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Começa o ano letivo
para 20 mil alunos

Cerca de 20 mil estudantes iniciaram o ano letivo
de 2012 no dia 5 de março, em 94 cursos de
graduação, espalhados nos diversos campi da
UFPel. A expectativa maior fica por conta dos 3.168

novos alunos, que ingressam na Universidade neste
semestre através do SiSU (Sistema de Seleção
Unificada), muitos dos quais oriundos de outros
estados da Federação. Este semestre marca o início

das atividades dos cursos de tecnólogo em Hotelaria
e bacharelado em Música Popular.
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Governador em exercício visita UFPelGovernador em exercício visita UFPelGovernador em exercício visita UFPelGovernador em exercício visita UFPelGovernador em exercício visita UFPel
e conhece projetos na área da Saúdee conhece projetos na área da Saúdee conhece projetos na área da Saúdee conhece projetos na área da Saúdee conhece projetos na área da Saúde

O governador em exercício do Rio Grande do Sul, vice-governador Beto Grill,
e o secretário estadual da Saúde, Ciro Simoni, visitaram em janeiro o Centro
de Pesquisa em Saúde Doutor Amílcar Gigante da UFPel. Eles foram conduzidos
pelo reitor Cesar Borges, que mostrou as instalações e o funcionamento do
Centro e relatou projetos na área da Saúde desenvolvidos na Universidade.....
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MEC aprova a Residência Multiprofissional em VeterináriaMEC aprova a Residência Multiprofissional em VeterináriaMEC aprova a Residência Multiprofissional em VeterináriaMEC aprova a Residência Multiprofissional em VeterináriaMEC aprova a Residência Multiprofissional em Veterinária
A recente aprovação, pelo Ministério da Educação (MEC), da Residência
Multiprofissional em Veterinária e a consequente destinação de bolsas para
residentes no ano de 2012, representa uma importante conquista para a
Faculdade de Veterinária da UFPel, pois dá aos egressos o status de
profissionais da área de saúde, tornando o curso ainda mais valorizado. A
instituição é uma das oito no país com o programa aprovado.
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UFPel anuncia novos pró-reitores e novas direçõesUFPel anuncia novos pró-reitores e novas direçõesUFPel anuncia novos pró-reitores e novas direçõesUFPel anuncia novos pró-reitores e novas direçõesUFPel anuncia novos pró-reitores e novas direções
As principais mudanças dizem respeito às pró-reitorias de Graduação,
Administrativa e de Extensão e Cultura, que estão com novos titulares. Os
departamentos de Pesquisa e Pós-Graduação da PRPPG também tiveram
alterações.
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A saúde dos pelotenses está sendo monitorada mais uma vez pelos
pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da
Universidade Federal de Pelotas. Iniciou uma grande pesquisa abrangendo
cerca de quatro mil pessoas, residentes na área urbana da cidade.
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Pós em Epidemiologia inicia nova pesquisa de saúdePós em Epidemiologia inicia nova pesquisa de saúdePós em Epidemiologia inicia nova pesquisa de saúdePós em Epidemiologia inicia nova pesquisa de saúdePós em Epidemiologia inicia nova pesquisa de saúde
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Morre o médico

Danilo Rolim de Moura
OOOOO

UFPel perde o pró-
reitor Elio Paulo Zonta

Faleceu às 12h15min do
dia 27 de fevereiro, no
hospital da Beneficência
Portuguesa - ala Nossa
Senhora de Fátima -,
onde estava internado
devido a complicações
em seu quadro de
saúde, o pró-reitor
Administrativo da UFPel,
Elio Paulo Zonta.
Durante longo tempo,
ele lutou contra um
câncer, o qual enfrentou
com rara galhardia,
dedicando-se ao trabalho de forma extraordinária
e exemplar.

O professor Elio Paulo Zonta deixou a Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PRPD),
em outubro de 2011, à qual esteve vinculado desde
o ano de 1997, para ocupar a Pró-Reitoria
Administrativa. Formado em Agronomia e com
mestrado em Estatística e Experimentação
Agronômica pela Esalq, ele sempre foi afeito aos
números, gráficos e planilhas de custeio.

Ao ingressar na UFPel, em agosto de 1976,
Zonta atuou na docência junto ao Departamento
de Matemática e Estatística do Instituto de Física e
Matemática, de cujo Departamento exerceu a chefia
no período de 1989/93. De 1993 a 1997, ocupou
a direção do Instituto de Física e Matemática. No
início da gestão da reitora Inguelore de Souza, foi
guindado à administração superior da Universidade.

Zonta conquistou, no último mês de junho,
o direito à aposentadoria, mas seguiu como um
dos homens de confiança da administração Cesar
Borges.

Aos 58 anos, Zonta deixa a esposa, dois filhos
e três netos.
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médico da Faculdade de Medicina Danilo
Rolim de Moura, importante vulto da
história daquela unidade, faleceu no dia 18

de janeiro, em Porto Alegre. Bageense, 58 anos, foi
um dos mais respeitados e conceituados pediatras
da história médica de Pelotas. A Faculdade de
Medicina suspendeu atividades.

A UFPel prestou homenagens ao grande
entusiasta do Centro 24 Horas, do Hospital Escola
e da causa da criança deficiente. Danilo Rolim de
Moura lutou bravamente, durante vários meses,
contra um câncer de pulmão que se alastrou para
o intestino.

O médico era o único representante do Rio
Grande do Sul no Comitê Consultivo Nacional para
Políticas de Pessoas com Deficiência. Ele foi
empossado como membro titular no dia 17 de
novembro, em Brasília, no Palácio do Planalto, em
ato que contou com as presenças da presidente
Dilma Rousseff, do ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, e do reitor Cesar Borges.

Dedicado colaborador da Gestão Cesar Borges
na área da Saúde e um dos abnegados defensores
do projeto Hospital-Escola com 370 leitos,
empreendimento que teve obras iniciadas em
dezembro, Danilo Rolim de Moura atuou no projeto
do antigo Paliteiro, pronto atendimento nos fundos
da Faculdade de Medicina, e na transformação do
antigo Hospital Santa Teresa em Centro de
Pesquisas em Saúde Amílcar Gigante. O médico

pronunciou tocante
discurso durante a
visita do Ministro da
Saúde Alexandre
Padilha à Universidade
Federal de Pelotas.

Por ocasião do III
Congresso Internacio-
nal de Saúde da
Criança e do Adoles-
cente, promovido pela
Faculdade de Saúde
Pública da USP e
Faculdades do ABC,

Danilo Rolim de Moura, coordenador do Núcleo de
Neurodesenvolvimento da UFPel Prof. Mario
Coutinho, proferiu conferência sobre �As
características de estudantes vítimas de Bullying
no ensino fundamental de escolas de Pelotas�.

Ele foi co-autor, recentemente, de artigo
sobre bullying em Pelotas, publicado no Jornal
Brasileiro de Pediatria. Foi um dos coordenadores
também do Programa Para Aprender Melhor,
desenvolvido com o apoio da Unesco e em parceria
com a Secretaria Estadual de Saúde do RS.

Por décadas, foi reconhecido e respeitado
médico pediatra em Pelotas, onde construiu com
pacientes e seus familiares mais do que laços
profissionais, mas sobretudo de profunda amizade
e afeto.

