
Coordenadoria de Comunicação Social da UFPel - Ano 3 - Número 26 - Dezembro de 2011 - www.ufpel.edu.br

Começam as obras do Hospital-EscolaComeçam as obras do Hospital-EscolaComeçam as obras do Hospital-EscolaComeçam as obras do Hospital-EscolaComeçam as obras do Hospital-Escola

Ato realizado no dia 12 de dezembro, junto ao Ambulatório da Faculdade de
Medicina, deu início às obras do futuro Hospital-Escola. A solenidade foi
presidida pelo reitor Cesar Borges e contou com as presenças de autoridades
locais e regionais vinculadas ao setor da Saúde e de representantes da
comunidade universitária, da alta administração da UFPel e da FAU.
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Grande Hotel será o
Hotel-Escola da UFPel

Atendendo a solicitação do
reitor Cesar Borges, o
Legislativo Municipal a-
provou a transferência do
Grande Hotel à UFPel,
viabilizando o projeto de
instalação de um hotel-
escola no local. A aprova-
ção unânime da proposta,
no dia 7 de dezembro,
permitirá que o Ministério
do Turismo oficialize o
processo de liberação de
verba de cerca de R$ 10
milhões destinada à im-
plementação do Hotel-
Escola da UFPel.
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Restaurante cresce para atender à nova demandaRestaurante cresce para atender à nova demandaRestaurante cresce para atender à nova demandaRestaurante cresce para atender à nova demandaRestaurante cresce para atender à nova demanda
O Restaurante-Escola (RE) da Universidade Federal de Pelotas está crescendo
de acordo com o desenvolvimento da Instituição nos últimos anos. Este ano,
o RE teve duas grandes aquisições. Em abril, um novo espaço para servir os
acadêmicos foi aberto e, no último mês, foi adquirido mais um carro para a
distribuição dos alimentos.
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Convênio assinado no dia 7 de dezembro entre a UFPel e a Prefeitura de Pelotas
viabiliza a prestação de serviços ambulatoriais da Faculdade de Odontologia
à população. O acordo prevê ainda a implantação do Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO), que poderá ser efetivado assim que a Secretaria Estadual
de Saúde conceder a habilitação e o Ministério da Saúde liberar os recursos.

Página 4Página 4Página 4Página 4Página 4

Centro de Especialidades Odontológicas vira realidadeCentro de Especialidades Odontológicas vira realidadeCentro de Especialidades Odontológicas vira realidadeCentro de Especialidades Odontológicas vira realidadeCentro de Especialidades Odontológicas vira realidade

No terceiro andar do Campus Porto (antigo Anglo), os cursos de Administração,
Gestão Pública e Turismo, começam a fincar seus pés e a estabelecer suas
instalações. E nesse processo, as lixeiras de coleta seletiva, ideia e iniciativa
da Coordenadoria de Gestão Ambiental, têm função prioritária e já estão
instaladas, em salas recém idealizadas.
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Reciclagem já é rotina no campus PortoReciclagem já é rotina no campus PortoReciclagem já é rotina no campus PortoReciclagem já é rotina no campus PortoReciclagem já é rotina no campus Porto
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Restaurante-Escola
registra crescimento
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Restaurante cresce para atender nova demanda

Restaurante-Escola (RE) da
Universidade Federal de
Pelotas está crescendo de

acordo com o desenvolvimento da
Instituição nos últimos anos. Este ano,
o RE teve duas grandes aquisições. Em
abril, um novo espaço para servir os
acadêmicos foi aberto e, no último
mês, foi adquirido mais um carro para
a distribuição dos alimentos.

Para a coordenadora do RE,
Moema Zambiazi, 2011 foi um ano
muito bom. �Apesar de alguns
problemas, como a produção limita-
da, este ano conseguimos resolver
algumas dificuldades que surgiram
em 2005 e chegamos ao fim de 2011
com equilíbrio financeiro�, comentou.
Ela diz que em relação ao atendimen-
to, os problemas de lotação foram
resolvidos com o novo Restaurante
aberto em abril, na rua 15 de
Novembro, 510.

Hoje, a Universidade conta com
três RE�s, dois localizados no centro
da Pelotas e um no Campus Capão do
Leão. A produção dos alimentos é
feita no Restaurante do Campus e
estes são levados para os outros RE�s.
Somente alimentos como saladas,
frituras e as guarnições não são
transportados. Isso se dá devido ao
fato de que as cozinhas nos dois
Restaurantes de Pelotas não possuem
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espaço físico e equipamentos
suficientes para atender à demanda
solicitada.

Para resolver este problema, se
torna necessário uma ampliação da
cozinha do Restaurante do Campus
Capão do Leão, já que não há essa
possibilidade nos outros RE�s. �Como
é viável aumentar a cozinha no
Campus, acredito que essa seria a
saída para suprir os problemas de
estrutura encontrados no centro de
Pelotas�, contou Moema. Para ela, a

produção hoje é pequena.
São servidas 3,8 mil refeições

por dia nos Restaurantes. Em período
de recesso este número diminui. A
escolha dos cardápios é feita da
seguinte forma, existem oito cardá-
pios pré-formados e é feita uma
rotatividade entre eles. No RE eles não
atendem aos pedidos de estudantes,
mas as nutricionistas orientam
acadêmicos com algum tipo de
rejeição a algum alimento, como
intolerância a lactose.

MALG e Belas Artes
perdem

Luciana Renck Reis
Faleceu no
dia 26 de
novembro a
professora
L u c i a n a
Renck Reis,
da antiga
Escola de
Belas Artes
da UFPel,  e
d i r e t o r a  
fundadora
do Museu
de Artes
L e o p o l d o

Gotuzzo (MALG). Dona Luciana morreu de embolia
pulmonar, aos 84 anos de idade, e foi sepultada na
tarde deste domingo (27), às 16 horas, no Cemitério
São Francisco de Paula. Viúva de Luis Pires Reis, é mãe
do médico Luiz Renck Reis, de Delfina e Andréa, e de
Ana Luiza e Mário, estes dois últimos já falecidos.

Fi lha de Camaquã, professora e pintora,
proprietária do �Porão Antiguidades�, ela continuou
desempenhando inúmeras atividades depois de sua
aposentadoria. Muito respeitada no mundo acadêmico,
e dedicada ao MALG, Dona Luciana também prestou
relevantes serviços ao Museu da Baronesa. Seu nome
continuará sendo uma referência no mundo das belas
artes, ao qual se dedicou inteiramente durante sua vida.

