em partes,
que eram chamadas de �bosques�,
onde, cada operário era responsável
por uma parcela da mata. A ma-
nutenção era feita para a recepção dos
visitantes. De acordo com a coor-
denadora do Núcleo de Ensino e
Pesquisa em Botânica, Leila Macias
�naquela época, a intenção era
oferecer aos visitantes e, sobretudo,
aos estudantes, um local adequado ao
desenvolvimento de estudos agro-
nômicos nas áreas de Botânica, Ento-
mologia, Ecologia e Patologia. Com
esse fim, foi publicado um Guia dos
Visitantes (Luis & Bertels 1951), no
qual constavam levantamentos da
flora e da fauna entomológica locais.
Para melhor trânsito dos visitantes,
foram abertas �avenidas�, �ruas� e
�picadas�, que dividiam a mata em
setores ou �bosques�.

Hoje, os cuidados são bem
diferentes, é proibida retirada de
qualquer elemento do local. No Horto
existe uma auto preservação, ou seja,
folhas e galhos que naturalmente
caem futuramente irão decompor-se
dando lugar às novas plantas que
virão. Esse processo ocorre sem
intervenção alguma do homem a fim
de realizar por si só um ciclo natural.
Leila chama a atenção: �Uma coisa
interessante é a quantidade de vida
que existe sobre as plantas e
figueiras. Todas elas interagem, elas
não são plantas parasitas, e sim
epífitas, isso quer dizer que não
prejudicam uma a outra.�

Observa-se ao longo da mata,

nas partes mais baixas, a presença de
samambaias de diferentes espécies
devido à localização em região mais
úmida. O micro-clima que se tem
nessa área diferencia-se dos pontos
mais altos e dessa forma encontra-
se uma diversidade muito grande de
plantas, marcado por um ecossistema
que encontra-se em equilíbrio.

O professor Sacco finaliza com
o seguinte questionamento, ao
observar a mata e relembrar das
tentativas de destruição do Horto nos
anos 50: �Será que o homem tinha o
direito, lá pelos anos de 1954, de tirar
tudo isso dos olhos de vocês?�
referindo-se aos atuais estudantes da
UFPel.

Professor Sacco

Área é um tesouro natural

Programa Novos Talentos
realiza atividade de Biologia
com alunos do ensino médio
No dia 14 de outubro ocorreram novas atividades
referentes ao Projeto �Atividades extracurriculares
em Biologia: integrando os meios acadêmico e
escolar�, projeto integrante do Programa Novos
Talentos/CAPES/UFPel. Os alunos do ensino médio
visitaram o NURFS - Núcleo de Reabilitação da
Fauna Silvestre - IB - UFPel, oportunidade em que
sanaram dúvidas quanto ao assunto. Após,
participaram de jogos didáticos de Microbiologia e
de atividades no Laboratório de Informática do IFM.

Geofísico da USP faz parte de
escavação arqueológica em Pelotas

Numa promoção do Laboratório Multidis-
ciplinar de Investigação Arqueológica (LÂMINA
- ICH/UFPEL), e com apoio do Instituto de
Ciências Humanas da UFPel, esteve em Pelotas,
entre os dias 17 e 21 de outubro, o geofísico
Gelvam Hartmann, pesquisador da Univer-
sidade de São Paulo (USP).

O professor Hartmann participou da
escavação arqueológica na Charqueada Santa

Bárbara, conduzida pela equipe multidis-
ciplinar do Lâmina. O objetivo de sua par-
ticipação, dentre outros, é coletar material
para datação arqueológica por termolu-
minescência, a ser realizada no laboratório de
Geofísica da USP.

Ele proferiu,  também, no dia 19, a
pa lest ra  Arqueomagnet ismo e  datação
arqueomagnética no Brasil: primeiros passos.

Professor da Agronomia
participa de

avaliação na Capes
O professor Flávio Sacco dos Anjos, do
Departamento de Ciências Sociais Agrárias da
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (Faem/
UFPel), participou de 17 a 21 de outubro do APCN
- Capes 2011, do processo de avaliação de mérito
das propostas de criação de novos programas de
pós-graduação em nível de mestrado e doutorado
no âmbito das ciências agrárias. Na mesma
oportunidade, o professor participou da
atualização do Qualis das revistas da área de
Ciências Agrárias. O Qualis é o conjunto de
procedimentos utilizados pela Capes para
estratificação da qualidade da produção intelectual
dos programas de pós-graduação.