Falece o jornalista Clayr Lobo Rochefort,
escolhido para receber o Mérito Universitário da UFPel

Morre Paulo Ricardo Saldanha, locutor da Federal FM
Morreu no dia 16 de janeiro o locutor Paulo Ricardo
dos Santos Saldanha, da Rádio da Universidade
Federal de Pelotas. Ele sofreu um acidente vascular

cerebral. Paulo Ricardo, que já atuara em outras
unidades da UFPel, nos últimos anos dedicou-se
ao rádio.

Cláudio Xavier, servidor do
Hospital da Veterinária,
morre em 23 de janeiro

Morreu no dia 22 de janeiro o diretor do jornal Diário
Popular, de Pelotas, Clayr Lobo Rochefort. Ele morreu às
9 horas e 30 minutos. Tinha 83 anos, comemorados no
dia 25 de maio de 2011. Preparava-se para receber, do
Conselho Universitário da UFPel, o � Mérito Universitário�.
Filho de Piratini, Clayr Lobo Rochefort era o mais antigo
jornalista gaúcho em atividade, na condição de Diretor
do Diário Popular,  jornal que foi a sua razão de viver. �O
seu falecimento, ocorrido em pleno ano do bi-centenário

de Pelotas, enluta a Princesa do
Sul, cidade que perde um de
seus maiores vultos�, conside-
rou o chefe de imprensa da
UFPel, jornalista Clayton Rocha. 
Clayr foi velado no Cemitério
São Francisco de Paula. Seu
corpo foi cremado em São
Leopoldo.

Morreu no dia 23 de janeiro o auxiliar de Veterinária e
Zootecnia Cláudio Renato Moura Xavier (Pêpe), importante
vulto da Faculdade de Veterinária da UFPel. Ele atuava junto
ao Hospital da Faculdade de Veterinária.

Falecimento do servidor
José Carlos Monks

Faleceu em fevereiro, vítima de problemas cardíacos, que
chegaram a afastá-lo do trabalho, o servidor José Carlos
Coitinho Monks, vinculado ao Departamento de Fitotecnia
da Faem. Admitido em novembro de 1976, ele era Agente
de atividades agropecuárias e tinha 57 anos.

Medicina perde a professora Vera Maria Antunes Brum
Faleceu em fevereiro, em Pelotas, aos 63 anos, a
professora aposentada da Faculdade de Medicina da
UFPel Vera Maria Antunes Brum. Natural de Pedro
Osório, casada com João Guilherme Brum, deixa dois
filhos, Alexandre e Fernanda, e um neto, Gabriel.

Vera Maria Brum iniciou suas atividades na UFPel
em 1976, no Instituto de Biologia; em 1988 foi lotada
no Departamento Materno Infantil da Faculdade de
Medicina, onde permaneceu até a sua aposentadoria
em 2002, mas continuou trabalhando como voluntária
no SAE (Serviço de atendimento à mulheres HIV+). No

período em que trabalhou no Departamento Materno
Infantil exerceu as funções de regente da disciplina
de Ginecologia e Obstetrícia, de Chefe e Subchefe.

Foi uma professora muito querida e importante
na formação de vários alunos e residentes, incluindo
muitos professores da Faculdade de Medicina; gostava
muito de trabalhar com os alunos e estava sempre à
disposição para ajudá-los, não só em assuntos
acadêmicos, mas até em suas vidas privadas, tanto
que foi professora homenageada de várias turmas
médicas.

Foto Paulo Rossi/Diário Popular
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Cerca de 20 mil estudantes iniciam o ano letivo

Expansão da UFPel  prenuncia uma intensa atividade acadêmica em 2012

erca de 20 mil estudantes
iniciaram o ano letivo de 2012
no dia 5 de março, em 94

cursos de graduação, espalhados nos
diversos campi da UFPel. A expec-
tativa maior fica por conta dos 3.168
novos alunos, que ingressam na
Universidade neste semestre através
do SiSU (Sistema de Seleção Unifica-
da), muitos dos quais oriundos de
outros estados da Federação.
            Este semestre marca o início
das atividades dos cursos de
tecnólogo em Hotelaria e bacharelado
em Música Popular.
            A UFPel, que, através do
Programa de Reestruturação e
Expansão das Universidades Federais
(Reuni), mais do que duplicou o
número de cursos e triplicou o
número de estudantes, busca
soluções para melhorar e ampliar sua
infraestrutura física. Segundo o pró-
reitor de Planejamento e Desen-
volvimento, Rogério Knuth, muitas
são as iniciativas neste sentido.

Um dos exemplos é o Instituto
de Ciências Humanas (ICH), que tem,
na segunda quinzena de março,
alguns de seus cursos transferidos
para o prédio do antigo colégio Salis
Goulart, na esquina das ruas Félix da
Cunha e Tiradentes, desafogando as
instalações da sede do Instituto, na
rua Alberto Rosa.

No prédio da antiga fábrica de
massas e biscoitos Cotada, na rua
Benjamin Constant, será priorizada a
disponibilização dos laboratórios das
engenharias, bem como a instalação
do CEAD (Centro de Educação a
Distância), ainda no primeiro semes-
tre de 2012.

O campus Porto passou a
abrigar em sua totalidade, já no início
das aulas, o Centro de Letras e
Comunicação (CLC) e o curso de
Nutrição, parte dos quais ainda se
achava localizada, respectivamente,
na avenida Bento Gonçalves e no
campus Capão do Leão.

O prédio da Bento Gonçalves
passa a sediar as instalações da
Coordenadoria de Benefícios da Pró-
Reitoria de Assistência Estudantil
(PRAE), que, assim, deixa o antigo

CCCCC

endereço, em frente à Faculdade de
Direito.

Outra mudança diz respeito ao
Bacharelado em Museologia, que
ocupará o prédio da antiga Assessoria
Jurídica, na rua Gonçalves Chaves,
660 (esquina com a Sete de
Setembro).

No campus Porto, estão sendo
licitadas as obras do terceiro
pavimento do Bloco B, que deverão
estar concluídas até o final do ano. O
local abrigará o Centro de Geren-
ciamento de Informações e Concursos
(CGIC) e o curso de Engenharia
Sanitária e Ambiental, além de salas
de aula de uso comum a outras
unidades, para atender à demanda da
comunidade acadêmica.

A área que sediava o curso de
Nutrição, no campus Capão do Leão,
permitirá a instalação, em melhores
condições, do curso de Farmácia,
também durante o primeiro semestre,
a partir de intervenções que serão
realizadas pela área de infraestrutura
da própria Universidade.

Com o mesmo foco, a Pró-
Reitoria de Infraestrutura realiza
outras atividades de reforma e
manutenção de áreas físicas, como a
obra emergencial nas instalações do

prédio do Grande Hotel, para receber
a primeira turma de Tecnólogo em
Hotelaria; reformas no prédio da
antiga cervejaria Brahma, que sediará
um laboratório de conservação e
restauro; colocação de piso em novas
dependências do Lyceu; e conclusão
dos laboratórios do curso de Química
de Alimentos � Laboratório de
Processo Vegetal, Laboratório Higiene
e Segurança Alimentar e Laboratório
de Química de Alimentos.

Ainda em março, está sendo
realizada uma nova operação tapa-
buracos na avenida Eliseu Maciel, que
dá acesso ao campus Capão do Leão,
em trabalho conjunto com a prefeitura
daquele município.