Líder da família, voltada para os filhos e netos,
Luciana Renck Reis deixa seu nome gravado na história
da Universidade Federal de Pelotas e na própria história
de Pelotas, às quais serviu com dignidade, amor ao
ensino, determinação e dinamismo.

Turno único de 19 de
dezembro a 2 de março

Portaria expedida pelo reitor Cesar Borges determina a
adoção do regime de Turno Único de trabalho, no horário
das 8h às 14h, no período de 19 de dezembro de 2011 a 2
de março de 2012. A exceção é a Faculdade de Odontologia,
cujo turno único restringir-se-á ao período de 26/11 a 2
de março/12, em virtude de calendário próprio aprovado
pelo Cocepe. A Portaria determina que o Hospital-Escola e
os serviços essenciais obedecerão ao horário normal de
funciomanento.

Evento debate
políticas

de inovação

Com o objetivo de estimular os
debates institucionais sobre po-
líticas de inovação da UFPel, a
Agência de Gestão Tecnológica
(AGT) e a Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação, em sequencia ao
Ciclo de Debates iniciado em 2011,
promoveram no dia 5 de dezembro,
no auditório da Faculdade de
Direito, o 3º Evento do Ciclo de
Palestras que teve como temática O
Papel das Lideranças Científicas na
consolidação das Polít icas de
Inovação da UFPel. O evento foi
destinado a líderes dos Grupos de
Pesquisa CNPq da UFPel, Coor-
denadores de Programa de Pós-
Graduação, Pró-Reitores, pesquisa-
dores, discentes e demais lideranças
institucionais.

Reciclagem nas novas
áreas do Campus Porto

No terceiro andar do Campus Porto (antigo Anglo), os
cursos de Administração, Gestão Pública e Turismo,
começam a fincar seus pés e a estabelecer suas
instalações. E nesse processo, as lixeiras de coleta
seletiva, ideia e iniciativa da CGA (Coordenadoria de
Gestão Ambiental), têm função prioritária e já estão
instaladas, em salas recém idealizadas.

Na área anexa à Reitoria, os funcionários e os
diretores ligados aos cursos já chegam junto com os
alunos mentalmente focados para a importância e a
posição de prioridade que a reciclagem tem no processo
de estabelecimento e crescimento da Universidade e
do Campus.

Um exemplo disso é o espaço da Economia, que
ainda em processo de montagem das salas e chegadas
de diretores, já tem lixeiras próprias para a seleção do
lixo. �É com esse pensamento de cuidar do velho, e
criar um ambiente previamente pensado ambiental-
mente para o novo, que a CGA busca inserir a UFPel no
contexto da Gestão Ambiental�, observou o coor-
denador do órgão, Pablo Mendes.
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Câmara aprova doação do

prédio do Grande Hotel à UFPel

Reitor mostra projeto do Hotel-Escola aos vereadores

tendendo a solicitação do
reitor Cesar Borges, o
Legislativo Municipal anteci-

pou a votação do projeto de lei que
transfere ao patrimônio da UFPel o
prédio do Grande Hotel, viabilizando
o projeto de instalação de um hotel-
escola no local. A aprovação unânime
da proposta, no dia 7 de dezembro,
amparada por comissões técnicas e
confirmada em sessão extraordinária
da Câmara de Vereadores, permitirá
que o Ministério do Turismo oficialize
o processo de liberação de verba de
cerca de R$ 10 milhões destinada à
implementação do Hotel Escola da
UFPel.

Segundo o pró-reitor de
Planejamento e Desenvolvimento,
Rogério Knuth, parte da restauração
do prédio foi feita com recursos do
Programa Monumenta. A parte
externa encontra-se concluída, mas
o interior do imóvel necessita de
muitas intervenções. A complementa-
ção da obra civil está orçada em cerca
de R$ 2,7 milhões, enquanto na
restauração deverão ser investidos em
torno de 1,5 milhão. O total, que

AAAAA

envolve ainda instalações elétricas,
hidrossanitária, de gás, subestação e
gerador, equipamentos para trata-
mento de resíduos e efluentes, móveis
e equipamentos, é de cerca de 9,5
milhões.

A professora da UFPel Urânia

Pereira Sperling destaca que o hotel-
escola terá como foco a formação de
pessoal, beneficiando não apenas o
novo curso de Tecnólogo em Hotela-
ria, que será sediado no local, mas
também outros cursos como Admi-
nistração, Gastronomia e Turismo.

Além disso, a Universidade
pretende oferecer, através de projetos
de extensão, cursos de qualificação
para diversos postos de serviço, como
governança, camareira, garçom,
maitre, barman, recepcionista de
eventos, recepcionista de hotel,
técnicas higiênicas e sanitárias na
manipulação dos alimentos, dentre
outros.

A entrega oficial do projeto do
Hotel Escola da UFPel foi feita pelo
deputado federal Fernando Marroni
(PT), em recente reunião com o
ministro do Turismo, Gastão Vieira,
em Brasília.

Segundo Marroni, o ministro
entende que a proposta é muito
interessante tanto para a Universidade
como para a cidade, pois qualificará
a mão de obra do setor hoteleiro, que
se apresenta como uma das grandes
alternativas de desenvolvimento da
região.

Anteriormente, o projeto há
havia sido apresentado pelo reitor
Cesar Borges e pelo deputado a
integrantes do corpo técnico do
Ministério.

Começam as obras do Hospital-Escola
Ato realizado no dia 12 de dezembro,
junto ao Ambulatório da Faculdade de
Medicina, deu início às obras do futuro
Hospital-Escola (HE) da UFPel. A
solenidade foi presidida pelo reitor
Cesar Borges e contou com as
presenças de autoridades locais e
regionais vinculadas ao setor da Saúde
e de representantes da comunidade
universitária, da alta administração da
UFPel e da Fundação de Apoio
Universitário (FAU).

  Após a assinatura do contrato
com a empresa Instaltec, de Porto
Alegre, vencedora da licitação para esta
primeira etapa, o reitor colocou a pedra
fundamental da obra no terreno que
receberá o prédio do Hospital. A
construção do Bloco Três do Hospital,
dedicado à Oncologia, com 4,3 mil
metros quadrados, deverá estar
concluída em um ano. A Universidade

realizará as licitações dos outros dois
blocos, com 22 mil metros quadrados
e 2,1 mil metros quadrados, no começo
do próximo ano, devendo as cons-
truções iniciarem ainda no primeiro
semestre de 2012.

