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Nascidos em 1993Nascidos em 1993Nascidos em 1993Nascidos em 1993Nascidos em 1993
são alvo de estudosão alvo de estudosão alvo de estudosão alvo de estudosão alvo de estudo

Todos os nascidos em Pelotas em 1993 estão sendo
convidados a participar do acompanhamento dos
18 anos do estudo denominado Coorte de 93, reali-
zado pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas da
UFPel. O acompanhamento iniciou no dia 5 de se-
tembro e deverá seguir pelos próximos meses.
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Universidade recebeUniversidade recebeUniversidade recebeUniversidade recebeUniversidade recebe
reunião do CDESreunião do CDESreunião do CDESreunião do CDESreunião do CDES

As demandas e perspectivas dos municípios da
região estiveram em debate na UFPel no dia 12 de
setembro. A Universidade sediou a edição da Zona
Sul do Estado do projeto Diálogos Cdes, realização
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social (CDES) do Governo do Estado.
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UFPel lança Transporte CircularUFPel lança Transporte CircularUFPel lança Transporte CircularUFPel lança Transporte CircularUFPel lança Transporte Circular
de Apoio e Ronda Tático-Móvelde Apoio e Ronda Tático-Móvelde Apoio e Ronda Tático-Móvelde Apoio e Ronda Tático-Móvelde Apoio e Ronda Tático-Móvel

A administração superior da UFPel, para facilitar a
comunicação física entre as unidades do Campus
das Ciências Sociais  e do novo Campus Porto, e
para a segurança dos alunos e servidores que
transitam nas ruas daquela região, está implantan-
do dois projetos inovadores: a  ronda tático-móvel
e o transporte circular de apoio.
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A proteção do conhecimento sensível no meio
acadêmico foi o principal foco dos debates realiza-
dos no Ciclo de Palestras sobre Proteção e Gestão
do Capital Intelectual. O evento programado pela
Agência de Gestão Tecnológica (AGT) foi  realizado
com a participação da Agência Brasileira de Inteli-
gência (ABIN) e de representantes de outras institui-
ções de educação superior (IFES/ICTs) regionais.

Página 3Página 3Página 3Página 3Página 3

A proteção doA proteção doA proteção doA proteção doA proteção do
Conhecimento em debateConhecimento em debateConhecimento em debateConhecimento em debateConhecimento em debate

 Sonho realizado

A UFPel terá seu Hospital Universitário, o que foi
objetivo e sonho da Instituição por décadas. O
reitor, Cesar Borges, o pró-reitor administrativo,
Elio Paulo Zonta, o pró-reitor de Planejamento e
Desenvolvimento, Rogério Knuth, e o diretor-
executivo da Fundação de Apoio Universitário, Luiz

Hospital UniversitárioHospital UniversitárioHospital UniversitárioHospital UniversitárioHospital Universitário

Ambulatório da MedicinaAmbulatório da MedicinaAmbulatório da MedicinaAmbulatório da MedicinaAmbulatório da Medicina
deve dobrar atendimentosdeve dobrar atendimentosdeve dobrar atendimentosdeve dobrar atendimentosdeve dobrar atendimentos

O número de atendimentos prestados no Ambula-
tório da Faculdade de Medicina está em torno de
200 por dia, além dos 700 exames realizados (mé-
dia mensal), entre as 21 especialidades oferecidas.
Segundo projeção da Direção da Faculdade, número
de atendimentos deve aumentar em 100%.
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Odontologia completa 100 AnosOdontologia completa 100 AnosOdontologia completa 100 AnosOdontologia completa 100 AnosOdontologia completa 100 Anos
Sessão Solene realizada dia 14 de setembro, na
Câmara de Vereadores de Pelotas, marcou o início
da programação alusiva ao Centenário da Faculdade
de Odontologia, comemorado no dia 21. A Unidade
foi fundada em 21 de setembro de 1911, com o
nome de Faculdade de Pharmácia e Odontologia.

Página 4Página 4Página 4Página 4Página 4

Vicente Aquino, estiveram reunidos no dia 27 com
o Dr. Celso de Araújo, coordenador-geral de
Hospitais Universitários do MEC, em Brasília. Na
oportunidade foi entregue pelo reitor o projeto de
construção do Hospital, o qual, após análise, foi
aprovado e comunicada a liberação de recursos para

começar a construção. O total da obra está estimado
em R$ 121 milhões. O Hospital deverá ter 370 leitos
e será erguido junto ao Ambulatório da Faculdade
de Medicina.
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Universidade lança Transporte Circular

de Apoio e Ronda Tático-Móvel
AAAAA administração superior da UFPel, para

facilitar a comunicação física entre as
unidades do Campus das Ciências Sociais  e

do novo Campus Porto, e para a segurança dos
alunos e servidores que transitam nas ruas daquela
região, está implantando dois projetos inovadores:
a  ronda tático-móvel e o transporte circular de
apoio.

A ronda tático-móvel,     já em funcionamento,
se constitui na manutenção de agentes de vigilância
em constante circulação em motocicletas pelas ruas
onde a Universidade tem os seus prédios na região
do Porto. Deste modo, os alunos estão protegidos
de todo e qualquer dano físico e moral por parte
de terceiros ao longo do trajeto que habitualmente
utilizam. Assim, na eventualidade de qualquer
ocorrência anormal no período de aulas, os agentes
da ronda acionarão imediatamente a Polícia Civil e
a Brigada Militar.

A �UFPel circular de apoio�     é outra iniciativa
da Reitoria, que      estará disponibilizando bre-
vemente a utilização de microônibus para o des-
locamento de alunos, preferencialmente, de um

Campus para outro desta região. Trata-se de
transporte circular de apoio, descrevendo um
percurso de cinco quilômetros a cada 20 minutos,
em média. O trajeto a ser desenvolvido pelos
veículos pode ser visto no esquema apresentado
em anexo.

 Abrigos para melhor proteção da comu-
nidade universitária, edificados conforme as

normas da Secretaria Municipal de Transportes e
Trânsito,  estarão localizados nas ruas Lobo da
Costa (esq. Almirante Barroso), Alberto Rosa (esq.
Almirante Tamandaré) e Gomes Carneiro (interior
do Campus Porto).

Destaca o reitor Cesar Borges, que esta ação,
idealizada pela Pró-Reitoria de Infraestrutura, não
substitui o trabalho realizado pelas empresas que
executam as tarefas de transporte público, pois
a UFPel circular de apoio serve apenas para evitar
prejuízos às atividades que os alunos devem
realizar em diferentes faculdades um pouco
distantes umas das outras, quando são necessários
deslocamentos com maior brevidade.

Cesar Borges salienta a permanente
preocupação da administração superior da Uni-
versidade, sobretudo com o segmento discente,
razão principal da existência da instituição. �A
ronda tático-móvel e a circular de apoio são ações
inovadoras que marcam ainda mais     a      presença da
Universidade de forma efetiva no Porto e modificam
gradativamente para melhor a paisagem da região
onde Pelotas nasceu�, observa o reitor.