TransporteTransporteTransporteTransporteTransporte
O transporte circular de apoio, para
deslocamento de estudantes na
região do Porto, realizado por dois
micro-ônibus, foi reativado. Segundo
o pró-reitor de Infraestrutura, Renato
Kourrowski, a novidade é o acréscimo
de uma parada, em frente ao prédio
da Cotada. Os pontos de embarque e
desembarque são, portanto, os se-
guintes: campus Porto, Centro das
Engenharias (Almirante Barroso,
esquina Lobo da Costa), campus das

Ciências Sociais (rua Alberto Rosa) e
Cotada (rua Benjamin Constant).

O serviço, que atendeu no
último ano uma média de 1,3 mil alu-
nos/dia, não substitui o trabalho
realizado pelas empresas que execu-
tam o transporte coletivo urbano,
constituindo apenas um elemento in-
tegrador entre os diferentes cursos e
unidades, facilitando os deslocamen-
tos de alunos com maior brevidade.

Campus Capão do LeãoCampus Capão do LeãoCampus Capão do LeãoCampus Capão do LeãoCampus Capão do Leão � A
partir do mês de março, os alunos
integrantes do Programa Auxílio
Transporte, que utilizavam o Sistema
Bairro-Campus Capão do Leão,
passarão automaticamente a integrar
os Sistemas Urbano (centro) e
Metropolitano (Capão do Leão).
Segundo a Coordenadoria de Benefí-
cios da Pró Reitoria de Assuntos Estu-
dantis (PRAE), esses alunos devem
comparecer na Coordenadoria de Be-
nefícios (avenida Bento Gonçalves
3.395), das 8h às 19h, a fim de retirar
formulário e providenciar a confecção
do Cartão Magnético junto ao Sindica-
to dos Transportes.

 
Assistência EstudantilAssistência EstudantilAssistência EstudantilAssistência EstudantilAssistência Estudantil
Em virtude da mudança de prédio, a
Coordenadoria de Benefícios/PRAE,
encarregada de executar os pro-
gramas de assistência estudantil da
UFPel, retornou com seu atendimento
à comunidade universitária. O Edital
de inscrição aos Programas de
Assistência, assim como o formulário
de inscrição, estão disponíveis na
página da PRAE (www.ufpel.edu.br/
prae), com todas as informações
necessárias. A Coordenadoria de Be-
nefícios funciona das 8h às 19h, de
segunda à sexta-feira.

A PRAE, através da Coorde-
nadoria de Moradia Estudantil, está
acolhendo os alunos ingressantes no
primeiro semestre de 2012, prove-
nientes de cidades distantes de
Pelotas e que não possuem nenhuma
alternativa de moradia. O estudante
que necessitar do Alojamento Provi-
sório deverá dirigir-se à Casa do
Estudante (rua Andrade Neves, 1290),
onde receberá informação e o devido
encaminhamento.

Laboratório de
Tradução

inicia atividades
O Projeto Alpha � Laboratório de
Tradução, do Centro de Letras e
Comunicação, sob coordenação da
professora Marisa H. Degasperi,
reativou seus trabalhos de tradução
para toda a comunidade interna �
professores e funcionários da UFPel.

As traduções e versões - Inglês
e Espanhol - são gratuitas.

As pessoas interessadas
deverão enviar seus textos para
projetoalpha.ufpel@gmail.com para
inscrever-se e receber as normas de
tradução.

Projeto Rondon tem ações no Maranhão
Os rondonistas da Universidade
Federal de Pelotas e do Centro
Universitário São Camilo � CUSC
(SP), coordenados pelos profes-
so res  Suzana  Lanze t t a  e
Alexandra Dias (UFPel), Válter
Costa e Luciana Sartori (CUSC),
atuaram na cidade de Cajapió no
Maranhão, desenvolvendo ativi-
dades  nas  á reas  da  saúde ,
educação, tur ismo, meio am-
biente, direito e justiça social,
cultura e desenvolvimento eco-
nômico.

As atividades ocorreram na
Escola Denizard Almeida e Silva
no povoado Boa Esperança, Zona

Rura l  do  mun i c íp io ,  onde
encontram-se cerca de 70% da
população. As oficinas alcança-
ram um número excelente de
part ic ipações,  que em alguns
casos chegaram a 70 participan-
tes.

Também foram realizadas
visitas à região para alcançar a
população que se encontra em
área de difícil acesso à escola. Os
povoados  � Pos to  Se l eção �  e
�Picadas� receberam a visita do
Projeto no dia 30 de janeiro.
Conforme o estudante Everton
Lessa (História/UFPel) �além de
va lo r i za r  a  au toes t ima  dos

moradores, também é uma forma
de  es t imu la r  a  i den t idade  e
cultura negra no município, pois
estes povoados buscam informa-
ção para se tornarem comunida-
des Quilombolas�.

A CUSC também real izou
atividades extras devido à de-
manda pelas oficinas na área de
saúde que surgiu no decorrer da
Operação em Cajapió. Para o en-
cerramento das atividades foi
o rgan izado  um even to  que
contou com a participação da
popu lação  envo l v ida  com as
a t i v idades  do  Rondon  no
município.
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Pró-Reitorias Administrativa e de

Extensão e Cultura têm novos titulares
morte do pró-reitor admi-
nistrativo da UFPel, professor
Elio Paulo Zonta, levou a

instituição a promover alterações no
comando de duas pró-reitorias. O
professor Luiz Ernani Gonçalves Ávila
deixou a Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura para assumir a Pró-Reitoria
Administrativa. A área de Extensão e
Cultura tem agora como titular o
professor Gilberto de Lima Garcias.

Formado em Direito, com espe-
cialização em Economia e formação
pedagógica no Esquema 1, Ernani
Ávila ingressou na UFPel em agosto
de 1975, como assessor do reitor
Delfim Mendes Silveira. É concursado
na área de Sociologia e lotado no
Instituto de Ciências Humanas, onde
leciona desde 1976. Atravessando as
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gestões dos reitores Antonio Cesar
Borges e Inguelore Scheunemann de
Souza, foi procurador-geral da UFPel,
no período de 1994 a 2000, e assessor
especial da Reitoria, no período de
2001 a dezembro 2004. De 2006 a
2008 atuou como coordenador do
Curso de Economia. Na atual gestão

de Cesar Borges, ocupava o cargo de
pró-reitor de Extensão e Cultura,
desde janeiro de 2009.

Gilberto Garcias possui gradua-
ção em Medicina pela Universidade
Católica de Pelotas (1990), graduação
em Veterinária pela Universidade
Federal de Pelotas (1979), mestrado

em Genética pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (1983)
e doutorado em Genética e Biologia
Molecular pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (1999). Atual-
mente é professor associado da
Universidade Federal de Pelotas. Tem
experiência na área de Medicina, com
ênfase em Genética, atuando princi-
palmente nos seguintes temas: mal-
formação congênita, epidemiologia,
mutagênicos e aconselhamento
genético. É revisor do Jornal de
Pediatria e da Revista de Saúde
Coletiva, também atuando como
avaliador institucional e de cursos do
SINAES-MEC. O professor desempe-
nhava, atualmente, o cargo de
coordenador do Colegiado de Curso
da Faculdade de Medicina.

Gilberto GarciasErnani Ávila

Cláudio Duarte
assume Graduação.