A construção do Hospital-Escola,
cuja aprovação foi anunciada em
Brasília no fim de setembro, envolve
recursos da ordem de R$ 121 milhões.
O Hospital deverá ter 370 leitos. Com
o começo das obras, a UFPel dá a
partida para concretizar o sonho
acalentado pelo primeiro diretor da
Faculdade de Medicina, professor
Naum Keiserman, falecido em
setembro, 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. O novo HE terá o nome do profe-
ssor Naum Keisermann e contará com
Pronto-Socorro.

No período de setembro a
dezembro, ocorreu a execução de
todas as etapas técnicas que atende-
ram às exigências legais para o início
das obras, o que se dá a partir de agora.
O reitor destacou 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 ideal
das comunidades 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 Estado. �No período de três anos
esta grande obra está em pleno
funcionamento�, festejou Borges.

O reitor agradeceu ainda às
equipes da Universidade e da FAU que
trabalharam na execução do projeto do
Hospital e ressaltou que a proposta da
UFPel foi a única no país de construção
de HEs contemplada pelo governo
federal com recursos neste ano.

O diretor da Faculdade de
Medicina, Farid Nader, disse que o mo-
mento era de muita felicidade para a
unidade, �a concretização de um sonho,
um dia histórico�. A secretária municipal
da Saúde, Arita Bergmann, classificou a
construção do hospital como uma boa
nova que se torna realidade, �um marco
histórico para Pelotas e região, fruto de
esforço de muitos, liderados pelo reitor
Cesar Borges�.

Programa de Internação Domiciliar contará com mais três equipes
Através de parceria entre a Secretaria
Municipal de Saúde e a UFPel, Pelotas
será a primeira cidade do Estado a ser
contemplada com equipes de interna-
ção domiciliar do programa Melhor em
Casa, do governo federal. O programa,
lançado em novembro pela presidente
Dilma Rousseff, objetiva ampliar o
atendimento domiciliar do Sistema
Único de Saúde (SUS).

O Ministério da Saúde vai investir
R$ 1 bilhão para custear a implantação
e manutenção dos serviços, que
destinam-se ao atendimento de
pessoas idosas, pacientes com
necessidade de reabilitação motora,
pacientes crônicos sem agravamento
ou em situação pós-cirúrgica, por

Saúde. Ambas as equipes são
exclusivas para pacientes oncológicos.
As três novas equipes não se
restringirão a casos de câncer e
atenderão a todos os diagnósticos.

Com os recursos federais, serão
implantadas três Equipes Multidisci-
plinares de Atendimento Domiciliar
(Emad) � a indicação é de uma equipe
para cada 100 mil habitantes �,
compostas de dois médicos, dois
enfermeiros, quatro técnicos em
enfermagem e um assistente social, e
também uma Equipe Multidisciplinar
de Apoio (Emap), que contará com um
psicólogo, um fisioterapeuta e um
terapeuta ocupacional.

�O programa, destinado a

exemplo, que terão assistência multi-
profissional gratuita, sem precisar ficar
distantes dos cuidados familiares.

Segundo o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha, a meta do governo
federal é que, até 2014, o programa
tenha mil equipes de atenção domiciliar
e 400 de apoio atuando em todo o país.
A execução do atendimento domiciliar
pelo SUS será executada em parceria
com estados e municípios.

PidiPidiPidiPidiPidi
O Programa de Internação Dominiciliar
Interdisciplinar (Pidi), desenvolvido há
seis anos pelo Hospital Escola da UFPel,
conta desde agosto com uma segunda
equipe, custeada pela Secretaria da

pacientes adultos e crianças,
contempla casos de recuperação pós-
traumáticas e sequelas neurológicas
(isquemia cerebral, insuficiência
cardíaca), infecções em geral, e
doenças agudas em crianças, que
podem ser atendidos em domicílio por
equipes especializadas�, explica a
médica do Hospital-Escola da UFPel,
Julieta Maria Carriconde Fripp,
coordenadora do bem sucedido
Programa de Internação Domiciliar
Interdisciplinar (Pidi).

Já aprovado pelo Ministério da
Saúde, a operacionalização do sistema
encontra-se em fase de tramitação,
mas a expectativa é de que os
atendimentos iniciem em janeiro.
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Assinado convênio que viabilizará

Centro de Especialidades Odontológicas

Centro era sonho antigo da Faculdade, agora concretizado

onvênio assinado no dia 7 de
dezembro entre a UFPel e a
Prefeitura de Pelotas, através

da Secretaria de Saúde, viabiliza a
prestação de serviços ambulatoriais
da Faculdade de Odontologia à
população. O acordo prevê ainda a
implantação do Centro de Especiali-
dades Odontológicas (CEO), que
poderá ser efetivado assim que a
Secretaria Estadual de Saúde conceder
a habilitação e o Ministério da Saúde
liberar os recursos. Os serviços
ambulatoriais já estão disponibiliza-
dos.

Na solenidade, o reitor Cesar
Borges agradeceu à Prefeitura pelas
parcerias firmadas e destacou que o
CEO é só o começo de um projeto para
todos os municípios da Zona Sul.

A diretora da Faculdade de
Odontologia, Márcia Bueno, caracteri-
zando o momento como especial,
lembrou que o projeto do Centro de
Especialidades é um sonho antigo da
Unidade que agora se torna ins-
titucional. Agradeceu a todas as
autoridades envolvidas na aprovação
do trabalho.

Para o prefeito Fetter Júnior,
esta é mais uma atividade das
inúmeras desenvolvidas em conjunto
pelo Executivo e UFPel, com o
contorno especial de atender à
população mais carente. Ressaltou a
qualificação dos acadêmicos da
centenária Faculdade de Odontologia

e as parcerias já existentes com a
Universidade, como do Pronto Socorro
e do Parque Tecnológico.

Os benefícios para a cidade do
trabalho conjunto entre a UFPel e a
Secretaria Municipal da Saúde, na área
odontológica, foram registrados pelo
presidente da Câmara de Vereadores,
Eduardo Leite.

CentroCentroCentroCentroCentro
O projeto do CEO tipo I, formatado
pela Procuradoria-Geral do Município,
foi apresentado a partir de junho aos
profissionais das entidades envolvi-
das em sua implantação e teve a
aprovação do Conselho Municipal de
Saúde. O CEO será destinado ao
atendimento de pacientes residentes
em Pelotas, inicialmente referendados
pelas Unidades Básicas de Saúde
(UBSs): Balsa, Bom Jesus, Dunas,
Leocádia, PAM-Fragata, Sítio Floresta
e Vila Municipal � locais que serão
campo de estágio para os acadêmicos
� e deverá funcionar nas depen-
dências da Faculdade de Odontologia,
com três consultórios odontológicos
completos (cadeira, unidade auxiliar,
equipo e refletor), aparelho de raios
X dentário, compressor e instrumen-
tais compatíveis com os serviços,
centro de esterilização, amalgamador,
fotopolimerizadores, canetas de alta
e baixa rotação, recepção e sala de
espera.