Ronda aumenta a segurança na região

UFPel reduz valor da refeição no RE
Tendo por base estudo desenvolvido pelo Comite Gestor
do Projeto Pires, a UFPel decidiu pela redução do valor
de oito para sete reais no quilo da refeição no
Restaurante Escola.

O estudo foi desenvolvido após o aumento do
valor do repasse para cobrir as bolsas alimentação dos
estudantes da UFPel e revelou que o aumento deste
repasse tornou a última elevação do preço da refeição
irrelevante.

O novo valor entrou em vigor no dia 1° de
setembro.
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Alojamento para estudantes
O reitor Cesar Borges visitou no dia 4 de
setembro, acompanhado da pró-reitora de
Assuntos Estudantis, Carmen Nascimento, o
alojamento provisório que acolhe os estudantes
que recentemente ingressaram na UFPel e que
não conseguiram vaga na Casa do Estudante. O
alojamento está situado no Centro Social e
Cultural Evangélico Bethel. Lá estão 13 alunos
oriundos de cidades do Rio Grande do Sul e dos
Estados de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de
Janeiro e de Alagoas.

Graças ao apoio do Governo Federal, a Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis está propiciando
condições de permanência de alunos de outras
regiões nos vários cursos da Universidade,
evitando a evasão e permitindo que cada vez mais
outros jovens possam realizar adequadamente
o sonho de ingressarem nos cursos superiores e
em poucos anos ingressarem na vida pro-
fissional, em condições de disputarem as
oportunidades do mercado de trabalho,
considerou o reitor.

As demandas regionais em debate
As demandas e perspectivas dos municípios da região
estiveram em debate na UFPel no dia 12 de setembro. A
Universidade sediou a edição da Zona Sul do Estado do
projeto Diálogos Cdes, realização do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social do Governo do
Estado. Estiveram presentes no auditório da Reitoria, no
campus Porto, prefeitos, representantes de Coredes, da
Azonasul, de entidades empresariais e comunitárias,
secretários de Estado, deputados estaduais e membros
do Governo Estadual.

O conselheiro do Cdes, reitor da UFPel e anfitrião do
evento, Cesar Borges, ao se manifestar na abertura do
encontro, ressaltou a importância da parceria tríplice entre
universidades, governo e meio empresarial, para a
consecução dos objetivos regionais.

O funcionamento do projeto Diálogos foi destacado
pelo secretário-executivo do Conselho, Marcelo Danéris.
�Estamos aqui para escutar, para depois elaborar um
relatório com as demandas, para a partir daí planejar ações
governamentais que estejam de acordo com as prioridades
de desenvolvimento�, disse.

Danéris ressaltou que será realizada uma nova
reunião com a presença do governador Tarso Genro,
quando serão apresentados o relatório oriundo do
encontro desta segunda-feira e o conjunto de ações
propostas pelo governo visando o atendimento das
demandas.
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UFPel concretiza sonho

do Hospital Universitário
AAAAA

Hospital será erguido junto ao Ambulatório da Medicina

UFPel terá seu Hospital
Universitário, o que foi objeti-
vo e sonho da Instituição por

décadas. O reitor, Antonio Cesar
Gonçalves Borges, o pró-reitor
administrativo, Elio Paulo Zonta, o
pró-reitor de Planejamento e Desen-
volvimento, Rogerio Daltro Knuth, e
o diretor-executivo da Fundação de
Apoio Universitário, Luiz Vicente
Borsa Aquino, estiveram reunidos no
dia 27 com o Dr. Celso Fernando
Ribeiro de Araújo, coordenador-geral
dos Hospitais Universitários da
Diretoria de Hospitais Universitários
e Residências de Saúde, da Secretaria
de Educação Superior do MEC, em
Brasília. Na oportunidade foi entregue
pelo reitor o projeto de construção do
Hospital Escola da Universidade
Federal de Pelotas, o qual, após
análise, foi aprovado e comunicada a
liberação de recursos para começar a
construção. O total da obra está
estimado em R$ 121 milhões. O
Hospital deverá ter 370 leitos e será
erguido junto ao Ambulatório da
Faculdade de Medicina.

A solenidade que marcará essa
nova etapa da UFPel na área da saúde
ocorrerá no dia 18 de outubro,
ocasião em que também será
inaugurado o Bloco B do Centro de
Pesquisa em Saúde Dr. Amilcar
Gigante.

No período de setembro a
dezembro deste ano haverá a
execução de todas as etapas técnicas
que atendam às exigências legais para
o início das obras, o que deverá
ocorrer em dezembro. O primeiro
Bloco a ser edificado será destinado
para atender os pacientes com câncer.

O reitor destaca que há 27 anos
tem trabalhado, juntamente com
colegas da Faculdade de Medicina, da
Faculdade de Enfermagem, de toda
administração da Reitoria e da FAU,
para que este sonho da comunidade
discente e docente da Faculdade de
Medicina e de outras áreas da saúde
se tornasse realidade, o que está
ocorrendo agora.

Cesar Borges lembrou que mais
uma vez as promessas feitas em
períodos eleitorais da atual gestão

estão sendo cumpridas e que sente-
se feliz por contribuir desta maneira
com a saúde de Pelotas e da Metade
Sul do nosso Estado. �No período de
três anos esta grande obra está em
pleno funcionamento�, festejou

Borges. O reitor, falando de Brasília,
lembrou que o Hospital Universitário
era também um sonho do professor
Naum Keisermann, fundador e
primeiro diretor da Faculdade de
Medicina, recentemente falecido.

Programa Ciência sem Fronteiras expande a inserção da UFPel no exterior
A UFPel aderiu ao �Programa Ciência sem
Fronteiras�, lançado pelo Governo Federal. O
reitor Cesar Borges, em reunião com o vice-
reitor, Manoel Moraes, pró-reitores acadêmicos
e com a direção do Dipi(Departamento de
Intercâmbio e Programas Internacionais), tratou
de assuntos referentes à inserção da UFPel no

Programa, que aumenta significativamente a
oferta de bolsas de intercâmbio no exterior dos
estudantes de graduação e de pós-graduação da
Universidade.

O programa oferece bolsas de graduação,
mestrado sanduíche, doutorado sanduíche e
doutorado pleno a estudantes de diferentes áreas

do conhecimento. Para mais informações, os
estudantes de graduação deverão procurar o
Dipi, localizado na rua Félix da Cunha, 762, fone
3222-1526. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação prestará, através de edital interno,
informações que permitirão aos interessados
concorrerem às bolsas.