Novos diretores
também são empossados

A Pró-Reitoria de
Graduação da UFPel tem
um novo titular: o pro-
fessor Cláudio Manoel da
Cunha Duarte, do Centro
das Engenharias.

A Direção de
Pesquisa da Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-
Graduação (PRPPG) passa
a ser comandada por
Márcio Nunes Corrêa,
oriundo da Faculdade de
Veterinária. A Direção de
Pós-Graduação passa ser ocupada pelo professor
Joao Francisco Nascimento Hobuss, vinculado ao
Departamento de Filosofia do Instituto de Sociologia
e Política (ISP).

De outra parte, a Direção do Centro de
Gerenciamento de Informações e Concursos (CGIC)
será ocupada por Cristiano Martino Ottero Ávila,
analista de sistemas.

Pós em Epidemiologia inicia nova pesquisa
A saúde dos pelotenses está sendo monitorada mais
uma vez pelos pesquisadores do Programa de Pós-
Graduação em Epidemiologia da Universidade
Federal de Pelotas (UFPel). Iniciou uma grande
pesquisa abrangendo cerca de quatro mil pessoas,
residentes na área urbana da cidade.

O estudo pretende mapear a saúde da
população de maneira ampla, contemplando
diversos aspectos, desde questões sobre atividade
física, nutrição, acesso a serviços de saúde e
medicamentos, saúde da mulher, aspectos
psicológicos, incluindo a posse responsável de
animais domésticos e o uso da motocicleta.

Para a coleta de dados, serão visitados 1,7
mil domicílios de todas as regiões da cidade onde
serão entrevistados todos os moradores a partir
dos dez anos de idade. �Esperamos ser tão bem-
recebidos quanto em outras edições da pesquisa�,
afirma uma das coordenadoras do estudo,
professora Maria Cecília Assunção. Segundo ela,
cerca de 30 entrevistadoras devidamente
identificadas com camiseta e crachá da UFPel
visitarão os domicílios selecionados no período
entre fevereiro e maio deste ano. �Devido ao
formato dos questionários, as entrevistadoras
deverão ser recebidas dentro das casas, para
facilitar o registro das informações e viabilizar o
acesso a todos os moradores�, informa Cecília.

A Epidemiologia da UFPel realiza este tipo de
pesquisa de saúde coletiva com a população de
Pelotas a cada dois anos desde 1999. A condução
do estudo, desde a coleta até a análise dos dados,
é realizada por pesquisadores em formação no
curso de mestrado em Epidemiologia e coordenado
pelas professoras do programa de Pós-Graduação
em Epidemiologia, Elaine Tomasi, Helen Gonçalves
e Maria Cecília Assunção. As informações do estudo
são analisadas por diversas áreas da saúde, como,
medicina, nutrição, educação física, odontologia,
psicologia e fisioterapia.

O objetivo deste monitoramento é relacionar
os hábitos de vida com o estado de saúde da
população e, assim, orientar profissionais e órgãos
de saúde na construção de novas das políticas
públicas.

Entre os resultados encontrados na última
edição da pesquisa, realizada em 2010, destaca-
se assuntos relacionados com a qualidade do sono
e com o estado nutricional dos pelotenses adultos.
O estudo revelou que 30% da população tem insônia
e que mais de 60% estava acima do peso ideal.

Os resultados da coleta dos dados de 2012
serão divulgados, até o final do ano, nos veículos
de comunicação locais, na página da instituição na
internet e em revistas científicas nacionais e
internacionais.

Enfermagem participa de projeto para
estimular vivências e experiências no SUS

No dia 2 de fevereiro iniciou em
Pelotas o projeto VER-SUS Brasil
Extremo Sul - Vivências e Experiências
no SUS contando com a participação
de estudantes de diversas áreas e de
diferentes regiões do Rio Grande do
Sul e Uruguai. O projeto é coordenado
pelo professor Marcos Aurélio Matos
Lemões e tem como parceiros o
Diretório Acadêmico Ana Nery da
Faculdade de Enfermagem/UFPel, da
3ª Coordenadoria Regional de Saúde
e da Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura.

O projeto VER-SUS Brasil
Extremo Sul pretende estimular a
formação de trabalhadores para o
SUS, comprometidos eticamente com
os princípios e diretrizes do sistema
e que se entendam como atores

sociais, agentes políticos, capazes de
promover transformações.

Os estágios de vivências no SUS
propiciam aos estudantes a experi-
mentação de um novo espaço de
aprendizagem, que é cotidiano do
trabalho das organizações de redes e
sistemas de saúde. O trabalho na
saúde é entendido como dispositivo
educativo e espaço para desenvolver
processos de luta dos setores no
campo da saúde possibilitando a
formação de profissionais com-
prometidos ética e politicamente com
as necessidades de Saúde da popu-
lação.

As atividades se estenderam até
o dia 14 de fevereiro, nos municípios
de Pelotas, Jaguarão, Canguçu, Arroio
do Padre e São Lourenço.

Programa NEXUS da Fulbright
recebe inscrições até 30 de abril

Estão abertas, até 30 de abril as inscri-
ções para o programa Rede de Pesquisa
Aplicada Fulbright � NEXUS, que será
realizado de novembro de 2012 a
outubro de 2013. O programa incentiva
a formação de redes de professores,
profissionais e pesquisadores nas
Américas e no Caribe, para a colabora-
ção e promoção de parcerias que
apresentem potencial de real impacto
regional de longo prazo. O NEXUS pos-
sui três áreas temáticas: Ciência,
Tecnologia e Inovação; Empreendedo-
rismo; e Energia Sustentável. Para esta
edição, foi colocada uma ênfase espe-
cial  no tema: climate change
adaptation strategies and public policy
focused research ventures that
examine strategies to cope with climate
variability.

O candidato selecionado deverá
participar de três reuniões plenárias,
incluindo uma reunião de orientação
em novembro de 2012, outra em abril
de 2013, e um seminário final em
outubro de 2013. Deverá, ainda, parti-
cipar de uma visita de pesquisa aos EUA
com três meses de duração.

Requisitos para candidaturaRequisitos para candidaturaRequisitos para candidaturaRequisitos para candidaturaRequisitos para candidatura - Os
candidatos devem ser acadêmicos em
início ou meio de carreira, pesqui-
sadores ou profissionais com experi-
ência de pesquisa no setor público,
privado, ou terceiro setor, com proficiên-
cia em inglês. Terão preferência candida-
tos com doutorado. Os que tiverem
somente mestrado deverão ter experiên-
cia em pesquisa de pelo menos cinco
anos. Para mais informações acesse o site
da Fulbright - http://fulbright.org.br/.
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UFPel prepara acordo de
cooperação técnica com

universidades da Coréia do Sul
OOOOO

Reitor recebeu professor coreano

professor da universidade
SKKU, da Coréia do Sul,
Chilgee Steve Lee reuniu-se

no final de janeiro, no Gabinete da
Reitoria, com o reitor Cesar Borges,
para tratar sobre acordo de coope-
ração técnica entre a UFPel e um
grupo das sete principais universida-
des daquele país asiático. Lee repre-
senta o grupo de instituições
coreanas.

O acordo, cuja minuta foi levada
pelo professor à Coréia, incluiria a ida
de estudantes da UFPel àquela nação,
através do Programa Ciência Sem
Fronteiras, do Governo Federal
brasileiro.