Serão assegurados os protoco-

CCCCC

los de biossegurança e de conduta
clínica para cada especialidade no
desenvolvimento do projeto e nas
ações de assistência.

O Centro receberá o nome de
CEO Jequitibá � escolhido para home-
nagear o centenário da Faculdade de
Odontologia da UFPel, completado em
23 de setembro último, uma vez que
o jequitibá simboliza as bodas de cem
anos.

O CEO prevê atendimentos
clínico-cirúrgicos de Odontologia nas
áreas de diagnóstico bucal, com

ênfase no diagnóstico e detecção do
câncer bucal; periodontia; cirurgia
oral menor nos tecidos moles e duros;
endodontia e atendimento a portado-
res de necessidades especiais. Deverá
ser encaminhado à Faculdade, de
forma programada e previamente
estabelecida, um número diário de
pacientes para cada especialidade,
conforme disponibilidade de vagas.
Todo atendimento odontológico será
realizado mediante agendamento
prévio do paciente junto à secretaria
do CEO.

Liga Nefrovida
reedita campanha de
saúde no Calçadão

No dia 26 de novembro, um sábado, a Nefrovida -
Liga Acadêmica de Nefrologia da UFPEL - realizou
mais uma campanha de Prevenção da Doença Renal,
na esquina das ruas Andrade Neves e Sete de
Setembro. A campanha, que vem sendo tradicional-
mente realizada, atende as pessoas que esponta-
neamente afluem ao local, medindo a pressão
arterial, realizando exame de glicose no sangue e
orientando a todos sobre como fazer para prevenir
e controlar as doenças que acabam comprometendo
o funcionamento dos rins. Compareceram ao evento
o reitor Cesar Borges, o vice-reitor Manoel Luiz
Brenner de Moraes e o pró-reitor administrativo
Élio Paulo Zonta, prestigiando a iniciativa dos
acadêmicos de Medicina e de Enfermagem que
trabalharam na campanha.

Segurança Pública na fronteira
Brasil-Uruguai em debate

Cumprindo um dos seus objetivos no processo de
integração fronteiriça no Mercosul, o Núcleo de
Estudos Fronteiriços da UFPel sediou no dia 29 de
novembro reunião técnica entre representantes da
Brigada Militar do Estado e da Polícia do Uruguai,
sediada em Rivera. A reunião tratou da cooperação
e da implantação do Programa de Prevenção e
Combate as Drogas e a Violência (Proerd) na
fronteira Brasil-Uruguai. Esta iniciativa pioneira
servirá para fortalecer a ação dos órgãos de
segurança no Mercosul e aumentar a rede de
proteção às drogas e à prevenção da violência na
fronteira.

O Programa Educacional de Resistência às
Drogas (Proerd) foi criado sob a chancela do
Programa Norte-americano DARE-Drug Abuse
Resistance Education, surgido em 1983. Foi
implantado no Brasil em 1992 e conta com quatro
cursos: Proerd para educação infantil, 4° e 6° séries
do ensino fundamental e Curso Proerd para pais.
 A reunião realizada na fronteira Santana do

Livramento-Rivera contou com a representação
brasileira do coronel Flávio da Silva Lopes, do
tenente-coronel Antônio Osmar da Silva e do
capitão Cilon Freitas da Silva e do Uruguai do
inspetor maior Luis Madera Brasil, do comissário
Fernando Osório Porto e do comissário Inspetor
Gualberto Acosta.

Centro do Mercosul completa 16 Anos
O Centro de Integração do Mercosul completou
16 anos no dia 29 de novembro. Hoje, o Centro
está consolidado como importante elo entre a
UFPel, as comunidades local e do Mercosul,
priorizando sua atuação na Metade Sul do RS, a
partir de ações que valorizem o potencial da
sociedade, através de atividades que contribuam
na formação de uma consciência integracionista
com os demais países. 
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Epidemiologia recebe prêmio da
Capes de melhores teses do País
OOOOOPrograma de Pós-Graduação em

Epidemiologia (PPGE) da Universidade
Federal de Pelotas foi selecionado pela

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) para receber o Prêmio
Capes de Teses 2010.

A tese premiada �Efeito de condições sócio-
demográficas e do crescimento precoce sobre a
obesidade abdominal em adultos jovens:
Resultados da Coorte de 1982� foi defendida no
ano de 2009, pelo médico David Alejandro
González Chica, sob orientação do professor
Cesar Victora.

A Capes selecionou os 45 melhores
trabalhos de conclusão de curso de doutorado,
das 48 áreas do conhecimento reconhecidas pela
instituição, apresentados no Brasil em 2009. A
cerimônia de entrega do prêmio foi realizada no

dia 15 de dezembro na sede da Capes, em
Brasília. Durante a cerimônia, foram indicados
três trabalhos, dentre os selecionados, para
receber o Grande Prêmio Capes.

PremiaçõesPremiaçõesPremiaçõesPremiaçõesPremiações
As teses vencedoras foram beneficiadas com
certificado ao orientador, aos coorientadores e
ao programa em que foi defendida a tese;
certificado de premiação e medalha para autor;
auxílio equivalente a uma participação em
congresso nacional para o orientador, no valor
de R$ 3 mil; e bolsa de até três anos para
realização de estágio pós-doutoral em institui-
ção nacional para o autor da tese, ou de um ano
de estágio pós-doutoral fora do país, em uma
instituição de notória excelência na área de
conhecimento do premiado.

II Workshop
Internacional em

Irradiação de
Microondas

No Ano Internacional da Química, o Laboratório
de Síntese Orgânica Limpa da UFPel (LASOL),
promoveu o II Workshop Internacional em
Irradiação de Microondas (II WIIMO), realizado de
12 a 14 de dezembro, no Hotel Jacques Georges
Tower.

A abertura oficial ocorreu às 19h, mas, a
partir das 14h, foi oferecido o minicurso
ministrado pelo professor dr. C. Oliver Kappe,
da Universidade de Graz - Áustria. �Todos os
participantes foram alojados no local do evento,
desde o estudante de iniciação científica até o
pesquisador mais renomado, para que a
interatividade estivesse maximizada, inclusive na
informalidade�, diz a secretária-geral do evento,
professora Raquel Guimarães Jacob, do Centro
de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de
Alimentos (CCQFA/UFPel).