Evento debate proteção da produção intelectual no meio acadêmico
A proteção do conhecimento sensível no meio
acadêmico, uma das metas do Programa Nacional
de Proteção do Conhecimento Sensível (PNPC), foi
o principal foco dos debates realizados na UFPel
no dia 15 de setembro, no Ciclo de Palestras sobre
Proteção e Gestão do Capital Intelectual, que se
tornará contínuo e prevê a oferta de cursos sobre
temas ligados à propriedade intelectual e a
contratos de transferência de tecnologia.

O evento programado pela Agência de Gestão
Tecnológica (AGT/UFPel) foi  realizado no Auditório
da Reitoria, no campus Porto, com a participação
da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e de
representantes de outras instituições de educação
superior (IFES/ICTs) regionais. O público-alvo foram
pesquisadores, bolsistas, estagiários e estudantes
da UFPel, especialmente aqueles que trabalham em
laboratórios.

Segundo Sérgio Malta, analista de inteligência
da Superintendência Estadual da Abin, a instituição
criada em 1999 e ligada ao governo federal tem
como principal missão planejar e executar a
proteção dos conhecimentos sensíveis � para o
Estado, entendidos como os conhecimentos de
relevância estratégica, que podem gerar um
diferencial; e, para as instituições de
pesquisa, fundamentais na construção de uma boa
imagem e para que elas possam cumprir a sua
missão.

Com ações como o recém criado programa
Universidade & Inteligência (UNINT), a Abin
desenvolve parcerias para a criação de mecanismos
de proteção contra vazamentos, sabotagem,

espionagem, ação de crackers, comportamentos
inadequados, e engenharia social � método usado
para enganar ou explorar a confiança das pessoas
para obtenção de informações sigilosas e
importantes.

 �É muito mais fácil roubar um conhecimento
do que desenvolvê-lo�, afirmou, Robertson Frizero
Barros, ao falar sobre Proteção da Documentação.
Segundo ele, falta ainda aos pesquisadores uma
cultura de proteção, sujeita a diferentes formas de
pirataria. São fatores essenciais para o controle de
documentos uma legislação de salvaguarda, a
educação para a segurança e a autodisciplina das
pessoas envolvidas no processo.

Prestigiando o evento, o reitor Cesar Borges
saudou as iniciativas da AGT no sentido de
alavancar a área de proteção intelectual e, através
do ciclo de palestras, implementar uma política de
inovação tecnológica na Universidade. �O apoio da
Abin é decisivo para inserir a UFPel em ações

prioritárias de proteção ao conhecimento sensível�,
observou.

 �A atuação da Agência de Gestão Tecnológica
da UFPel, como órgão facilitador entre as
competências da Universidade e as demandas
regionais, se confunde com o papel da própria
instituição, de promover as relações com a
sociedade e com o setor produtivo�, enfatiza o
diretor da AGT e coordenador do evento, professor
Evandro Piva. Ele pondera que é necessário o pleno
domínio das informações que envolvam proteção
de conhecimento de valor agregado e a
possibilidade de apropriação de valores por parte
da Universidade.

Na opinião de Piva, o tema, ainda bastante
associado apenas ao registro de marcas e à
concessão de patentes, deve ser visto de forma mais
ampla. �Os pesquisadores precisam entender sobre
sua atualidade e pertinência para maximizar a
correta aplicação, proteção e comercialização
destes bens imateriais e com isto gerar valor e
vantagens para a sua instituição de pesquisa e para
a sociedade�, destaca. Entre as principais ações está
o fomento às incubadoras de empresas em projetos
conjuntos, viabilizando ações que se somem às
atividades científicas e de inovação.

Temas como as proteções do Conhecimento
Sensível fora do local de trabalho, de documentação
e de redes virtuais de pesquisa, os contratos de
transferência de tecnologia, as patentes como
oportunidades de negócios e as políticas de
inovação das universidades e centros de pesquisa
também fizeram parte da pauta do encontro.
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Comemorações dos 100 anos da Odontologia
SSSSSessão Solene realizada dia 14 de

setembro, na Câmara de
Vereadores de Pelotas, marcou

o início da programação alusiva ao
Centenário da Faculdade de
Odontologia, comemorado no dia 21.

Fundada em 21 de setembro de
1911, com o nome de Faculdade de
Pharmácia e Odontologia, a unidade
foi pioneira no Brasil na atenção à
saúde bucal da criança, criando em
1914 a primeira Clínica Dentária
Infantil do Brasil. Este pioneirismo
também se manifestou no grande
número de mulheres que fizeram
parte das primeiras turmas da
Faculdade.

Embora o ano de 1941 tenha
sido marcante para a história da
Faculdade, com seu reconhecimento
definitivo pelo Governo Federal, desde
1924 a Faculdade de Odontologia
ostenta o título de �Estabelecimento
de Utilidade Pública� e recebe o
reconhecimento da comunidade
pelotense por ser a única clínica

odontológica gratuita no Estado. Esta
atenção à comunidade continua até
os dias de hoje e faz parte do Projeto
Didático Político Pedagógico da
Faculdade de Odontologia.

O grande número de projetos
de extensão que desenvolve, a
inserção nas Residências Multi-
profissionais de Oncologia e Saúde
Infantil, o atendimento prestado no
Pronto Socorro Municipal e, mais
recentemente, em parceria com a
Prefeitura Municipal, a criação de um

Centro de Especialidades Odon-
tológicas e a inserção dos formandos
nas Unidades Básicas de Saúde,
consolidam esta filosofia.

A Faculdade de Odontologia,
até então vinculada à Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, integrou
um conjunto de unidades que, em 8
de agosto de 1969, deu origem à
Universidade Federal de Pelotas.

Com um corpo docente for-
mado por 55 doutores e cinco mestres
e com 50 servidores técnico-
administrativos, a Faculdade de
Odontologia da UFPel mantém um
curso com 476 estudantes de
graduação e 70 de pós-graduação,
distribuídos em Latu Sensu � Cirurgia
e Traumatologia Buço-Maxilo-Facial
� e um Programa de de Pós-
Graduação Stricto Sensu conceito
cinco/Capes nas áreas de Dentística,
Materiais Dentários, Pediatria, Prótese
e Diagnóstico Bucal.

�Com esta história de lutas e
vitórias, chegamos aos 100 anos com

fôlego de jovem e sabedoria de idoso,
caminhando para o futuro alicerçados
num passado que muito nos orgulha
e inspira�, festeja a diretora da
unidade, professora Márcia Bueno
Pinto.

Programações realizadasProgramações realizadasProgramações realizadasProgramações realizadasProgramações realizadas
Dia 14/9
Sessão Solene na Câmara de
Vereadores
Dia 19/9
Missa na Catedral São Francisco de
Paula
Dia 21/9
Jantar de Confraternização no Dunas
Clube
Dia 22/9
Abertura da Exposição �100 anos da
Odontologia em Pelotas�
Local: Museu de Arte Leopoldo
Gotuzzo
Resumo: Mostra de fotografias,
objetos e documentos que ilustram o
surgimento e o percurso da Faculdade
de Odontologia de Pelotas.