 Lee cumpriu agenda na UFPel
e também conversou com acadêmicos
e docentes dos cursos da área de
computação, quando apresentou
aspectos de seu país e da Universida-
de SKKU, ligada à indústria de
eletrônicos Samsung. O professor
coreano visitou ainda os Centros de
Biotecnologia e de Epidemiologia da
UFPel e as instalações dos cursos da
área de computação, no campus
Porto.

Estudantes da UFPel de diversas

áreas poderão se candidatar ao
intercâmbio na Coréia, inclusive da
área da Saúde. Como a Samsung tem
forte participação na Universidade
SKKU, será possível aos acadêmicos
brasileiros, também, pleitearem
estágios naquela empresa de
eletrônicos.

A expectativa é que já na
próxima janela de inscrições ao
Programa Ciência Sem Fronteiras, do
CNPq, que tem a participação da
UFPel, seja possível aos acadêmicos
brasileiros candidatarem-se ao
intercâmbio nas universidades
coreanas.

AGT organizará portfólio da UFPel
para interações com o Polo Naval

A Agência de Gestão Tecnológica da
UFPel está organizando a participa-
ção institucional no NAVTEC �Con-
ferência Internacional em Tecnolo-
gias Naval e Offshore: Ciência e
Inovação�, realizada na FURG, no
período de 20 a 23 de março. Na
oportunidade, a UFPel terá um
estande para exposição de cursos,
programas, pesquisa ou tecnolo-
gias  com potencial interesse de
interações acadêmicas com setores

do polo naval de Rio Grande.
São objetivos de divulgação os

programas de graduação e pós-
graduação, projetos de extensão de
interesse ao polo naval, laboratórios
e equipamentos, em especial da
área de caracterização e ensaios,
grupos de pesquisa e linhas de
pesquisa e demais informações que
possam gerar divulgação com foco
em estabelecimento de futuros
projetos cooperativos com os seto-

res acadêmicos de outras institui-
ções e com o setor produtivo.

Através das diversas formas
de interações acadêmicas, a UFPel
poderá explorar potencialidades
que estão sendo geradas a partir de
demandas deste setor, o qual está
transformando a economia regional.

Para saber mais sobre o
evento acesse http://www.navtec
2012.c3.furg.br/index.php/inicial e
http://www.polonavalrs.com.br/.

UFPel entre as cinco marcas
mais lembradas pelos gaúchos

A UFPel está na pesquisa Marcas de
Quem Decide 2012 entre as cinco
marcas mais lembradas entre os
gaúchos na categoria Ensino
Superior Público. A pesquisa avalia
simultaneamente os índices de
lembrança e preferência de marcas
em mais de cem setores da
economia.

No dia 1º de março, no Centro
de Eventos Plaza São Rafael, em
Porto Alegre, foram apresentados os
resultados do estudo e entregues os
certificados pela Qualidata.

No dia 26 de março, o Jornal
do Comércio fará circular o caderno
Marcas de Quem Decide que se trata
de um guia com mais de 150
páginas.

Site da Auditoria
Interna está no ar
A área de Auditoria Interna da UFPel
está disponibilizando endereço
eletrônico, que constitui um novo
canal de comunicação com a comuni-
dade universitária, para o rápido e
fácil acesso a todas as informações
relativas à legislação, normas
referentes a licitações e contratos,
plano anual de atividades, dentre
outras.

Instrumento gerencial da
gestão da Universidade, a Audin é um
órgão técnico de assessoramento e
controle, hierarquicamente ligada ao
Gabinete do Reitor. Tecnicamente,
está vinculada à Controladoria Geral
da União (CGU).

Segundo o auditor, Flávio
Chevarria Nogueira, com legislações
atualizadas e pareceres relativos à
carreira do serviço público, o site
(http://wp.ufpel.edu.br/audin), com
ícone de acesso no Portal da UFPel,
está aberto a sugestões e consultas,
através do e-mail audin@ufpel.edu.br
ou pelo telefone 3921-1266.

UFPel
institucionaliza
primeiro Plano

Diretor de
Tecnologia de

Informação
Através da Resolução nº 1, de 19 de
janeiro de 2012, a UFPel instituciona-
liza o seu primeiro Plano Diretor de
Tecnologia de Informação (PDTI). A
finalidade Plano é atender as orienta-
ções ao processo de governança dos
recursos de informação e informática
na Administração Pública. Nesse
sentido, pretende criar condições que
busquem desenvolver, atualizar e
revisar constantemente o processo de
gestão dos recursos de tecnologia da
informação (TI) no âmbito da
Universidade. Confira a íntegra do
documento no endereço http://
ccs.ufpel.edu.br/wp/2012/02/27/
ufpel-institucionaliza-primeiro-
plano-diretor-de-tecnologia-de-
informacao-pdti/.

Dipi disponibiliza
relação de

convênios vigentes
O Departamento de Intercâmbio e
Pesquisas Internacionais (Dipi) da
UFPel está informando que se en-
contra à disposição para consulta, em
sua página, a relação de convênios
internacionais vigentes. Além desta,
também se encontra disponível a data
de término de vigência e, ainda, a
redação na íntegra dos convênios
internacionais firmados. Para consul-
tar, acesse http://wp.ufpel. edu.br/
dipi/convenios-vigentes/.
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Proteção Ambiental na

fronteira Brasil-Uruguai
AAAAA problemática da governança

territorial ambiental nas
fronteiras, em uma perspecti-

va histórica, destaca-se em razão de
os países, em sua maioria, aplicarem
regulações específicas para suas áreas
de fronteira, geralmente qualificadas
como zonas ou faixas de segurança,
cujos critérios restringem e inibem a
implementação de projetos de
integração, de caráter regional.

Nesse sentido a articulação dos
atores públicos e privados diante da
governança territorial na área de
fronteira entre Santana do Livramento
no Brasil e Rivera, Uruguai, em
especial na área ambiental, foi
discutida no Núcleo de Estudos
Fronteiriços do Centro de Integração
do Mercosul/UFPel, na cidade de
Santana do Livramento.

A reunião técnica do Programa
URB-AL-PAMPA, programa co-
financiado pela Comunidade Europeia
e coordenada pelo dr. Ângelo de Sá
Borba (Portugal), representante para
a América Latina, tem caráter
binacional, e conta com a participação

dos municípios brasileiros de
Alegrete, Santana do Livramento,
Rosário do Sul e Quaraí, região que
compreende a área da Reserva
Biológica de Ibirapuitã (Alegrete) e a
Serra do Caverá (Rosário do Sul) ao
longo da BR 290, além de Rivera,
Uruguai, onde as áreas são os parques
Natural Valle Del Lunarejo e Grã-
Bretanha e os limites internacionais
de Rivera.

Toda a área ambiental com-
preendida pelos dois países é deno-
minada Área de Proteção Ambiental
do Ibirapuitã (APA) e as discussões
têm como objetivo intensificar os
estudos e análises para o desenvol-
vimento socioeconômico e sua rela-
ção com a natureza na região frontei-
riça, a exemplo da exploração do
aquífero Guarani e a implantação do
parque eólico na região.