O desenvolvimento da tecnologia de
irradiação de microondas foi iniciado na década
de 40 e tinha como principais aplicações a
indústria de alimentos e de polímeros. Somente
na década de 80 os químicos orgânicos
começaram a utilizá-la como ferramenta, e o
desenvolvimento de equipamentos que permitem
controlar as condições reacionais tornou possível
a reprodutibi l idade dos experimentos,
difundindo esta técnica entre os químicos
orgânicos sintéticos. Na palestra de abertura do
evento, � Irradiação de Microondas: Uma
Alternativa de Sucesso no Brasil�, o professor
Rodrigo O. M. Alves de Souza detalhou esse
tópico com propriedade.

O principal objetivo do WIIMO é dar
continuidade à atualização e à integração de
pesquisadores estabelecidos, emergentes e que
pretendem ingressar na uti l ização desta
tecnologia, ampliando as discussões com a
participação de pesquisadores de reconhecida
competência e projeção nacional e internacional.
Além do professor Kappe, autor de vários livros
sobre irradiação de microondas em síntese
química, participaram do evento os professores
dr. Erik Van der Eycken (Katholieke Universiteit
Leuven � Bélgica) e Rafael Luque (Universidade
de Córdoba � Espanha), além de diversos outros
pesquisadores brasileiros convidados. O II WIIMO
teve 110 inscritos, com mais de 30 trabalhos
científicos, apresentados na forma de painéis e
oral (seis apresentações). Promovido pelo
Laboratório de Síntese Orgânica Limpa da UFPel
� LASOL, o evento contou com o apoio do
Programa de Pós-Graduação em Química da
UFPel, da Capes-PAEP e da Fapergs.

Evento reuniu pesquisadores renomadosProfessora do Pós em Enfermagem
também ganha Prêmio Capes de Tese

Entre os trabalhos vencedores do Prêmio Capes
de Tese 2010 está, na área da Enfermagem, o da
professora doutora do programa de Pós-
Graduação em Enfermagem da Faculdade de
Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas
Maria Elena Echevarría Guanilo, com o trabalho:
Validação da �Burns Specific Pain Anxiety Scale
- BSPAS� e da �Impact of Event Scale - IES� para
brasileiros que sofreram queimaduras, orientado
pela Profa. Dra. Lídia Aparecida Rossi (EERP-USP)
pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades
de Doutoramento em Enfermagem - USP e da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP.

O Prêmio Capes
de Tese foi instituído
no ano de 2005, com
objetivo de outorgar
distinção às melhores
teses de doutorado
defendidas e apro-
vadas nos cursos

reconhecidos pelo Ministério da Educação. São
considerados na seleção os quesitos originali-
dade, inovação e qualidade. A pré-seleção é feita
nos programas de pós-graduação das institui-
ções de ensino superior.

IV Encontro sobre Selênio e Telúrio Brasil
será organizado pela UFPel

O Grupo de Síntese Orgânica Limpa da UFPel
(LASOL) organizará o 4º Encontro sobre Selênio e
Telúrio Brasil - ESeTe-IV. O evento será realizado
na cidade de Torres, litoral norte do Rio Grande do
Sul, no Guarita Park Hotel, entre os dias 3 e 6 de
dezembro de 2012. A Comissão Organizadora do
evento espera a participação de pesquisadores de
todo o Brasil e do exterior, além de alunos de pós-
graduação e iniciação científica de várias
Instituições Brasileiras de Ensino e Pesquisa.

O ESeTe-IV também está aberto à
participação de profissionais de empresas públicas
ou privadas que tenham interesse no desenvolvi-
mento científico e tecnológico dos diferentes
aspectos da química, bioquímica, farmacologia,

biotecnologia,  ciência dos materiais e tecnologia
agroindustrial de compostos contendo selênio e
telúrio. Uma das atrações do ESeTe-IV é a
publicação de uma edição especial da revista
Tetrahedron: Tetrahedron Symposia in Print em
Selênio e Telúrio.

A comunidade científica que trabalha com se-
lênio e telúrio e suas aplicações terá a oportunidade
de publicar seus trabalhos completos em uma revis-
ta de excelente nível (f.i. = 3,011), valorizando ainda
mais o ESeTe e a pesquisa realizada no Brasil. Em
breve, serão divulgados os detalhes sobre a progra-
mação, valores de inscrição e prazos de submissão
de trabalhos. O endereço do site oficial do ESeTe-
IV é http://www.ufpel.edu. br/ccqfa esete4.

Física aprova projeto conjunto com a França
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) divulgou no dia 7 de
dezembro o resultado do edital Capes/Cofecub
para seleção de projetos conjuntos de pesquisa
em todas as áreas do conhecimento, com vistas
ao intercâmbio científico entre instituições de
ensino superior (IES) do Brasil e da França. Foram
selecionados 31 projetos, sendo um deles o projeto
�Estudos de novos estados da matéria no Grande
Colisor de Hádrons�, coordenado no Brasil pelo
Prof. Dr. Victor Gonçalves, do mestrado em Física
da UFPel.

O projeto é uma parceria de pesquisadores
em Física de Partículas de diversas instituições
brasileiras (UFPel, FURG, UFRGS, UFSC, UFRJ, USP e
UNIFESP) com o Commissariat à l�énergie atomique

et aux énergies alternatives - Saclay, França, e visa
avançar, através da consolidação e ampliação de
colaborações existentes, na compreensão das
interações fundamentais da Natureza.

Em particular, o projeto visa estimar os
observáveis a serem estudados no Grande Colisor
de Hádrons (LHC - CERN - Suiça), o qual é o
principal experimento mundial em Física de
Partículas. Como atividades previstas durante os
quatro anos do projeto, estão a qualificação de
docentes da UFPel através de estágios de pós-
doutoramento na França, de estudantes brasileiros
durante os seus doutoramentos através de estágios
na França e a vinda dos pesquisadores e estudantes
franceses para interagirem com os professores da
UFPel.
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Está criado o
Mestrado em

Antropologia na UFPel
O Instituto de Ciências Humanas (ICH) está infor-
mando que o projeto do curso de Mestrado em
Antropologia foi aprovado pela Capes no último
dia 30 de novembro. O curso se estrutura com
duas áreas de concentração, Antropologia Social
e Cultural e Arqueologia, e com duas linhas de
pesquisas gerais, �Sociedade, ambiente e
territorialização� e �Comunidade, Rede e Perfor-
mance�. Para os próximos dias está previsto o
lançamento do edital, definindo o período de
inscrições e as datas da seleção para a primeira
turma.

