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A complexidade das
fronteiras em debate na UFPel

Com o objetivo de estimu-
lar a discussão sobre te-
mas envolvendo a comple-
xidade da fronteira, o
Centro de Integração do
Mercosul e o Núcleo de
Estudos Fronteiriços da
UFPel promoveram, no dia
22 de maio, o seminário A
fronteira em debate. O e-
vento, coordenado pelo
professor Maurício Pinto
da Silva, contou com re-
presentantes da UFPel,
UFRGS e Universidade
Federal Rural do Rio de
Janeiro e teve também a
presença da observadora
internacional da Agência
Espanhola de Cooperação,
Virgínia Martinez Curtis.
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Nutrição conclui transferênciaNutrição conclui transferênciaNutrição conclui transferênciaNutrição conclui transferênciaNutrição conclui transferência
para o campus Portopara o campus Portopara o campus Portopara o campus Portopara o campus Porto

Em solenidade realizada no dia 3 de maio, foram
inauguradas as novas instalações da Faculdade de
Nutrição da UFPel, no campus Porto, que permitiram
a sua transferência completa para o primeiro andar
do Bloco B, onde a unidade já se achava parcialmen-
te instalada desde agosto de 2010. A nova sede
conta com estrutura moderna e novos laboratórios
ampliados e melhor equipados, que dão suporte
aos cursos de Nutrição e Gastronomia.
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Comitiva busca melhoriasComitiva busca melhoriasComitiva busca melhoriasComitiva busca melhoriasComitiva busca melhorias
no transporte para ono transporte para ono transporte para ono transporte para ono transporte para o

campus Capão docampus Capão docampus Capão docampus Capão docampus Capão do Leão Leão Leão Leão Leão
O vice-reitor Manoel Luiz Brenner de Moraes esteve
na Assembleia Legislativa do RS, juntamente com
três representantes do Diretório Central de
Estudantes (DCE), com o objetivo de melhorar o
transporte para o campus Capão do Leão.
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UFPel firma acordo comUFPel firma acordo comUFPel firma acordo comUFPel firma acordo comUFPel firma acordo com
Organização InternacionalOrganização InternacionalOrganização InternacionalOrganização InternacionalOrganização Internacional

de Artes Popularesde Artes Popularesde Artes Popularesde Artes Popularesde Artes Populares
A UFPel, através do Núcleo de Folclore, firmou
acordo de cooperação com a Organização
Internacional de Artes Populares, que mantém
relações oficiais com a UNESCO e que visa a
proteção de todas as manifestações culturais
apoiadas por essa entidade. A solenidade ocorreu
no dia 11 de maio em uma das salas da antiga AABB,
que será utilizada para o desenvolvimento dos
projetos que a parceria promoverá.
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Faculdade de DireitoFaculdade de DireitoFaculdade de DireitoFaculdade de DireitoFaculdade de Direito
é distinguida com selo da OABé distinguida com selo da OABé distinguida com selo da OABé distinguida com selo da OABé distinguida com selo da OAB

A Faculdade de Direito é uma das 89 instituições
agraciadas com o Selo da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB). A distinção é um reconhecimento
aos cursos de Direito de melhor qualidade no país.
Conduzida pelo presidente nacional da OAB, Ophir
Cavalcante, com a participação dos presidentes de
várias Seccionais da entidade, a solenidade foi
realizada no dia 19 de abril, no plenário da entidade,
em Brasília.
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Seis novos cursos deSeis novos cursos deSeis novos cursos deSeis novos cursos deSeis novos cursos de
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atividades em 2012atividades em 2012atividades em 2012atividades em 2012atividades em 2012
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação está
informando que seis novos cursos de pós-
graduação, recentemente aprovados na CAPES,
iniciarão suas atividades neste ano, que são os de
Geografia (mestrado), Artes Visuais (mestrado),
Entomologia (mestrado), Enfermagem (doutorado),
Antropologia (mestrado) e Recursos Hídricos
(mestrado).
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Reitor palestraReitor palestraReitor palestraReitor palestraReitor palestra
a convite da UNEa convite da UNEa convite da UNEa convite da UNEa convite da UNE