Congresso de Iniciação
Científica ocorrerá no

Centro de Engenharias
Após três edições realizadas no Parque do
Trabalhador do Sesi, o Congresso de Iniciação
Científica (CIC) retorna à área física da UFPel.
O XX CIC, que será realizado de 8 a 11 de
novembro, ocorrerá no Centro de Engenharias,
prédio da Engenharia Industrial Madeireira,
localizado na rua Conde de Porto Alegre, 793,
esquina com Santos Dumont. No site do XX CIC,
http://www.ufpel.edu.br/cic/2011/?sec=
chegar, estão disponíveis o mapa com a
localização do prédio, as linhas de ônibus e
demais informações. No site, acesse o mapa
completo e verifique os detalhes para chegar
ao XX CIC.

Livro sobre a Arqueologia do
Mediterrâneo é lançado no RJ
Foi lançado no dia 17, durante o congresso da
Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos (SBEC),
na sede do Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, no Rio de Janeiro, o livro �Arqueologia
do Mediterrâneo Antigo: estudos em homenagem
a Haiganuch Sarian�.

A coletânea foi organizada por Cristina Bruno,
pelo professor Flávio Vergara Cerqueira e por Pedro
Paulo Funari, contando com a participação de
autores brasileiros e europeus. A publicação contou
com apoio do MAE/USP, FAPESP e SBEC.

Em novembro será realizada cerimônia de
lançamento em São Paulo, com a presença da Haiga,
cuja data e local será divulgada em breve.
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50 Anos dos Cursos

Superiores de Canto e Piano
do Conservatório de Música

AAAAA o completar 50 anos de reconhecimento
como cursos superiores, os cursos de Canto
e Piano do Conservatório de Música da UFPel

realizam programação comemorativa, de 20 a 28
de outubro.

O Conservatório de Música de Pelotas foi
fundado em 18 de setembro de 1918 como
instituição particular, sendo a primeira instituição
oficial fundada especialmente para o ensino da
música na cidade, a segunda entidade no gênero a
ser fundada no Rio Grande do Sul, e a quinta no
Brasil. Desde sua criação, o Conservatório de Pelotas
foi a única instituição para o ensino musical com
atividade ininterrupta na cidade, e seu salão de
concertos é um dos mais antigos no Brasil em
atividade.

O Conservatório de Musica de Pelotas foi
municipalizado em 1937 e, em 1961, teve seus
cursos reconhecidos pelo MEC como cursos
superiores, oito anos antes de se tornar instituição
particular agregada da Universidade Federal de
Pelotas, que ocorreu em 1969.

Programação realizadaProgramação realizadaProgramação realizadaProgramação realizadaProgramação realizada
20/10 - Recital de Piano com Eudóxia de Barros -
20:00 horas.
21/10 - Recital de Piano - Acadêmicos do Curso
de Piano - 20:00 horas.
24/10 - Recital de Canções Brasileiras Eruditas -
Acadêmicos do Curso de Canto - 20:00 horas.
25/10 - Noite Popular - Acadêmicos do Curso de
Canto - 20:00 horas.
26/10 - Árias e Canções Eruditas - Acadêmicos do

Curso de Canto - 20:00 horas.
27/10 - Recital Professores e Ex-alunos de Canto
- 20:00 horas.
28/10 - Recital Professores de Piano - 20:00 horas.

Participações especiaisParticipações especiaisParticipações especiaisParticipações especiaisParticipações especiais
20/10 - Pianista de São Paulo Eudóxia de Barros
para fazer a abertura (em seu recital apresentará
peças de Franz Liszt em homenagem aos seus 200
anos de nascimento, e obras brasileiras).
24/10 e 26/10 - Carla Domingues.
25/10 - Rodrigo Madrid.
27/10 - Atuais professores: Leonora Oxley, Magali
Richter e Jonas Klug, além de alunos formados pelo
curso de Bacharelado em Canto como: Fábio
Guimarães, João Ferreira Filho, Renata Gomes, Ju
Vargas, Haroldo de Campos, Simone Lutz , Janine
Tavares, Ataulfo Martins, entre outros.
28/10 - Atuais professores de piano.

Projeto Arte na Escola
será ampliado para a
região da Campanha

O Projeto Arte na Escola será ampliado para a região
da Campanha através do convênio entre a UFPel,
instituição que detém um polo do projeto em
Pelotas, e o IFSul campus Bagé. A parceria foi
oficializada no dia 11, no campus Porto.

Estiveram presentes na assinatura do con-
vênio o reitor Cesar Borges, o reitor do IFSul,
Antônio Carlos Brod, o diretor do IFSul campus
Bagé, professor Idílio Manuel Victória, a
coordenadora do Projeto na UFPel, professora
Úrsula Rosa da Silva, e a coordenadora do Projeto
no campus Bagé, professora Sandra Vieira.