Especialistas discutem o tema na UFPel

Reunião Técnica de Cooperação Cultural na fronteira Brasil-Uruguai
Em continuidade às atividades da
última reunião realizada no final de
janeiro, em Rivera, Uruguai, a
Comissão Binacional de Cultura
Brasil-Uruguai reuniu-se no Núcleo
de Estudos Fronteiriços do Centro de
Integração do Mercosul/UFPel, em
Santana do Livramento. O encontro
contou com a participação de técni-
cos do Ministério da Cultura do Brasil,
onde foram abordados temas como:
Sistema Nacional de Cultura e o
Pronac (Programa Nacional de
Cultura), a cargo da representante do
Ministério da Cultura, Margarete
Moraes (Minc - região Sul).

Além disso, na pauta do
encontro da Comissão Binacional
estão as comemorações de
aniversário da Praça Internacional,
fundada em 26 de fevereiro de 1943,
situada na linha que une e separa
Santana do Livramento, no Brasil e

Rivera, Uruguai.

A Comissão Binacional de CulturaA Comissão Binacional de CulturaA Comissão Binacional de CulturaA Comissão Binacional de CulturaA Comissão Binacional de Cultura
Em 12 de julho de 2010, a Prefeitura
Municipal de Santana do Livramento
realizou um encontro entre gestores
públicos e sociedade civil. Participa-
ram 21 representantes de municípios
brasileiros e uruguaios, com o
objetivo de elaborar um documento
que foi denominado �Carta de
Fronteira�, entregue aos presidentes
Lula e Mujica, no dia 30 de julho de
2010, por ocasião de encontro na
Fronteira da Paz. À época, a principal
demanda aos presidentes era a
constituição de uma Comissão
Binacional de Cultura, com represen-
tações locais ao longo da fronteira
entre os dois países.

Em 31 de maio de 2011, o
Ministério da Cultura do Brasil e o
Ministério de Educação e Cultura do

Uruguai assinaram o Protocolo de
Intenções reconhecendo a importân-
cia da Comissão Binacional de Cultura
como órgão impulsionador da inte-
gração cultural. Entre as principais
ações desenvolvidas está a realização
da 1ª Feira Binacional do Livro
Santana do Livramento-Rivera.

A participação da UFPelA participação da UFPelA participação da UFPelA participação da UFPelA participação da UFPel
Atendendo a convite da Prefeitura
Municipal de Santana do Livramento
e da Comissão Binacional de Cultura,
a Universidade Federal de Pelotas está
representada pelo Centro de
Integração do Mercosul/Núcleo de
Estudos Fronteiriços e pela Fundação
Simon Bolívar. O Núcleo de Estudos
Fronteiriços fica na rua Duque de
Caxias, 1759 em Santana do
Livramento; telefone (55) 32436444;
e-mail fronteira.ufpel@yahoo.
com.br.

Direito é o 1º no
RS e o 6º no

Brasil no exame
da OAB

O Curso de Direito da Universidade
Federal de Pelotas obteve o primeiro
lugar no Rio Grande do Sul no Exame
da OAB e ficou em sexto lugar no
Brasil. A Furg ficou em 12º lugar,
enquanto a UFRGS ocupa a 19ª posi-
ção no País. O Direito da UFPel, a tra-
dicional Casa de Bruno de Mendonça
Lima, anunciará em breve a Comissão
Organizadora do seu Centenário.

Veja as 20 melhores do País:
1º - Universidade Federal do Espírito
Santo (80,60% de aprovação);
2º - Universidade Federal de
Pernambuco (78,57%);
3º - Universidade Federal de Minas
Gerais (77,89%);
4º - Universidade Federal do Ceará
(77,05%);
5º - Universidade Federal de Juiz de
Fora (76,12%);
6º - Universidade Federal de Pelotas6º - Universidade Federal de Pelotas6º - Universidade Federal de Pelotas6º - Universidade Federal de Pelotas6º - Universidade Federal de Pelotas
(74,67%);(74,67%);(74,67%);(74,67%);(74,67%);
7º - Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (73,81%);
8º - Universidade de São Paulo
(72,05%);
9º - Universidade Federal do Paraná
(71,64%);
10º - Universidade de Federal de
Santa Catarina (70,51%);
11º - Universidade Federal de Viçosa
(69,57%);
12º - Fundação Universidade Federal
do Rio Grande (69,44%);
13º - Universidade Federal do Estado
da Bahia (69,23);
14º - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (68,75%);
15º - Universidade Federal da Bahia
(68,14%);
16º - Universidade Federal da Paraíba
(66,67);
17º - Universidade Estadual de
Montes Claros (66,67%);
18º - Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul (66,18%);
19º - Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (66,13);
20º - Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (65,16).

Aula inaugural do
pós em Ciências

Sociais traz José de
Souza Martins

O Programa de Pós-Graduação em
Ciências Sociais e o curso de
Ciênc ias  Soc ia is  rea l izarão a
conferência �A sociologia de Henri
Lefebvre :  um ponto de v is ta
brasileiro�, com o professor José
de Souza Martins. O evento será a
aula inaugural do Programa de
Pós-Graduação em Ciênc ias
Sociais e será realizado em 22 de
março, uma quinta-feira, às 19h,
no auditório do Colégio São José.
A entrada é franca.

A cultura fronteiriça em debate
no Núcleo de Estudos Fronteiriços

Em reunião da Comissão Binacional
de Cultura Brasil-Uruguai, a Universi-
dade Federal de Pelotas esteve repre-
sentada pela professora do curso de
Cinema Cíntia Langie e pelo coorde-
nador do Núcleo de Estudos Fronteiri-
ços do Centro de Integração do
MERCOSUL, Maurício Pinto da Silva.
Entre as autoridades, o prefeito de
Santana do Livramento Wainer
Machado, o Cônsul do Uruguai em
Livramento, Sr. Ricardo Duarte e a re-
presentante do Ministério da Cultura
na região sul do Brasil, Margarete
Moraes. Em sua palestra, Margarete
Moraes ressaltou a importância da

participação das instituições de ensi-
no superior na difusão e no desenvol-
vimento da cultura fronteiriça. No
tema dos debates e discussões o
Sistema Nacional de Cultura e o
Programa Nacional de Cultura -
PRONAC que foram amplamente
apresentados pela representação do
Ministério da Cultura aos membros da
Comissão Binacional. O encontro
contou ainda com a participação dos
representantes das secretarias muni-
cipais de cultura da fronteira Brasil-
Uruguai, além da URCAMP, UNIPAMPA
e IFSul-Livramento. O representantes
da Universidade Federal de Pelotas

apresentaram a Comissão Binacional
de Cultura as ações, atividades e
projetos em fase de elaboração, como
a restauração de prédios históricos
em Livramento, a restauração da
Hidráulica CUNAPIRU em Rivera,
ambos elaborados a partir do Termo
de Cooperação entre a Reitoria da
UFPel, Prefeitura de Santana do
Livramento e Intendência de Rivera,
além do filme em fase de elaboração
pela professora Cíntia Langie a ser
realizado nas cidades fronteiriças de
Aceguá, Chuí e Santana do
Livramento, com a participação de
alunos e professores da UFPel.
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Comissão dos 200 anos

aposta em eventos culturais
no bi-Centenário de Pelotas

programação do bi-Centenário de
Pelotas, na parte reservada à Universidade
Federal de Pelotas, terá vários eventos e

ações culturais e preocupações com os �próximos
20 anos�. A Universidade Federal de Pelotas quer
colaborar com as ações municipais, e que depen-
de, em muitos casos, de aprovação de suas pro-
postas pelo poder executivo municipal.