Enfermagem chega aos 35 anos
com mais de mil egressos

A Faculdade de Enfermagem da UFPel realizou
programação comemorativa aos 35 anos da
unidade. As celebrações foram abertas dia 22 de
agosto, no campus Porto da Universidade, onde a
Faculdade está sediada. Até dia 26 de agosto,
ocorreram debates e relatos sobre a história da
Faculdade e suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão, além de atividades culturais.

Dias 25 e 26 foi realizado o I Encontro
Integrado do Programa de Treinamento em
Primeiros Socorros para a Comunidade e Liga em
Atendimento Pré-Hospitalar. O destaque deste
evento foi um simulado de atendimento a múltiplas
vítimas de explosão, que ocorrerou no campus
Porto.

Em sua fala na abertura dos eventos, a
diretora da Faculdade, Luciane Prado Kantorski,
disse que a programação foi uma forma de recontar
partes da história da Unidade. �Hoje, a enfermagem
é uma profissão forte na cidade. A atividade
profissional de enfermagem cresceu muito em
Pelotas e no Brasil, com um nível de desenvol-
vimento muito grande�, ressaltou.

A Faculdade possui hoje 400 alunos de
graduação, já tendo formado mais de mil
profissionais, ao longo de 35 anos. �Eles ocupam
espaços com qualidade�, destacou a diretora. A
professora Luciane sublinhou ainda a pós-
graduação da Unidade, que oferece um curso de
mestrado e tem projeto de curso de doutorado já

encaminhado para possível aprovação. Mencionou
ainda o começo das atividades do Centro Regional
de Referência em Crack e Outras Drogas, ligado à
Faculdade, que iniciou na sexta-feira a capacitação
de 300 profissionais que atuam no SUS e no SUAS
de 11 municípios da Zona Sul do Estado, incluindo
Pelotas.

Representando o reitor Cesar Borges no
evento, o vice-reitor, Manoel Luiz Brenner de
Moraes, congratulou a toda a comunidade da
Faculdade pela história construída. �A UFPel está
de parabéns por ter uma unidade do nível da
Faculdade de Enfermagem�, assinalou.

Simulado de explosão com
múltiplas vítimas é

realizado no Campus Porto
Dentro da progra-
mação do I Seminá-
rio Integrado do
Programa de Trei-
namento em Pri-
meiros Socorros
para a Comunidade
e Liga em Aten-
dimento Pré-Hospitalar, foi realizado dia 26 de
agosto, no campus Porto da UFPel, um simulado
de atendimento a múltiplas vítimas decorrentes de
uma explosão, encerrando as comemorações dos
35 anos da Faculdade de Enfermagem.

O objetivo da simulação foi proporcionar a
integração da comunidade acadêmica com os
profissionais atuantes na área de urgência e
emergência da cidade de Pelotas e com a
comunidade local. O evento contou com o apoio
das Pró-Reitorias de Extensão e Infraestrutura, da
direção da FEn, do Corpo de Bombeiros (segurança
do local, combate ao fogo e resgate de vítimas em
alturas), da Ecosul (resgate de vítimas) e da Braz
Fogos do Brasil (show pirotécnico de explosão).

O evento foi coordenado e desenvolvido pelos
projetos de extensão -     �Programa de Treinamento
em Primeiros Socorros para a Comunidade� e �Liga
em Atendimento Pré-Hospitalar� da Faculdade de
Enfermagem (FEn) com a supervisão das
professoras Celmira Lange e Norlai Azevedo.

Diretora recebe homenagem do Legislativo

Solenidade marcou o aniversário

Faculdade de Educação completa 35 anos
A festa comemorativa dos 35 anos da Faculdade
de Educação, realizada no dia 26 de agosto, reuniu
em torno de 300 pessoas para parabenizar uma
trajetória de luta em defesa da educação pública,
gratuita e de qualidade social. Estiveram presentes,
além da comunidade da FaE, familiares, docentes e
técnico-administrativos aposentados que fizeram
sua história, docentes e técnico-administrativos de
outras unidades acadêmicas, representantes de
sindicatos, da 5ª CRE, de escolas da rede pública,
além de estudantes de vários cursos da UFPel. Na
ocasião foram homenageados docentes e técnico-
administrativos aposentados e foi lançado um mar-
cador de livro comemorativo aos 35 anos da FaE.

Criada em 1976, em um momento em que o
Brasil vivia as consequências da ditadura militar e
das reformas educacionais, se caracterizou, desde
sua gênese, por estabelecer diálogos com as escolas
públicas e buscar propostas de formação em uma
perspectiva crítica. A FaE recebe anualmente 105
estudantes de Pedagogia, em torno de 100
estudantes para seus cursos de Especialização e
em torno de 50 estudantes para os seus dois cursos
de Mestrado e o Doutorado em Educação.

Com uma trajetória de luta em torno da
defesa da educação pública, gratuita e de qualidade,
a FaE tem possibilitado formação inicial e
continuada para milhares de professores, além de

Projetos de Ensino, de Extensão e de Pesquisa que
colocam o seu Programa de Pós Graduação em
Educação como o mais bem avaliado entre os
Doutorados em Educação das universidades
públicas da região sul do País, com nota 5.
Conforme o Diretor da FaE, prof. Dr. Mauro Del Pino,
�A trajetória da FaE não é uma história sisuda e
acomodada, mas uma história pautada pela
consciência de que nada é fixo para quem pensa e
sonha�.

As comemorações se estenderão até o final
do ano com encontros, debates e seminários que
abordarão importantes temas da conjuntura
educacional.
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Nascidos em Pelotas em
1993 são alvo de estudo

TTTTT odos os jovens nascidos em
Pelotas em 1993 estão sendo
convidados a participar do

acompanhamento dos 18 anos do
estudo denominado Coorte de 93,
realizado pelo Centro de Pesquisas
Epidemiológicas da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel). O
acompanhamento iniciou no dia 5 de
setembro e deverá seguir pelos
próximos meses.

O objetivo é avaliar a saúde na
transição da adolescência para a idade
adulta, com ênfase em indicadores de
composição corporal, saúde mental,
fatores de risco para doenças crônicas
e condições socioeconômicas.

O estudo acompanha cerca de
cinco mil pessoas desde o
nascimento, realizando exames de
saúde, entrevistas sobre os hábitos e
sobre as condições socioambientais
em que estes adolescentes vivem. Até
hoje o estudo coletou dados de todos
os participantes em três momentos da
vida: no nascimento, aos 11 e aos 15
anos de idade. As informações
coletadas são sigilosas. O nome dos
pesquisados nunca é associado aos

seus dados, tampouco, é mencionado
nos resultados das pesquisas.