A União Nacional dos Estudantes (UNE)A União Nacional dos Estudantes (UNE)A União Nacional dos Estudantes (UNE)A União Nacional dos Estudantes (UNE)A União Nacional dos Estudantes (UNE)
convidou o reitor Cesar Borges paraconvidou o reitor Cesar Borges paraconvidou o reitor Cesar Borges paraconvidou o reitor Cesar Borges paraconvidou o reitor Cesar Borges para
palestrar, no dia 25 de abril, no I Encontropalestrar, no dia 25 de abril, no I Encontropalestrar, no dia 25 de abril, no I Encontropalestrar, no dia 25 de abril, no I Encontropalestrar, no dia 25 de abril, no I Encontro
Estadual dos Estudantes Cotistas eEstadual dos Estudantes Cotistas eEstadual dos Estudantes Cotistas eEstadual dos Estudantes Cotistas eEstadual dos Estudantes Cotistas e
Reunistas do Estado do Rio Grande do Sul,Reunistas do Estado do Rio Grande do Sul,Reunistas do Estado do Rio Grande do Sul,Reunistas do Estado do Rio Grande do Sul,Reunistas do Estado do Rio Grande do Sul,
real izado na Faculdade de Ciênciasreal izado na Faculdade de Ciênciasreal izado na Faculdade de Ciênciasreal izado na Faculdade de Ciênciasreal izado na Faculdade de Ciências
Econômicas da UFRGS, em Porto Alegre.Econômicas da UFRGS, em Porto Alegre.Econômicas da UFRGS, em Porto Alegre.Econômicas da UFRGS, em Porto Alegre.Econômicas da UFRGS, em Porto Alegre.
Borges foi convidado para participar dasBorges foi convidado para participar dasBorges foi convidado para participar dasBorges foi convidado para participar dasBorges foi convidado para participar das
discussões sobre a reestruturação dasdiscussões sobre a reestruturação dasdiscussões sobre a reestruturação dasdiscussões sobre a reestruturação dasdiscussões sobre a reestruturação das
universidades federais e para relatar auniversidades federais e para relatar auniversidades federais e para relatar auniversidades federais e para relatar auniversidades federais e para relatar a
experiência da UFPel no Reuni.experiência da UFPel no Reuni.experiência da UFPel no Reuni.experiência da UFPel no Reuni.experiência da UFPel no Reuni.
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A UFPel, através da Agência de Gestão
Tecnológica (AGT), está envolvida na
formação do Arranjo Produtivo Local
� Complexo Industrial da Saúde. O
projeto foi iniciado para atender ao
edital da Agência Gaúcha de Desen-
volvimento e Promoção do Investi-
mento (AGDI) do Governo do Estado
e, por uma série de ações, visa gerar
ganhos econômicos através de
cooperação entre empresas, produto-
res, cooperativas, instituições de
ensino e tecnologia, instituições de
crédito e fomento e instituições de
serviços de apoio à produção.

São parceiros da UFPel no
projeto IFSul, UCPel, Furg, Cipel,
Coredesul, Azonasul e Abimo, bem
como as empresas Amplivox,
Contronic, Freedom e Lifemed.

Interessados em participar do
projeto devem entrar em contato com
a Agência de Gestão Tecnológica pelo
e-mail agtufpel@gmail.com, telefone
(53) 3229-3090, endereço rua Andra-
de Neves, 1529, Centro de Integração
do Mercosul.

 Agência de Gestão
Tecnológica

apoia arranjo
produtivo local o dia 2 de maio o vice-reitor

Manoel Luiz Brenner de
Moraes esteve na Assembleia

Legislativa do RS, juntamente com três
representantes do Diretório Central de
Estudantes (DCE), com o objetivo de
melhorar o transporte para o campus
Capão do Leão.

Durante a reunião com o presi-
dente da Assembléia Legislativa,
deputado Alexandre Postal, o vice-
reitor entregou documentos expli-
cando a situação do transporte para
o campus e informando outras medi-
das que já foram tomadas com objeti-
vo de viabilizar um transporte melhor
para os estudantes que se deslocam
para as unidades situadas no Capão
do Leão.

Os estudantes Alex Molina,
Rebeca Scalco e Laura Moschoutis
também participaram da reunião
representando o DCE. Eles reivindicam
a meia passagem para estudantes, a
diminuição do intervalo entre os
horários de ônibus para 20 minutos

e a redução do número de passageiros
em pé para dois terços do número de
passageiros sentados.