Confira os projetos que já estão em anda-
mento.

Obras do Casarão 8 em andamento, no
coração da cidade, onde será inaugurado o �
Salão 200 anos�.

Teatro de rua, na programação elaborada
por Nicola Caringi.

Mapa da Irmandade (infográfico interativo)
em telão, contando a história das Cidades-Irmãs
de Pelotas.

Expectativa da UFPEL quanto à proposta de
Irmandade com Rio Grande, apresentada à
Câmara de Vereadores local.

Proposta do nome Aeroporto Internacional
�João Simões Lopes Neto�, transformada em
projeto-de-lei pelo deputado federal Fernando
Marroni, membro da Comissão UFPEL/200.

Apresentação da OSPA, Orquestra Sinfônica
de Porto Alegre, (embarcada) no Canal São
Gonçalo, com espetáculo de fogos e luzes.

Interiorização do governo do RS em Pelotas,
durante dois dias, no mês de julho de 2012.

Travessia de �pelotas de couro� no arroio
Pelotas, em parceria com o Parque Gaúcho de
Gramado, no 12 de julho, data máxima do bi-
Centenário.

Obra �Os 200 Grandes do bi-Centenário�
de autoria de Mário Osório Magalhães.

Mostra fotográfica �Pelotas pretérita�, do
fotógrafo José Pacheco.

Proposta do Parque do bi-Centenário na
cidade de Pelotas.

Sessão Solene dos Conselhos Superiores da
UFPel para outorga de títulos, em agosto.

Ato solene na UFPel, com dirigentes da
Associação Rio-grandense de Imprensa, ARI, e
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão, ABERT, para concessão, post mortem,
do � Mérito Universitário� ao jornalista Clayr Lobo
Rochefort.

Seminário �Pelotas e Rio Grande: os dois
principais berços negros e portugueses do RS�.

Transferência do �Sentinela Farroupilha� de
Antonio Caringi para o largo da Rodoviária de
Pelotas, aprovada pela Câmara de Vereadores,
solicitada pela família e justificada pelo grande
amigo do escultor, Ministro Mozart Victor
Russomano, dependendo de autorização do
Executivo Municipal.

Projetos �As Charqueadas de Pelotas� e
�Hipólito José da Costa, (Patrono da Imprensa no
Brasil) do berço à glória�.

Regata da Irmandade �Rio Grande-Pelotas�.
Campanha de restauração do Teatro Sete

de Abril, com a atriz Fernanda Montenegro.
Conferência do Engenheiro Jaime Lerner,

ex-Prefeito de Curitiba e ex-Governador do
Paraná.

Projeto �Pelotas 2020�, pensando os próxi-
mos 20 anos, do paisagista e engenheiro agrôno-
mo Frederico Ribeiro Karam.

Projeto �As águas de Pelotas�, de Manoel
Luis de Souza Vianna.

Projeto �o significado do Banco Pelotense
em 200 anos de Pelotas� de Mônica Beatriz Correa
Meyer Russomano.

História dos grandes pintores e escultores
pelotenses que se consagraram na Princesa do Sul.

AAAAA

Comissão e
Parque Gaúcho de

Gramado anunciam
Pelotas de Couro

Todo o processo histórico do charque, a
preparação, o transporte, o enriquecimento de
Pelotas serão mostrados pela Universidade Federal
de Pelotas e Parque Gaúcho de Gramado em julho
deste ano. E as �pelotas� de couro, criadas por
Rodrigo Schlee, serão confeccionadas na serra
gaúcha e trazidas para as águas do arroio Pelotas
e canal São Gonçalo durante as festividades dos
200 anos.

Rodrigo Schlee disse que cada barcaça pesa
em torno de 30 quilos, mas molhada ela deve ficar
pesando uns 50 quilos. Estas �pelotas� são
transportadas por �índios� que, nadando, as
carregam através de um pedaço de couro que é
preso junto à boca. A idéia foi apresentada pela
Comissão UFPel e foi abraçada pelo empresário
Marcos Gomes, proprietário do Parque Gaúcho e
do Gramado Zoo.

Marcos Gomes é natural do Paraná e estudou
Medicina na cidade de Pelotas durante 5 anos.
Marcos, através de suas empresas, bancará o
projeto que colocará as barcaças nas águas do
arroio Pelotas e do São Gonçalo, no dia 7 de julho
de 2012, atendendo ao desejo da Comissão UFPel/
200 anos de Pelotas.

Ministro Aldo Rebelo falará sobre os 200 anos de Pelotas
O ministro dos Esportes Aldo Rebelo, ex-presidente
da Câmara dos Deputados (2005/2007), aceitou
convite para pronunciar conferência, em julho deste
ano, na Universidade Federal de Pelotas, abordando
tema ligado aos 200 anos de Pelotas. Pesquisador
e historiador, apaixonado pelo Rio Grande do Sul,
o ministro disse a Clayton Rocha, presidente da
Comissão UFPel/200, que �é uma honra fazer a
visita, e falar numa Faculdade de Direito centenária�.

Clayton Rocha disse a Rebelo que, além da
Comissão/200, ele também falava em nome do
professor Alexandre Gastal, diretor da Faculdade
de Direito, unidade da UFPel que irá comemorar
100 anos em agosto de 2012, e cujo  curso  figura
hoje � de acordo com o exame da OAB � em 1º
lugar no RS e em 6º lugar no Brasil.

Ao confirmar sua presença em Pelotas, o
ministro Aldo Rebelo externou o desejo de conhecer
o professor e historiador Mário Osório Magalhães.

Em seguida, ele estranhou, e muito, o fato de
Pelotas possuir um aeroporto internacional sem
nenhuma denominação. Aldo Rebelo disse que
�João Simões Lopes Neto é nome que honra a
literatura gaúcha e brasileira�, e é merecedor dos 
esforços de muitas pessoas,  dispostas a prestar-
lhe  uma consistente homenagem em tão marcante
data para a Princesa do Sul. O atual  ministro dos
Esportes já realizou inúmeras  viagens de carro  ao
Rio Grande do Sul, quando deputado, para realizar
trabalhos de pesquisa no Estado. Ele aprecia Pelotas
e Rio Grande, consagradas como dois berços negros
do RS, além de cidades eminentemente portugue-
sas em suas origens.

José Aldo Rebelo Figueiredo, nascido em
Viçosa, Alagoas, em 1956, é jornalista, político,
historiador, e foi eleito inúmeras vezes deputado
federal pelo Estado de São Paulo. É  líder do Partido
Comunista do Brasil.  Ocupa o cargo de ministro

dos Esportes do Governo Dilma Rousseff desde 27
de outubro de 2011, e foi ministro-chefe da
Secretaria de Coordenação Política e Relações
Institucionais do Brasil, no período 2004/2005.  Foi
eleito presidente da Câmara dos Deputados para o
período 2005/2007. Presidiu o Grupo parlamentar
Brasil-China.

Comissão de avaliação do MEC visita o Casarão 8
No dia 29 de fevereiro, uma comissão do MEC esteve
em Pelotas para avaliar o curso de Museologia do
Instituto de Ciências Humanas - ICH. Na
oportunidade, os professores visitaram as obras de
restauro do Casarão 8, que têm uma participação
grande de docentes e estudantes do curso.