Este ano, o acompanhamento
será realizado em uma clínica
projetada especialmente para o
estudo. Até então, pesquisadores
visitavam os participantes em seus
domicílios. Neste acompanhamento,
dos 18 anos de idade, os jovens
passam por diversos exames, tais
como, os de composição corporal,
realizados em equipamentos de
última geração. Esses exames
fornecem estimativas dos níveis de
músculo, osso e gordura corporal.
Ainda, é realizada a espirometria, que
avalia a capacidade pulmonar. E por
fim, os participantes saem da clínica
com um acelerômetro � um aparelho
parecido com um relógio de pulso que
irá monitorar os níveis de atividade
física praticada pelo jovem durante
cinco dias.

Segundo uma das coor-
denadoras do estudo, a pesqui-
sadora Ana Menezes, a participação
de todos os jovens nascidos em
Pelotas em 1993 é fundamental para
a relevância científica da pesquisa.

�Graças à contribuição desses cinco
mil jovens e suas famílias, nossos
estudos já revelaram dados im-
portantes para a saúde em nível local
e internacional, como a importância
da amamentação para redução da
mortalidade infantil, a relação entre
fumo e doenças mentais na fase da
adolescência, a influência da família
para a prática de atividade física entre
muitos outros.�

A coordenação do estudo,
composta pelos professores Ana
Menezes, Helen Gonçalves, Maria
Cecília Assunção e Pedro Hallal está
entrando em contato com os nascidos
na cidade em 1993 para marcar
horário de atendimento. Os jovens
que participam recebem os resultados
de alguns exames, uma ajuda de
custo para o deslocamento, e, se
necessário, atestado para justificar
ausência em algum compromisso.
�Solicitamos que as pessoas que
mudaram de endereço nos últimos
anos entrem em contato com nossa
central para atualizar cadastro e
marcar seu horário de atendimento�,
solicita a pesquisadora, Maria Cecília.

Professor participa
do 7th World Ageing

& Generations
Congress

O professor do Departamento de
Medicina Social da UFPel e presidente
da ABRASCO, Luiz Augusto Facchini,
participou do Painel �Demography
Meets Health �The Future of Health
Care in the Developed and Developing
World� no 7th. World Ageing &
Generations Congress que aconteceu
no dia 30 de agosto na University of
St. Gallen (Suíça).

O objetivo da atividade foi
discutir a demanda por cuidados, as
inovações necessárias e as formas de
financiamento dos serviços e sistemas
de saúde nas diferentes partes do
mundo.

O professor Luiz Facchini é
colaborador do projeto �Estudo
Longitudinal de Saúde e Bem-estar
dos idosos� (Elsi-Brasil), pesquisa que
deve começar a ser implementada em
2012.

UFPel organiza
VIII Congresso

Brasileiro de
Atividade Física

e Saúde

Entre os dias 9 e 12 de novembro, será
realizado na cidade de Gramado (RS)
o VIII Congresso Brasileiro de
Atividade Física e Saúde. Esse ano o
tema do congresso é: �Atividade 
Física e Saúde: da Concepção ao
Envelhecimento�. O Congresso, que
acontece bianualmente, neste
ano tem a organização do Grupo de
Estudos em Epidemiologia da
Atividade Física (GEEAF) da Escola
Superior de Educação Física (ESEF) da
Universidade Federal de Pelotas
(UFPel). O evento, presidido pelo
professor/pesquisador Pedro Curi
Hallal (ESEF/UFPel), contará com a
participação de alguns dos principais
pesquisadores do Brasil e do mundo
na área de Atividade Física e Saúde,
os quais ministrarão palestras,
conferências e cursos.

Os professores de Educação
Física e os demais profissionais da
área da saúde interessados em
participar do evento devem se
inscrever pelo site www.cbafs.org.br.

Doe Vida em Vida teve grande repercussão

Docente da Epidemiologia recebe
reconhecimento como educadora em saúde

A professora Alicia Matijasevich do Programa de Pós-
graduação em Epidemiologia recebeu um �Travel
Scholarship Award� da �International DOHaD Society�
para participar do �7th World Congress on
Developmental Origins of Health and Disease (DOHaD)�,
que ocorreu em Portland, EUA, de 18 a 21 de setembro
de 2011.

A professora recebeu os vídeos de todas as seis

sessões plenárias do Congresso e irá trabalhar com a
Sociedade DOHaD ao longo do ano de 2012, para
desenvolver um plano com o objetivo de disseminar as
informações adquiridas e fomentar a participação de
mais pesquisadores no próximo Congresso DOHAD.

A bolsa é concedida com base nas qualificações
do pesquisador e no seu reconhecimento como um
Educador em Saúde.

O evento promovido pelo PET do curso de Engenharia
Agrícola, em parceria com o Hemocentro Regional de
Pelotas, projeto Doe Vida em Vida ocorreu no dia 22 de
setembro, no Campus Capão do Leão. Contou com 82
participantes, dos quais 60 realizaram a doação.
Participaram das doações 11 alunos do curso de Ve-
terinária, 10 do curso de Agronomia, nove do curso de
Zootecnia, sete do curso de Engenharia Agrícola, quatro
do curso de Farmácia, quatro do curso de Biologia, quatro
servidores da UFPel, três do curso de Física, dois do curso
de Engenharia Sanitária Ambiental, dois do curso de
Meteorologia, um do curso de Engenharia Industrial

Madeireira, um do curso de Biotecnologia, um do curso
de Química de Alimentos, e também o senhor Vilmar
Santos.

Segundo a coordenadoria do Hemocentro, de todas
as vezes que se realizou a campanha, esta foi a que teve
o maior número de participantes. Os contemplados com
as cortesias do Restaurante Escola foram João Luiz Martins
(Meteorologia), Rodrigo Lisboa Santos (Agronomia) e
Giana Gaboardi (Biotecnologia). O PET-EA agradece a
todos os participantes, ao Restaurante Escola e à direção
do Instituto de Física e Matemática, que apoiaram o
evento.

Equipe organizadora do evento Comunidade compareceu em grande número
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Centro de Referência em Crack

começa a capacitar 300 profissionais
OOOOOCentro Regional de Referên-

cia em Crack e outras Drogas
da UFPel começou no dia 19

de agosto suas atividades de
capacitação de 300 profissionais de
11 municípios da Zona Sul do Estado.
Ato realizado no auditório do Colégio
Pelotense deu a partida às atividades
do Centro, que é um projeto finan-
ciado pela Secretaria Nacional de
Políticas sobre Drogas (Senad), do
Governo Federal.

Oferecer aos profissionais da
rede básica de saúde um novo
enfoque sobre a dependência do
crack, capacitando-os a cuidar de
usuários da droga e de seus fa-
miliares, para que compreendam as
diversas possibilidades de tratamento
e acompanhamento com vista à
reinserção social, é a proposta dife-
renciada do Centro, sediado na
Faculdade de Enfermagem da UFPel.
A Universidade é uma das 49
instituições federais de ensino
superior de todo o país que estão
implantando os Centros.