Professores visitam escola em Pinheiro Machado
Atendendo ao convite da professora
Marizete Duarte, diretora da Escola
Estadual General Hipólito Ribeiro, os
professores Celso Elias Corradi,
Maurício Pinto da Silva e Ignácio
Traversa, do Curso de Gestão Ambiental
da UFPel em Pinheiro Machado,
visitaram a Escola na manhã do dia 7
de dezembro.

O encontro contou com a
participação de professores e alunos do
terceiro ano do Ensino Médio. Na
oportunidade, os professores da UFPel
falaram sobre as ações da Universidade
no município e apresentaram o curso
de Gestão Ambiental e suas linhas de
estudos na região. As atividades
prosseguiram para os alunos do turno
da noite, com a palestra do professor
Maurício Pinto da Silva, que abordou
temas como gestão ambiental, fronteira e
desenvolvimento regional, além da apresentação

do curso de Gestão Ambiental oferecido pela UFPel
no município.

Universidade sedia encontro do
Observatório da Educação do Campo

Nos dias 12 e 13 de dezembro, ocorreu na
Faculdade de Educação (FaE) da UFPel o encontro
dos três estados do Sul (SC, PR e RS), do
Observatório da Educação do Campo: projeto de
investigação � ação, com foco no letramento e
na análise do IDEB. Estiveram presentes 60

integrantes que avaliaram o primeiro ano de
desenvolvimento do projeto, aprofundar con-
teúdos e planejar 2012.Foram realizadas
palestras, apresentações de trabalhos, oficinas
e saídas de campo. Mais informações no site:
www.ufpel.edu.br/ich/seur.

Capes aprova
Mestrado

em Artes Visuais

Doutorado em Enfermagem é
aprovado pela Capes

Faculdade de Enfermagem da UFPel
comemora a aprovação, pela Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior), da criação do Doutorado
em Enfermagem, que vem se juntar ao Mestrado
Acadêmico, oferecido desde 2008 e que já registra
35 defesas de dissertação. O novo curso tem início
previsto para março de 2012, com proposta inicial
de oferta de 12 vagas.

�A aprovação do curso no tempo recorde de
quatro anos é fruto do esforço conjunto da direção
da Faculdade, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, da produção científica dos alunos
(Mestrado) e de nossos 17 professores, cujos
projetos contam com o apoio não apenas dos
órgãos de fomento, mas também do próprio
Ministério da Saúde�, enfatiza a professora Rita
Maria Rech, coordenadora do Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem.

Segundo a coordenadora, a ênfase do
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
UFPel consiste em reverter as práticas de saúde,
estabelecendo a conexão entre os serviços de
saúde e a inclusão social e cidadã, fortalecendo as
políticas públicas. Outro aspecto destacado é a

forte vinculação com a realidade regional e a trans-
formação da realidade de saúde nesse contexto.

Linhas de pesquisaLinhas de pesquisaLinhas de pesquisaLinhas de pesquisaLinhas de pesquisa
O Doutorado em Enfermagem da UFPel abrange
três linhas de Pesquisa: Enfermagem e Saúde
Mental e Saúde Coletiva; Práticas, Saberes e
Cuidado na Saúde e Enfermagem no Sistema
Familiar e Contexto Rural; e Processo de Trabalho
em Saúde, Educação e Enfermagem.

�Nesse processo, o Programa de Pós-
Graduação conta com a forte parceria do Departa-
mento de Medicina Social da Faculdade de
Medicina, da Faculdade de Educação e da Embrapa
Clima Temperado�, observa Rita.

Na avaliação da coordenadora, o Doutorado
vem consolidar uma nova Enfermagem na região,
criando um novo conceito sobre a profissão do
enfermeiro.

Notícias sobre o edital e processo seletivo
serão publicadas em breve na página da Faculdade
de Enfermagem e no site da UFPel. O Programa de
Pós-Graduação em Enfermagem funciona na rua
Gomes Carneiro, 1, primeiro andar, sala 201,
campus Porto.

AAAAA

Surge o Comitê de Ética em Pesquisa
em Ciências Humanas e Sociais

Em reunião realizada no dia 6 de dezembro, nas
dependências da Faculdade de Educação (FAE), foi
dado início aos trabalhos para a criação do Comitê
de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e
Sociais. Fizeram parte daquela reunião os
Professores Jarbas S. Vieira, Maria de Fátima D.
Martins, Ângela R. Pohlmann, Márcia J, Espig, além
do Prof. Orlando Antonio Lucca Filho e o Tec.
Admin. Bruno Vieira.

Este comitê deverá ser definitivamente criado
no próximo dia 15 de março de 2012, quando nova

reunião ocorrerá nas dependências da FAE, às
17h30min, sob coordenação do professor  Jarbas
Vieira. É conveniente que as demais unidades
pertencentes as áreas de Ciências Humanas e
Sociais se façam presentes nesta reunião,
possibilitando a criação de um comitê com grande
representatividade. Contatos podem ser feitos com
o Diretor de Pesquisa e Pós Graduação da UFPel
(orlando_lucca @hotmail.com, bruno.prppg
@hotmail.com) ou com o Prof. Jarbas (jarbas.vieira
@gmail.com).

O Centro de Artes, juntamente com a Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Gradução da UFPel, festeja a
aprovação, pela Capes (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior),
do novo curso de Mestrado em Artes Visuais. O
início das aulas da primeira turma está previsto
para abril de 2012, com a oferta de nove vagas.

�A aprovação do curso é fruto do esforço
conjunto da direção do Centro de Artes, da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e do corpo
docente, de formação interdisciplinar, que vem
se constituindo ao longo dos últimos anos�,
enfatiza a professora Angela Raffin Pohlmann,
coordenado-ra do Programa de Pós-Graduação
em Artes Visuais (PPGAV).

Linhas de pesquisaLinhas de pesquisaLinhas de pesquisaLinhas de pesquisaLinhas de pesquisa
O curso está estruturado em uma única Área de
Concentração, Arte Contemporânea, a qual
acolhe estudos em poéticas visuais e no ensino
da arte, e pressupõe reflexões críticas sobre
produções artísticas vinculadas ao contexto
contemporâneo.

Esta Área de Concentração possui duas
Linhas de Pesquisa:

a) Ensino da Arte e Educação Estética:
compreende experiências estéticas e práticas
pedagógicas interdisciplinares, mediadas pelo
contexto social e cultural. Professores: Mirela
Ribeiro Meira, Nádia da Cruz Senna, Renata
Azevedo Requião, Ursula Rosa da Silva, Carlos
Alberto Santos (colaborador) e Lúcia Bergamaschi
Costa Weymar (colaboradora).

b) Processos de Criação e Poéticas do
Cotidiano: acolhe pesquisas do campo das
poéticas visuais, estudando a arte em seus
processos de formação e criação, recepção e
mediação. Profes-sores: Adriane Hernandez,
Alice Jean Monsell, Angela Raffin Pohlmann,
Daniel Albernaz Acosta, Eduarda Azevedo
Gonçalves e Flávio Roberto Gonçalves (colabora-
dor/UFRGS).