De acordo com o deputado, os

documentos serão encaminhados
para a Comissão de Educação da Casa
para promover uma audiência pública
para tratar do assunto.

Vice-reitor e alunos entregam reivindicação

8 de maio: Centenário do nascimento de Ápio Antunes
O dia 8 de maio de 2012 assinalou o
Centenário de Nascimento de um dos
mais eminentes professores da
Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Pelotas, Ápio Cláudio de
Lima Antunes, advogado consagrado
no Rio Grande do Sul e que se
destacou nacionalmente em marcan-
tes campanhas da OAB.

O diretor da Faculdade de
Direito da UFPel, professor Alexandre
Gastal, disse que �a marca Ápio
Cláudio de Lima Antunes é uma das
grandes referências da casa de Bruno
de Mendonça Lima�, e que a própria
UFPel, instituição que teve a honra de
contar com o brilho do jurista, vive
um dia especial e de reverência. Para
a Faculdade de Direito, disse Gastal,
�este é um ano que tem oferecido
momentos gloriosos a todos quantos
se vinculam ou se vincularam à nossa
Unidade de ensino�.

Ele lembrou o 1º lugar do
Direito de Pelotas no Rio Grande do
Sul; e o 6º lugar no Brasil, de acordo

com o exame da OAB. Destacou que
2012 é o ano do Centenário da
Faculdade de Direito da UFPel; e
afirmou que o Centenário de nasci-
mento de Ápio Cláudio de Lima
Antunes no 8 de maio de 2012, soma-
se a esses momentos intensos, que
congregam, motivam e valorizam a
história da Faculdade e da própria
Universidade Federal de Pelotas.

Um dos maiores advogados
criminalistas do país, Ápio Antunes
morreu aos 91 anos, no dia 7 de
agosto de 2003, de falência múltipla

dos órgãos. Naquele dia, autoridades,
políticos, advogados, amigos e
familiares lembraram do homem que
defendeu direitos civis e da liberdade
e que por isto foi perseguido na época
da ditadura e ficou exilado no Uruguai
com a família.

O criminalista, contou o colega,
amigo e advogado Renato Varoto,
sempre teve muito orgulho de ter
participado de um dos momentos de
grande importância da política
nacional, a entrega da carta do pedido
de impeachment do presidente
Fernando Collor de Mello, ao presi-
dente do Congresso Nacional, depu-
tado federal Ibsen Pinheiro. Na época,
Ápio era conselheiro da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) e também
assinou a carta.

Era casado com a advogada
Nize Therezinha Martins Antunes,
com quem teve dois filhos, o neurolo-
gista Ápio Cláudio Martins Antunes e
o advogado Marcus Vinícius Martins
Antunes.

Avaliadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais estiveram na UFPel para análise dos cursos
de Engenharia Eletrônica e de Tecnólogo em Geoprocessa-
mento, em Viticultura e Enologia e em Gastronomia, com
vistas ao reconhecimento,  segundo as normas do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior. No dia 14, o
grupo foi recebido pelo reitor Cesar Borges.

AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministração
A UFPel  recebeu a visita de dois avaliadores do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), que
durante dois dias analisaram os indicadores de desempe-
nho e infraestrutura do curso noturno de Administração,
com vistas ao seu reconhecimento, segundo as normas
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes). 

Avaliadores do Inep visitam a UFPel
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Seminário debate assuntos de fronteira

Questão fronteiriça é foco de projetos na UFPel

CCCCCom o objetivo de estimular a
discussão sobre temas envol-
vendo a complexidade da

fronteira, o Centro de Integração do
Mercosul e o Núcleo de Estudos
Fronteiriços da UFPel promoveram, no
dia 22 de maio, no auditório Simon
Bolívar, o seminário A fronteira em
debate. O evento, coordenado pelo
professor Maurício Pinto da Silva,
contou com representantes da UFPel,
UFRGS e Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro e teve também a
presença da observadora internacio-
nal da Agência Espanhola de
Cooperação, Virgínia Martinez Curtis.

Na abertura do seminário, o
pró-reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação e diretor da Agência de
Desenvolvimento da Lagoa Mirim/
UFPel, professor Manoel de Souza
Maia, destacou a importância das
áreas de fronteira. �Antigamente, por
representar a maior concentração de
armas e defesas para a proteção
territorial e cidadã, a região de fron-
teira criou um estigma que afastou os
povos, construindo identidades
próprias�, afirmou Maia. Segundo ele,
essa realidade pertence ao passado,
pois, ao caírem as barreiras, os idio-
mas e culturas se integraram. �As
cercas estão virando pontes�, obser-
vou.