A UFPel foi aprovada para
receber o Centro após concorrer em
edital lançado em dezembro. Os
cursos, com duração de seis meses a
um ano, são destinados a médicos, a
profissionais da rede básica de saúde
e de serviço social, de hospitais gerais
e a agentes comunitários de saúde e
redutores de danos. Os encontros são
presenciais, realizados na UFPel, e
ministrados por professores da alto

gabarito da própria Universidade e de
outras instituições do país. Serão
quatro cursos, dois neste segundo
semestre de 2011 e dois no primeiro
do próximo ano.

Para realizar o trabalho, a UFPel,
bem como as outras Universidades
contempladas com o projeto, recebeu
recursos na ordem de R$ 300 mil. A
verba é aplicada na distribuição de
material didático-pedagógico, na
hospedagem e na alimentação dos
alunos. O transporte até Pelotas fica
a cargo das prefeituras da região. Um
dos requisitos para cursar o programa

é atuar na rede de saúde do SUS e
SUAS (Sistema Único de Assistência
Social).

O Centro da UFPel atingirá uma
região com 500 mil habitantes,
formada por Pelotas, Cristal, Morro
Redondo, São Lourenço do Sul,
Piratini, Turuçu, Capão do Leão,
Canguçu, Amaral Ferrador, Santana da
Boa Vista e Arroio do Padre. Os outros
municípios da 3ª Regional de Saúde
estão a cargo da Furg.

As atividades do Centro serão
realizadas em combinação com outras
ações e projetos já desenvolvidos na

área na UFPel, como as do PET Saúde
Mental, de capacitação de familiares,
pesquisa sobre o perfil de usuários
de crack, especialização em Saúde
Mental, avaliação dos CAPS da Região
Sul e pelo Grupo de Estudos em Saúde
Coletiva e Mental da Faculdade de
Enfermagem. No total, são seis
projetos na área que se unirão ao
trabalho do Centro.

Nova propostaNova propostaNova propostaNova propostaNova proposta
�Somos sim capazes de fazer alguma
coisa diferente�, preconizou a
coordenadora geral do Centro,
professora Beatriz Franchini, ao
apresentar, no ato inaugural, a
estrutura do novo órgão e atividades
de formação previstas para 2011 e
2012. A coordenadora pedagógica do
centro, professora Michele
Mandagará, saudou os participantes
e ressaltou a importância do
momento. O enfrentamento conjunto
do problema das drogas e as parcerias
firmadas com as secretarias de saúde
da região foram destacados pela
diretora da Faculdade de Enfer-
magem, professora Luciane
Kantorski. �Esta capacitação é uma
das tantas respostas que a UFPel está
dando às necessidades sociais�, frisou
o representante da Reitoria na
cerimônia, o coordenador de Exten-
são da Universidade,  professor João
Nelci Brandalise.

Contatos com o Centro podem
ser feitos pelo fone (53) 39211525.

Ambulatório
da Medicina deve

dobrar o número de
atendimentos

Em entrevista concedida à assessoria de imprensa
da UFPel, o diretor da Faculdade de Medicina, dr.
Farid Nader, falou sobre a importância do novo
ambulatório da unidade.  �A nossa qualidade de
serviço melhorou tanto para os docentes que
trabalham aqui como para aqueles que fazem
demanda com o acesso da população�, afirma o
médico.

Os alunos começam a participar dos
atendimentos a partir do terceiro semestre do
curso. Atualmente mais de 100 alunos frequentam
o local.

No momento, o número de atendimentos está
em torno de 200 por dia, além dos 700 exames
realizados (média mensal), entre as 21
especialidades oferecidas. Tanto as consultas como
os exames são agendados pela Secretaria da Saúde,
já os retornos são marcados no próprio local.

Nader afirma que o número de consultas
aumentou com o novo ambulatório, e que ainda
deve ser ampliado em até cem por cento. Em maio
deste ano foi inaugurado o Núcleo de
Neurodesenvolvimento Mário Coutinho,
coordenado pelo dr. Danilo Rolim de Moura,
localizado junto ao Ambulatório. Além disso, duas
obras estão previstas para o local: o Centro
especializado em Oncologia e o Hospital Escola. O
último já teve suas obras iniciadas.

Pidi recebe ambulância e lança
segunda equipe de atendimento

Ato deu início à capacitação

O Programa de Internação Domiciliar
Interdisciplinar (Pidi) do Hospital Escola
da UFPel recebeu no dia 15 de agosto
uma ambulância para os deslo-
camentos de pacientes oncológicos
vinculados ao Programa, que estende
sua atuação a pacientes que ingressam
no Pronto Socorro Municipal (PS).

Termo aditivo ao convênio já
existente entre a Prefeitura de Pelotas
e a Universidade, viabiliza também a
instalação da segunda equipe de
atendimento e amplia o serviço aos
pacientes oncológicos que possuem
indicação médica para atendimento
domiciliar.

O Pidi Oncológico existe há seis
anos no Município e monitora
pacientes com câncer atendidos pelo Hospital
Escola da Fundação de Apoio Universitário (FAU).

No PS são recebidos, diariamente, de cinco a
sete pessoas com câncer, que ingressam e ficam
aguardando leito. �Muitas delas estão em estágio
avançado da doença e podem ser poupadas deste
transtorno, recebendo atendimento em seus
domicílios�, observa a secretária municipal de
Saúde, Arita Bergmann. Ela lembra que há também
diversos casos de pacientes que têm uma
intercorrência devido aos tratamentos de quimio
ou radioterapia e acabam indo para o Pronto
Socorro, situações que poderiam ser evitadas se
eles estivessem recebendo um monitoramento em

casa.
A equipe multiprofissional é composta por

um médico oncologista, um enfermeiro, duas
técnicas em enfermagem e uma assistente social,
e recebe apoio de profissionais de outras áreas,
como nutricionista, psicólogo, etc. O
monitoramento residencial é feito de segunda a
sexta-feira, podem ocorrer até duas visitas diárias
por paciente. O encaminhamento do paciente ao
Pidi Oncológico é feito por meio do médico do PS.

Além de promover cuidados paliativos e
atenção individualizada aos pacientes com câncer,
as equipes multiprofissionais também prestam
apoio às suas famílias.
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Área de Máquinas Agrícolas recebe maior

premiação da América do Sul no setor

Distinção reconhece o trabalho feito na UFPel

AAAAA área de Máquinas Agrícolas
da UFPel recebeu, no dia 31
de agosto, o Prêmio Gerdau

Melhores da Terra, Edição 2011, na
categoria Pesquisa e Desen-
volvimento, nível estudante, com o
trabalho intitulado �Desenvol-
vimento de um debulhador manual
de milho verde para agricultura
familiar�. A solenidade de entrega
da premiação ocorreu na Usina Rio-
grandense, produtora de aço da
Gerdau, localizada em Sapucaia do
Sul.