InscriçõesInscriçõesInscriçõesInscriçõesInscrições
Notícias sobre o Edital para Processo Seletivo
serão publicadas em breve na página do
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
(PPGAV) e no site da UFPel.

O PPGAV funciona na Rua Alberto Rosa, 62,
sala 320 (terceiro andar). CEP: 96010-770 -
Pelotas � RS, Brasil. Fone: (53) 3284 5519.
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Projeto desenvolvido na

Biotecnologia é finalista do
Prêmio Santander

OOOOOProjeto intitulado �Desenvolvimento de
bioinseticida utilizando Pichia pastoris para
controle biológico de mosquitos�, desen-

volvido pela área de Biotecnologia da UFPel, foi
finalista no concurso cultural Santander, que visa
apoiar e reconhecer a criação e o desenvolvimento
de projetos de oportunidade empreendedora,
elaborados e finalizados exclusivamente por
estudantes do curso de graduação ou de pós-
graduação, com perfis e posturas empreendedores.

O produto destina-se a empresas de
biotecnologia interessadas em produzir o
bioinseticida e posteriormente comercializá-lo para
o governo, a fim de controlar as populações de
mosquitos do gênero Culex spp. �Já existem
disponíveis no mercado inúmeros inseticidas
biológicos, porém todos são produzidos a partir
do cultivo de bactérias da espécie Bs, sendo que
esses produtos apresentam as seguintes
desvantagens: sedimentação rápida do complexo

esporo/cristal fora da zona de alimentação larval;
inativação da toxicidade por luz UV e resistência
do mosquito�, explica o orientador da pesquisa,
professor Fábio Pereira Leivas Leite.

Além de Fábio Leite, a equipe da UFPel é
composta por um líder da Equipe, o aluno de
graduação em Ciências Biológicas, Relber Aguiar
Gonçales, e pelos colaboradores Ana Paula Stori de
Lara � Pós-Graduação em Parasitologia, Luciana
Ávila � Pós-Graduação em Parasitologia, Ana
Munhoz Vianna � Pós-Graduação em Biotecnologia,
Amanda Fernandes Pinheiro � Pós-Graduação em
Parasitologia, Régis Sturbelli � Pós-Graduação em
Biotecnologia, Rita de Cássia Conceição � Pós-
Graduação em Biotecnologia, Mariana da Silva Pinto
� Graduação em Biologia, Rômulo Silva de Oliveira
� Graduação em Biotecnologia, Lucas Bigolinn
Lorenzon � Graduação em Biotecnologia, Paula
Ferreira Knabah � Graduação em Biologia, e Diego
Moscareli Pinto � Pós- Graduação em Parasitologia.

Residente do Hospital
Veterinário recebe
prêmio nacional

A médica veterinária Karina Affeldt Guterres,
residente em Clínica Médica de Pequenos Animais
no Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) da UFPel,
foi classificada em terceiro lugar no Programa de
Incentivo ao Aperfeiçoamento Clínico (PIAC),
promovido pela empresa Ouro Fino.

O trabalho desenvolvido intitula-se
�Avaliação da Eficácia do Auritop® no Tratamento
de Otite Externa Fúngica e Bacteriana em cães da
Raça Cocker Spaniel� e teve como orientadora a
professora dra. Marlete Brum Cleff e coorientador
o professor Cristiano Silva da Rosa, diretor do HCV.
O trabalho contou ainda com o apoio das médicas
veterinárias Silvia Ladeira (Laboratório de
Bacteriologia � LRD � UFPel) e Rosema Santin (MicVet
� UFPel).

Veterinário da UFPel é
primeiro vice-

presidente da Sovergs

No dia 16 de novembro, em Porto Alegre,
ocorreu a sessão solene de transmissão de
cargos da Di retor ia  e  Conse lhe i ros  da
Sociedade de Veterinária do Rio Grande do Sul
(Sovergs). Na ocasião, foi empossado como
pr imeiro v ice-pres idente  o  técnico ad-
ministrativo da UFPel e veterinário Paulo
Ricardo Centeno Rodrigues, que atua no
Laboratório de Virologia e Imunologia da
Faculdade de Veterinária. A veterinária Rosane
Maia Machado presidirá a entidade na Gestão
2011/2014. Na mesma oportunidade, foram
empossados a  Di retor ia  Execut iva  e  os
Conse lhe i ros  do Conse lho Regiona l  de
Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul
(CRMV-RS) para Gestão 2011-2014. O novo
presidente é o veterinário Rodrigo Marques
Lorenzoni.

Agrônomos comemoram 50 anos de formatura
Os Engenheiros Agrônomos de 1961 da então
Escola de Agronomia Eliseu Maciel completaram 50
anos de sua formatura no dia 8 de dezembro. Esse
evento foi rememorado por um encontro de dois
dias: 8 e 9, em que constou uma visita à Faculdade,
onde foi descerrada uma placa comemorativa.

Essa turma de 22 Engenheiros Agrônomos
incluía seis peruanos e um paraguaio, alguns dos
quais se radicaram no Brasil. Nove desses 22
faleceram ao longo desses anos: Adolfo Pareja
Camara, Anna Maria Krause, Fernando Moreira
Rosa, Gilce Marlene Horta Wetzel, Jorge Omar
Pancinha da Fonseca, José de Souza Coelho Filho,
Nedi Maicá de Melo, Tranquelino Franco Denis e

Waldir Schneider.
Participam desse encontro os 13 Engenheiros

Agrônomos que seguem: Adolfo Misael Derteano
Venegas (Lima, Peru), Alfieri Dante Pacussich
Orihuela (Florianópolis), Álvaro Jaime Faria Dias
(Pelotas), Andrés Mariano Palomino Vega
(Florianópolis), Clara Oliveira (Brasília), Felipe
Azevedo de Souza (São Lourenço do Sul), Gabriel
José dos Santos Soares (Porto Alegre), João Gilberto
Corrêa da Silva (Pelotas), José Afonso Molina
Pizzarro (Pelotas), José Carlos Marquesan (Porto
Alegre), Oscar Raúl Urbina Cevallos (Piura, Peru),
Oswaldo Euclydes Aranha (Curitiba) e Ramón
Alejandro Cornejo Saavedra (Chiclayo, Peru).