O reitor Cesar Borges mostrou as obras e
contou alguns detalhes e curiosidades sobre o prédio
que será entregue à comunidade durante as

comemorações dos 200 anos de Pelotas. A Comissão
é composta pelos professores Carlos Costa, da
Universidade do Recôncavo da Bahia � UFRB e Heloisa
Helena Gonçalves da Costa, da Universidade Federal
de Bahia - UFBA.

O ICH possui um acervo histórico com artefatos
encontrados no Casarão 8 durante o monitoramento
arqueológico da drenagem do subsolo do prédio,
em 2002. O Laboratório de Ensino e Pesquisa em

Antropologia e Arqueologia � LEPAARQ inventariou
5682 vestígios arqueológicos como fragmentos de
louça fina, cerâmica, vidro, metais, ossos e vestígios
orgânicos e arquitetônicos.

O Casarão 8 terá um museu que contará com
todos os fragmentos encontrados. Além disso, o
Museu do Doce também será instalado no prédio e
contará a história da cultura imaterial que é
tradicional na cidade de Pelotas.
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Governador em exercício

visita UFPel e conhece
projetos na área da Saúde
governador em exercício do Rio Grande do
Sul, vice-governador Beto Grill, e o
secretário estadual da Saúde, Ciro Simoni,

visitaram no dia 6 de janeiro o Centro de Pesquisa
em Saúde Doutor Amílcar Gigante da UFPel. Eles
foram conduzidos pelo reitor Cesar Borges, que
mostrou as instalações e o funcionamento do
Centro e relatou projetos na área da Saúde
desenvolvidos na Universidade.

Grill e Simoni conheceram o setor de
Hemodiálise, que recebe 75 pacientes por dia,
oriundos de toda a Zona Sul do Estado, e o Centro
de Pesquisas Epidemiológicas, de referência
internacional em sua área.

No setor de Hemodiálise, conheceram
instalações, equipamentos e dados sobre o trabalho
desenvolvido no local e tiveram a oportunidade de
conversar com pacientes em tratamento.

As diversas faces do trabalho de ponta e
excelência desenvolvido no Centro de Pesquisas
Epidemiológicas e seu Programa de Pós-Graduação,
nota 7 na avaliação da Capes, constituíram a outra
parte da visita das autoridades estaduais ao Centro
Amílcar Gigante. O governador em exercício e o
secretário da Saúde, guiados pelo professora Ana
Menezes, da coordenação do Programa de Pós em
Epidemiologia, conheceram toda a moderna
estrutura disponível para a execução dos estudos,
como os de análise das coortes.

Grill, ao encerrar a visita, observou que a
pesquisa na área da Saúde realizada na UFPel é

fundamental e que este trabalho é muito importante
para o desenvolvimento de toda a região. O reitor
avaliou que é muito importante que o vice-
governador conheça as atividades da Universidade
no setor.

Borges conversou com Grill e Simoni sobre
projetos a serem levados ao Ministério da Saúde,
de complementação da área do Centro de Pesquisa,
relacionados a estudos sobre equipamentos
médicos, células-tronco e câncer e ao desenvolvi-
mento de um grande programa sobre genoma
humano, para a produção de medicamentos
específicos para cada pessoa. Os projetos devem
ser apresentados pela UFPel ao Ministério da Saúde
até abril.

Na foto, a professora Ana Menezes entrega
material sobre o Centro de Pesquisas Epidemiológi-
cas para Grill.

OOOOO

MEC aprova
Residência

Multiprofissional
em Veterinária

A recente aprovação, pelo Ministério da Educação
(MEC), da Residência Multiprofissional em
Veterinária e a consequente destinação de bolsas
para residentes no ano de 2012, representa uma
importante conquista para a Faculdade de
Veterinária da UFPel, pois dá aos egressos o status
de profissionais da área de saúde, tornando o curso
ainda mais valorizado. A instituição é uma das oito
no país com o programa aprovado.

Embora já existisse na UFPel a residência em
Veterinária, ela era considerada uma espécie de
especialização posterior à graduação e era subsi-
diada pela própria Universidade, limitando o
número de vagas, e agora passará a ser custeada
pelo MEC, o que representa um aumento de cerca
de cinco vezes no valor da bolsa.

As residências multiprofissionais são
orientadas pelos princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde (SUS), a partir das necessidades e
realidades locais e regionais, e abrangem as profis-
sões da área da saúde, como Biomedicina, Ciências
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina Veterinária,
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e
Terapia Ocupacional.

O processo seletivo realizado no início de
março ofereceu dez vagas distribuídas nas áreas
de Clínica Médica em Animais de Companhia,
Clínica Médica de Equinos, Clínica Cirúrgica de
Animais de Companhia, Clínica Médica em
Ruminantes, Imagenologia em Medicina Veterinária,
Patologia Clínica Veterinária e Medicina Veterinária
Preventiva: Inspeção de Leite e Derivados.

Com o aumento de bolsistas no Hospital de
Clínicas Veterinárias da UFPel, a instituição terá mais
profissionais qualificados.

Além da graduação, a Faculdade de
Veterinária oferece também, em seu Programa de
Pós-Graduação, o cursos de Mestrado e Doutorado.

Coordenadoria de Gestão Ambiental trabalha
na melhoria da água no Campus Capão do Leão

A Coordenadoria de Gestão Ambiental da UFPel,
com o objetivo de melhorar a qualidade e o
fornecimento da água oferecida no campus Capão
do Leão, abriu licitação para adquirir piscinas que
servirão à ETA (Estação de Tratamento de Água) da

Embrapa Clima Temperado, que atualmente cede
este importante recurso à UFPel. A iniciativa
amenizará os transtornos que ocorrem no campus
universitário, pois irá melhorar as condições de
trabalho e de vida naquele local.

Computação e IFISP recebem
equipamentos e móveis

O vice-reitor da UFPel, Manoel Luiz Brenner de
Moraes, entregou equipamentos e móveis adquiri-
dos com recursos do Reuni (Programa de
Reestruturação e Expansão das Universidades
Federais) para os cursos da área de Computação e
para o Instituto de Filosofia, Sociologia e Política
(IFISP).

No primeiro ato, realizado no quarto piso do
campus Porto, foi entregue um servidor, avaliado
em R$ 24 mil, que atenderá os cursos de Ciência
da Computação e de Engenharia da Computação,
além dos cursos de pós-graduação vinculados à
área. Serão beneficiados 600 alunos, entre
graduação e pós-graduação. O novo equipamento
será utilizado para rede e arquivos, entre outras
funções.

No IFISP, no Campus das Ciências Sociais, a
direção, professores e funcionários daquela
unidade receberam sete computadores, com
monitores de 18,5 polegadas e estabilizadores,
quatro armários e quatro mesas com cadeiras, num
investimento que gira em torno de R$ 16,6 mil. Os
equipamentos e móveis serão destinados às salas
de professores do Instituto.

Vice-reitor
entrega novos

equipamentos ao Cead

O vice-reitor Manoel Moraes esteve no Centro
de Educação a Distância da UFPel (Cead), para
entregar dois novos equipamentos de informáti-
ca, chamados de servidores. As máquinas
beneficiarão os 41 polos de atuação do Cead,
acelerando o acesso ao sistema e melhorando
as práticas pedagógicas. A UFPel tem investido
firme na área da Educação a Distância, que
apresentou relevante crescimento na Instituição
nos últimos anos.