Estiveram presentes na
solenidade os professores Antônio
Lilles, Ângelo Reis, Roberto Lilles,
os alunos do Programa de Pós-

Graduação em Sistemas de
Produção Agrícola Famil iar
(PPGSPAF), André Oldoni e Roger
Spagnolo, juntamente com o
bolsista EXP-3 do CNPq, Tiago
Custódio. Na categoria Pesquisa e
Desenvolvimento concorreram 130
trabalhos, tendo ficado em primeiro
lugar o equipamento desenvolvido
pela área de máquinas agrícolas da
UFPel. O protótipo foi construído e
testado na Oficina de Protótipos do
Laboratório de Máquinas Agrícolas
da UFPel, tendo contado para seu
desenvolvimento com recursos
financeiros obtidos junto ao
Conselho Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento � CNPq.

I Workshop Internacional
de Neonatologia e
Pediatria Equina

Ocorrerá nos dias 3 e 4 de novembro, no auditório
da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (Faem),
campus Capão do Leão - UFPel, o I Workshop
Internacional de Neonatologia e Pediatria Equina. O
evento contará com a participação de palestrantes
de outras instituições federais de ensino e com a
participação especial do professor dr. Ramiro Toríbio
da Ohio State University - EUA. Mais informações
estão disponíveis em: www.ufpel. edu.br/veterinaria/
clineq.

Projeto analisará a produtividade, a rentabilidade
e o nível tecnológico da Apicultura na fronteira

O projeto de pesquisa intitulado �Producción de Miel:
un análisis de la Productividad, de la Rentabilidad y
del Nivel de Tecnología en las Asociaciones de
Apicultores de la frontera Uruguay-Brasil�, realizado
com a colaboração de alunos de universidades e
escolas técnicas locais, contará com o apoio do
Núcleo de Estudos Fronteiriços, da Universidade
Federal de Pelotas (NEF/UFPel), sediado em Santana
do Livramento.

O estudo integra a linha de pesquisa �Estrategia
y Competitividad�, do programa internacional de pós-
graduação �Stricto sensu� da �Facultad de Ciencias
Empresariales�, da �Universidad de la Empresa (UDE)�,
de Montevidéu/Uruguai. O projeto será coordenado
pelo Tecnólogo em Agropecuária e pesquisador
Lauro Luis Mello da Rosa, mestrando em
Administração de Empresas, com orientação do
Professor Doutor Engenheiro Agrônomo Manuel Díaz
Molina, membro do �Comité Académico�, da UDE.

O projeto proporcionará aos apicultores a

possibilidade de aprofundar seus conhecimentos
técnicos e administrativos, através de um Ciclo de
Palestras, sobre Administração Rural na Apicultura,
a ser desenvolvido nos dias 6, 13, 20 e 27 de outubro,
às 19h, nas dependências do NEF/UFPel.

Como atividade complementar ao fomento de
iniciativas, ideias e soluções, para o desenvolvimento
do setor apícola e, ainda, com o objetivo de colocar
em debate os rumos da apicultura fronteiriça, o NEF/
UFPel sediará as reuniões do Grupo de Discussão,
sobre Apicultura: perspectivas de desenvolvimento,
durante os dias 11, 18 e 25 de outubro, às 19h. O
grupo contará com a participação de técnicos e
especialistas em apicultura, das duas cidades, bem
como de apicultores experientes das duas
associações.

Mais informações diretamente no NEF/UFPel,
pelos telefones 3243-6444 ou 9974-2492 ou pelos
e-mails fronteira.ufpel@yahoo.com.br ou
mellodarosa@ pop.com.br.

Pesquisadores distinguidos com
o prêmio O Futuro da Terra

Fotos Jornal do Comércio

Odir Dellagostin Antônio Costa de Oliveira
Homenageados e autoridades se reuniram na 34ª
Expointer para a 15ª edição do prêmio O Futuro
da Terra. Entregue pelo Jornal do Comércio     há
15 anos consecutivos, a distinção valoriza os
pesquisadores que se dedicaram ao desen-
volvimento do setor primário, estudando temas
relacionados ao agronegócio e à preservação do
meio ambiente. A iniciativa conta com a parceria
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Rio Grande do Sul (Fapergs).

Nesta edição, o troféu foi entregue a oito
homenageados, cujos trabalhos foram divididos
em cinco categorias. Em Cadeias de Produção

Agrícola, foram agraciados os pesquisadores
Cláudio Mundstock (Irga), Maria Irene Baggio
(Embrapa) e Carlos Antônio Mondino Silva (UFSM).
Em Tecnologia Rural, o homenageado foi o
professor Odir Dellagostin (UFPel). Na categoria
Novas Alternativas Agrícolas, os troféus foram
para Rosa Lia Barbieri (Embrapa) e Antonio Costa
de Oliveira (UFPel). Na categoria Preservação
Ambiental, o premiado foi Jorge Ernesto de
Araújo Mariath (Ufrgs). O Prêmio Especial desse
ano foi entregue para Aino Victor Ávila Jacques,
professor titular aposentado da Faculdade de
Agronomia da UFRGS.

II Seminário Técnico
NUPEEC na

Expointer supera
expectativas

O II Seminário Técnico: �Interação entre sanidade,
nutrição e reprodução no periparto de vacas�,
promovido pelo Núcleo de  Pesquisa, Ensino e
Extensão em Pecuária (NUPEEC) da UFPel, reuniu na
tarde do dia 27 de agosto cerca de 250 pessoas,
entre técnicos, estudantes de ciências agrárias e
produtores rurais, lotando o Auditório da Secretaria
da Agricultura, no Parque Assis Brasil, em Esteio-RS,
durante a programação oficial da Expointer 2011. A
segunda edição do Seminário tornou-se um marco
pela internacionalização da pesquisa, previamente
estabelecida no Planejamento Estratégico do NUPEEC,
pois permitiu a interação entre pesquisadores
brasileiros e norte-americanos, com o objetivo de
fortalecer as estratégias de pesquisa em prol de novas
tecnologias com potencial de aplicação na pecuária.
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UFPel tem forte participação no Seurs

UFPel participou ativamente
do 29° SEURS (Seminário de
Extensão da Região Sul),

realizado de 22 a 24 de agosto, em
Foz do Iguaçu, no Paraná. O evento 
teve o propósito de promover o
intercâmbio entre as Universidades
Públicas da Região Sul (Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e Paraná),
possibilitando discussões e trocas
de experiências que orientam e
conduzem as relações entre a
Universidade e a Sociedade. O tema
do evento neste ano foi �Economia
ecológica, polít icas sociais e
integração latino-americana�. Teve
como pretensão apresentar um
diálogo entre a Universidade e a
Sociedade sobre novos paradigmas
para o desenvolvimento sustentável,
sobre as novas políticas sociais no
Brasil e na América Latina.