De sua parte, a observadora
Virgínia Martinez disse que a agência
de cooperação espanhola está atenta
às experiências de integração frontei-
riça no âmbito do Mercosul, muitas
das quais lideradas pela UFPel. Ela
lembrou que a Universidade possui,
em conjunto com o Fórum Consultivo
de Municípios, Estados Federados,
Províncias e Departamentos do
Mercosul (FCCR), projeto de gover-

nança fronteiriça, que objetiva
capacitar os governos na redação de
projetos de integração regional.

A conferência de abertura foi
proferida pelo reitor da UFPel, profes-
sor Antonio Cesar Gonçalves Borges,
que discorreu sobre o papel da Uni-
versidade na Fronteira do Mercosul.
Ele descreveu as ações da Instituição
na fronteira Brasil-Uruguai, que
iniciaram em 1994, com o tratado
binacional de gestão da Lagoa Mirim
e consequente criação da Agência de
Desenvolvimento da Lagoa Mirim
(ALM). Na esteira dessa iniciativa,
vieram a criação do Centro de
Integração do Mercosul, a instituição
da Unipampa e a recente criação do
Núcleo de Estudos Fronteiriços, na
fronteira Livramento/Rivera.

Os projetos da UFPel citados por
Cesar Borges privilegiam a maior
aproximação das cidades gêmeas,

questões de segurança � especial-
mente relacionadas a armas e drogas
�, a hidrovia do Mercosul, a criação
de uma escola binacional de conser-
vação e restauro, a criação do Merco-
sul Multicultural, a instituição das
Unidades Fronteiriças de Saúde, o
curso de Hotelaria do Mercosul, entre
outros temas, ligados às áreas
acadêmica, social e econômica.

Na palestra �O uso do modal
hidroviário para o transporte de arroz
através da Lagoa Mirim na fronteira
Brasil-Uruguai�, a professora Raquel
da Fonseca Holz, coordenadora do
curso de tecnólogo em Transportes
Terrestres, do polo da UFPel em
Eldorado do Sul, evidenciou a ampla
viabilidade de utilização dos cerca de
900 quilômetros de rios navegáveis
disponíveis na região para o transpor-
te de cargas. 

Fechou a  programação da

manhã a palestra          Afro-brasileiros eAfro-brasileiros eAfro-brasileiros eAfro-brasileiros eAfro-brasileiros e
Afro-uruguaios: integração étnica naAfro-uruguaios: integração étnica naAfro-uruguaios: integração étnica naAfro-uruguaios: integração étnica naAfro-uruguaios: integração étnica na
fronteira Aceguá/BR-Acegua/UYfronteira Aceguá/BR-Acegua/UYfronteira Aceguá/BR-Acegua/UYfronteira Aceguá/BR-Acegua/UYfronteira Aceguá/BR-Acegua/UY,
com a professora Francine Joseph
(UFPel), tendo como moderadora a
professora Maria de Fátima Bento
Ribeiro (UFPel).

À tarde, foram realizadas as
seguintes conferências: Marcas daMarcas daMarcas daMarcas daMarcas da
integração fronteiriça: da mídia localintegração fronteiriça: da mídia localintegração fronteiriça: da mídia localintegração fronteiriça: da mídia localintegração fronteiriça: da mídia local
para o espaço globalpara o espaço globalpara o espaço globalpara o espaço globalpara o espaço global

Professora Karla Muller �
Programa de Pós-graduação em
Comunicação e Informação/PPGCOM
da Faculdade de Biblioteconomia e
Comunicação da UFRGS

Moderadora: Professora Renata
Azevedo Requião � Centro de Artes
da UFPel;

ICARO � Interdisciplinaridade,ICARO � Interdisciplinaridade,ICARO � Interdisciplinaridade,ICARO � Interdisciplinaridade,ICARO � Interdisciplinaridade,
Crítica ao Autoritarismo, Regionali-Crítica ao Autoritarismo, Regionali-Crítica ao Autoritarismo, Regionali-Crítica ao Autoritarismo, Regionali-Crítica ao Autoritarismo, Regionali-
dade e Oralidade - O Linear nosdade e Oralidade - O Linear nosdade e Oralidade - O Linear nosdade e Oralidade - O Linear nosdade e Oralidade - O Linear nos
Estudos LiteráriosEstudos LiteráriosEstudos LiteráriosEstudos LiteráriosEstudos Literários