Segundo Idílio Victória, o polo do Arte na
Escola em Bagé terá a responsabilidade de
desenvolver ações de extensão junto aos pro-
fessores das redes municipal e estadual de ensino
e disponibilizar o acervo de DVDs para consulta
dos docentes e estudantes da área.

Na oportunidade, a professora Úrsula Rosa
da Silva passou para o diretor do campus Bagé o
material necessário para dar início ao Projeto. A
abertura oficial do Projeto no município de Bagé
ocorreu no dia 19 de outubro, em um seminário
que contou com a presença da professora da UFRGS
Marly Meira.

O projetoO projetoO projetoO projetoO projeto
O Projeto Arte na Escola foi criado em 1989 pela
Fundação Iochpe e possui mais de 50 polos em todo
o País. O objetivo é melhorar o ensino de arte no
País e a missão é incentivar o ensino da Arte por
meio de formação contínua do professor do ensino
básico, investigando e qualificando processos de
aprendizagem.

A Rede Arte na Escola reúne universidades,
instituições culturais e educacionais, que qualificam
professores dos níveis infantil, fundamental e
médio e os estimulam a formar jovens mais
perceptivos, criativos e críticos de sua realidade.

Polo UFPelPolo UFPelPolo UFPelPolo UFPelPolo UFPel
Segundo a professora Úrsula Rosa da Silva, a
Universidade recebeu um dos primeiro polos em
1995 a partir de um convênio feito com o Instituto
Arte na Escola. O Projeto é vinculado ao Centro de
Artes da UFPel.

O compromisso do Polo UFPel é divulgar o
acervo de mais de 300 DVDs sobre arte junto aos
professores da rede de ensino básico de Pelotas,
comunidade acadêmica e região Sul do Estado.
Além da divulgação do acervo, manter ações de
formação continuada com a pretensão de refletir
sobre novas práticas metodológicas de ensino da
Arte na escola.

Em Pelotas o Projeto beneficia com acesso
ao material 300 alunos da Licenciatura e 80 do
Bacharelado, além de professores de 65 escolas
municipais e 80 estaduais. O Polo UFPel também
produziu quatro livros com a produção científica
de alunos e professores. Mais informações no blog
www.paeufpel.blogspot.com.

Centro de Artes inaugura Laboratório
Interdisciplinar e Transversal de Artes

No dia 5, os cursos de Licenciatura em Dança, Música
e Teatro do Centro de Artes da UFPel inauguraram o
Laboratório Interdisciplinar e Transversal de Artes �
LITA, espaço que integra o Programa de Consolidação
das Licenciaturas (Prodocência).

A inauguração ocorreu com a realização da
Oficina �Arte e outras áreas de conhecimento: ganhos
com a interdisciplinaridade�, ministrada pelo
professor Sérgio Lulkin, da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS).

Sérgio Lulkin é ator e professor de Teatro,
Bacharel em Artes Cênicas pelo Instituto de Artes da
UFRGS (1983). Ator do Grupo TEAR, com direção de
Maria Helena Lopes, de 1980 a 2002. Mestre (2001)
e doutor (2007) em Educação pela UFRGS, ambos
com orientação do prof. dr. Carlos Skliar, de Buenos
Aires. Fez Doutorado sanduíche com bolsa PDEE/
Capes/MEC, na Universidade de Barcelona, com
orientação do professor dr. Jorge Larrosa (2005/
2006). É professor do Departamento de Ensino e
Currículo da Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, atuando na área de

Educação e Teatro. Recebeu dois prêmios como ator
(1981 e 2001). Os termos mais frequentes na
contextualização da produção são: Teatro, Educação,
Prática Pedagógica e Formação de Professores.

As atividades que fazem parte do Programa
Prodocência UFPel: Programa Interdisciplinar e
Transversal de Dança, Música e Teatro � qualificações
artístico-pedagógicas têm o financiamento da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do
Ensino Superior - Capes. Além das Oficinas
Integradas de Arte e do LITA, o Programa desenvolve,
ainda, as Residências Artísticas com profissionais de
notoriedade nos campos de atuação das áreas
envolvidas.

A coordenação do Programa Prodocência da
UFPel (edital 028/2010) é composta pelos docentes
dos Cursos de Licenciatura em Dança, Música e
Teatro: professores Alexandra Dias, Isabel Hirsch,
Luciana Cesconetto, Marina Oliveira, Rafael Borges e
Thiago Amorim. Maiores informações podem ser
obtidas no blog do programa http://prodocencia
caufpel.wordpress.com.