As Instituições Públicas de
Ensino Superior, por serem
mantidas pelo poder público,
precisam assumir seu compromisso
social, sintonizando-se com as
diretrizes governamentais, soman-

do-se às demais políticas públicas
que contribuem para a superação
das mazelas e para a formação
cidadã.

O Seminário foi realizado na
Unioeste, campus de Foz do Iguaçu,
e foi desenvolvido em forma de

oficinas extensionistas estendidas
às escolas de Foz do Iguaçu,
apresentação de comunicações
orais, painéis, estandes e vídeos. A
UFPel participou do evento com três
oficinas, quatro comunicações
orais, três vídeos e cinco pôsteres.

AAAAA

Grupo mostra, no Paraná, o trabalho da Universidade

Coleta seletiva no campus Porto tem progressos

Cursos recebem
estrelas no Guia

do Estudante
Abril

Na recente avaliação realizada pelo
pelo Guia do Estudante (GE) e que
constará da publicação GE Profissões
Vestibular 2012 da editora Abril, nas
bancas a partir do dia 6 de outubro, o
curso de Administração da UFPel
recebeu cinco estrelas. Com quatro
estrelas, foram distinguidos 12
cursos: Agronomia, Engenharia
Agrícola, Medicina Veterinária, Artes
Visuais, Direito, Educação Física,
Enfermagem, Filosofia, Medicina,
Nutrição, Odontologia e Pedagogia.

Os cursos de Ciência da
Computação, Ciências Biológicas,
Meteorologia, Química, Arquitetura e
Urbanismo, Ciências Econômicas,
Ciências Sociais, Design, Música, e
Turismo foram contemplados com
três estrelas.

O Programa de Coleta Seletiva colocado em prática nas
dependências do Campus Porto da UFPel, pela
Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFPel (CGA/GR),
começa a apresentar bons resultados no que diz respeito
a segregação, coleta e destino final dos resíduos
recicláveis gerados na Reitoria.

Algumas ações possibilitam que o Programa de
Coleta Seletiva comece a ter efetividade, como a
distribuição e colocação de lixeiras coloridas nos
ambientes administrativos e acadêmicos do campus, nas
cores verde (para o lixo reciclável) e laranja (para o resíduo
orgânico) e a disponibilização de área física para o
Depósito Temporário de Resíduos, a fim de estocar o
material reciclável. Além disso, a sensibilização dos
servidores da Instituição é considerada pela CGA um
elemento chave para o sucesso do programa, dessa forma
a Coordenadoria realiza cursos de capacitação de
servidores, em conjunto com o Departamento de

Planejamento e Desenvolvimento de Pessoal (DPDP/
PRGRH). Ações pontuais de conscientização também são
realizadas por servidores da CGA, que levam a informação
às salas administrativas sobre a importância do
comprometimento de todos com a coleta seletiva. São
realizadas também reuniões periódicas com os
responsáveis pela limpeza do prédio para a orientação
sobre como proceder no momento do recolhimento dos
resíduos. Outras ações estão sendo planejadas para
aperfeiçoar o programa.

A destinação dos resíduos gerados na Universidade
está sendo estabelecida mediante convênio a ser
celebrado com uma Cooperativa de Reciclagem do
município. A CGA reforça a importância do
comprometimento de todos os atores (servidores,
professores, alunos, funcionários terceirizados)
envolvidos no processo para a obtenção de sucesso nos
resultados do Programa de Coleta Seletiva.

No dia 29 de setembro,  a
UFPel entregou equi-
pamentos para a Faculdade
de Meteorologia, Faculdade
de Odontologia e Instituto de
Ciências Humanas (ICH)
através de projetos do
Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Ex-
pansão das Universidades
Federais (Reuni).

No início da tarde
ocorreu a entrega de 40
computadores para a
Faculdade de Meteorologia,
no campus Capão do Leão. A
entrega foi feita pelo vice-reitor, professor Manoel Luiz
Brenner de Moraes, e pelo coordenador administrativo
do Programa Reuni na UFPel, João Koglin, para o
coordenador do colegiado do curso de Meteorologia,
professor Vilson Dias de Avila.

A Faculdade de Meteorologia dobrou a oferta de
vagas com o programa Reuni e recebeu os computadores
para equipar três novos Laboratórios de Multimeios que
atenderão cerca de 300 estudantes. Vilson destacou a
colocação de egressos da Meteorologia em lugares de
destaque no Brasil e no mundo, inclusive na agência Nasa

Unidades recebem novos equipamentos
e a importância da inserção
destes futuros profissionais
nos multimeios que é a
tendência da profissão.

Na sequência, na
Faculdade de Odontologia,
aconteceu a entrega de um
moderno autoclave que será
utilizado para a esterilização
dos materiais utilizados em
todas as clínicas da Facul-
dade. A entrega foi realizada
pelo reitor, Cesar Borges,
para a vice-diretora, pro-
fessora Adriana Etges. Na
oportunidade, Cesar Borges

visitou as obras do primeiro andar do curso que está
recebendo melhorias que incluem banheiros novos com
banheiro para deficientes, reforma do almoxarifado e o
novo espaço para o Laboratório de Microbiologia.

No ICH, o vice-reitor entregou 25 computadores e
6 data show para a vice-diretora, professora Lorena Gil.
De acordo com Lorena, os equipamentos serão destinados
a renovação dos Laboratórios de Informática da
Graduação. Lorena ainda mostrou a obra do novo
auditório que terá espaço para receber cerca de 300
pessoas.

Ações de Eficiência
Energética são
intensificadas

O aumento
significativo
do número
de alunos
na UFPel,
nos últimos
três anos,
resultado de ações do Programa de
Reestruturação e Expansão das
Universidades Públicas (Reuni), e o
consequente crescimento das
instalações físicas da Universidade,
levou o Laboratório de Conforto e
Eficiência Energética (LABCEE) da
Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, setor responsável pelo
acompanhamento e gestão de todos
os pontos de consumo de energia
elétrica da instituição, a uma
intensif icação nas ações que
buscam a racionalização do
consumo e redução dos custos com
energia na UFPel.

Segundo o eletrotécnico do
LABCEE, Antônio Carlos de Freitas
Cleff,  um dos responsáveis pela
aplicação do Programa Permanente
de Gerenciamento de Energia
Elétrica (PPGEE) da Universidade, a
adoção, pela concessionária local de
energia (CEEE), de novas normas e
disposit ivos regulatórios no
fornecimento de energia elétrica,
constantes na Resolução Normativa
414/2010 da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), a partir
deste mês, tendem a onerar os
valores das faturas, se não forem
reavaliadas. Pelas novas regras, o
limite de tolerância de ultrapassa-
gem de demanda de energia, um
dos itens que compõe a fatura de
energia em alta tensão, foi reduzido
de 10 para 5%, e o valor da demanda
de ultrapassagem é de três vezes o
valor normal da demanda.