Professor da Zootecnia participa
de evento em Montevidéu

De 22 a 24 de novembro, o professor do Curso de
Zootecnia da UFPel,  Otoniel Geter Lauz Ferreira,
lider do Grupo de Pesquisa Ovinos e Outros
Ruminantes (Govi) (http://wp.ufpel.edu.br/govi/),
participou em Montevidéu do encontro de líderes
do Programma Ibero-Americano da Ciência e
Tecnologia para o Desenvolvimiento � CYTED, área
temática �Agroalimentação�, rede temática

�Desarrollo y Transferencia de Tecnología para la
Producción Ovina en Pequeña y Mediana Escala en
Iberoamerica � Iberovino (www.iberovinos. com)�.

No evento, em que participaram repre-
sentantes de nove países, foram acertadas
parcerias para troca de experiências, intercâmbio
de alunos, projetos em conjunto, entre outros
temas.
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Escavações Arqueológicas
no banhado do Valverde

O passado emerge pelas mãos dos arqueólogos

ntre os dias 21 de novembro e 1º de
dezembro foi realizada a escavação de
sítios arqueológicos no banhado do

Valverde, na praia do Laranjal, em Pelotas-RS. A
escavação foi desenvolvida por uma equipe que
envolve alunos e professores do curso de
Bacharelado em Antropologia e Arqueologia e
alunos dos cursos de História e Geografia da
UFPel. Além disso, também compõem a equipe,
alunos de pós-graduação da Universidade de São
Paulo (USP) e da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), bem como, alunos de graduação
do curso de Arqueologia da Fundação
Universidade do Rio Grande (Furg).

A escavação foi coordenada pelos
arqueólogos da UFPel Rafael Guedes Milheira,
Loredana Ribeiro, Bruno Sanchez, Luciana
Peixoto e Aluisio Alves, fazendo parte do
cronograma da disciplina de Práticas de Campo
II. O trabalho de campo foi desenvolvido no
âmbito do Projeto coordenado pelo professor dr.
Rafael Guedes Milheira, intitulado: �Arqueologia
dos grupos Guarani e construtores de Cerritos
da Laguna dos Patos e Serra do Sudeste: história,
território e tecnologia�, cujo financiamento tem
apoio do Conselho Municipal do Meio Ambiente
(Compam).

A escavação foi realizada em montículos
de terra conhecidos popularmente como �cerrito
de índio�, construídos, muito provavelmente,
pelas populações conhecidas historicamente
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Livro Arqueologia do
Mediterrâneo é lançado em SP

No dia 5 de dezembro, às 18h30min, foi realizada a
cerimônia de lançamento do livro Arqueologia do
Mediterrâneo Antigo: Estudos em Homenagem a
Haiganuch Sarian (Life. 248 pp, R$60,00), na Livraria
João Alexandre Barbosa da EDUSP. Os editores são
Maria Cristina Oliveira Bruno, do Museu de
Arqueologia e Etnologia (MAE) da USP, Fabio Vergara

Cerqueira, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
e Pedro Paulo A. Funari, da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), e a organização é de Eleuza
Gouveia também do MAE. O lançamento contou com
o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp) e da Sociedade Brasileira de
Estudos Clássicos (SBEC).

como charruas e minuanos, grupos estes que
habitaram a região pampiana do Rio Grande do
Sul, Uruguai e Argentina desde, pelo menos,
4500 anos atrás. Estes montículos de terra eram
construídos por estas populações indígenas para
servirem de plataformas para as habitações,
sepultar seus mortos, manejar áreas de plantio
e demarcar seus territórios. São construções que
denotam um grande conhecimento empírico de
engenharia de solos por parte destas populações
indígenas, demonstrando uma grande capacida-
de adaptativa aos ambientes alagadiços e
banhados típicos da laguna dos Patos e lagoa
Mirim.

Estudantes selecionadas para
o I Encontro Ibero-

Americano de Jovens
Musicólogos, em Lisboa

As alunas do curso de Ciências Musicais Ruthe
Zoboli Pocebon, Ananda Alves Brandão e
Carolina Borges Ferreira tiveram trabalhos
aceitos para o I Encontro Ibero-Americano de
Jovens Musicólogos, que ocorrerá em Lisboa,
de 22 a 24 de fevereiro de 2012.

Os trabalhos que serão apresentados
demonstram a abrangência e a diversidade das
temáticas tratadas pelo Grupo: Ruthe Zoboli
Pocebon/Luiz Guilherme Goldberg (BRA)-
Tipologias musicais em jornais: definições e
critérios de uso; Ananda Alves Brandão/
Carolina Borges Ferreira/Isabel Porto Nogueira
(or ientadora )  (BRA)  -  A Pesquisa  em
Musicologia através da análise de acervos
pessoais: um estudo de caso sobre o barítono
brasileiro Andino Abreu (1884-1961).

Suas palestras estão previstas para o dia
23 de fevereiro.

Docente da FAT
publica artigo na

Revista do Serviço
Público da Enap

A professora
Simone Mello,
vice-diretora da
Faculdade de
Administração e
Turismo (FAT/
UFPel) publicou
recentemente o
artigo �A noção
de competência
na gestão de
pessoas: refle-
xões acerca do
setor público�, no
vol. 62, n° 2, abr/
jun 2011, na
Revista do Serviço
Público (RSP-

ENAP).     
O artigo desenvolvimento com Francielle

Molon traz discussão sobre a gestão por
competências como atributo elementar para o
desempenho organizacional, considerando o
impacto que alterações sociais e econômicas tem
no trabalho. Fez-se uma revisão bibliográfica que
evidenciou a importância da gestão por competên-
cias no desempenho organizacional e na gestão
estratégica de pessoas. O estudo também aponta
que o caminho ainda é vasto e impreciso nas
empresas públicas pela complexidade cultural e
política envolvida. No entanto, o que inibe o desen-
volvimento de competências individuais são fatores
psicológicos, que vão da percepção de gerentes a
reações de servidores frente a novos problemas.

�Estive recentemente na Conferência de
Desenvolvimento CODE-IPEA e observei vários
trabalhos correlatos ao nosso. Tive a certeza de
que estamos no caminho certo, e que a pesquisa
que desenvolvemos na UFPel: Competências
Gerenciais no Setor Público deve ser otimizada em
2012. A RSP é uma oportunidade de divulgar o que
se está pesquisando no setor público e seria muito
oportuno ter alunos e egressos da FAT divulgando
suas pesquisas nesse periódico que é referência
na gestão de políticas públicas�, observa Simone.