Professor Uruguay Cortazzo
Gonzalez � Centro de Letras e
Comunicação/UFPel

Moderador: Professor João Luis
Pereira Ourique � Centro de Letras e
Comunicação/UFPel;

Territorialidades na fronteiraTerritorialidades na fronteiraTerritorialidades na fronteiraTerritorialidades na fronteiraTerritorialidades na fronteira
Santana do Livramento, no Brasil eSantana do Livramento, no Brasil eSantana do Livramento, no Brasil eSantana do Livramento, no Brasil eSantana do Livramento, no Brasil e
Rivera, UruguaiRivera, UruguaiRivera, UruguaiRivera, UruguaiRivera, Uruguai

Professora Marta Gomes Lucena
� Núcleo de Pesquisa em Ruralidades
CPDA da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro Moderador (a): Pro-
fessor Sidney Gonçalves Vieira � Insti-
tuto de Ciências Humanas da UFPel.

A programação foi encerrada
com o lançamento do livro -�A
Condição Social Fronteiriça Brasil-
Uruguai no Mercosul� de autoria de
Marta Gomes Lucena � quinto volume
da Série Fronteiras da Integração     do
Centro de Integração do Mercosul.

O desafio do gestor ambiental
na fronteira Brasil-Uruguai é tema de palestra

�As cidades são Santana do Livramento, no Brasil,
e Rivera, no Uruguai, mas o meio ambiente é um
só, desconhece a legislação e a atuação do ho-
mem�.     Com estas palavras a engenheira química
Ana Yebra, da Secretaria de Planejamento e Meio
Ambiente de Santana do Livramento, deu início à
palestra proferida a professores e alunos do curso
de Gestão Ambiental do Centro de Integração do
Mercosul, no dia 11 de maio, em encontro pro-
movido pelo Núcleo de Estudos Fronteiriços.

Tendo como tema principal �o desafio do
gestor ambiental na fronteira�, Ana expôs de
maneira objetiva as dificuldades, obstáculos,
desafios e o cotidiano do profissional responsável
pela gestão ambiental em um município situado
na linha de fronteira entre dois países. Entre os
inúmeros desafios abordados ganham destaque
temas como a legislação, fiscalização e os impe-
dimentos administrativos impostos pela condição
fronteiriça.

Também foram debatidos temas como a
comercialização de pneus na fronteira; a utilização
de agrotóxico (permitido de um lado e proibido de
outro) em propriedades rurais (muitas vezes
pertencentes em ambos os lados da fronteira ao
mesmo proprietário); a destinação dos resíduos
sólidos; a população flutuante nos finais de semana
e feriados; a circulação da frota veicular de Santana

do Livramento (aproximadamente 40.000 veículos/
82.000 mil habitantes) e a capina química urbana,
que no Brasil é proibida e no país vizinho é
autorizado, com possíveis impactos ao lençol
freático da região onde se localiza o Aquífero
Guarani.

Em continuidade às atividades, professores
e alunos visitaram o Escritório Técnico da Eletrosul
Centrais Elétricas, responsável pela implantação da
Usina Eólica Cerro Chato I, II e III, em Santana do

Livramento. Na oportunidade, foi proferida palestra
pela área de gestão ambiental da Usina. Conside-
rada uma energia limpa, renovável e com o mínimo
de impacto ambiental, o Parque Eólico visitado é
composto por 15 aerogeradores, com capacidade
nominal de geração de 2MW, totalizando 30MW
por Usina. A energia gerada tem capacidade para
abastecer três cidades do porte de Santana do
Livramento.

De acordo com o professor Maurício Pinto
da Silva, coordenador do Núcleo de Estudos
Fronteiriços, as atividades possibilitaram a
professores e alunos a discussão de temas de
saúde pública e ambientais, relacionando-os de
maneira a problematizar a condição fronteiriça do
gestor ambiental. Ainda de acordo com Maurício,
a problemática da governança nas áreas de
fronteira, por exemplo, em uma perspectiva
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, o problema frente ao tema em discussão
envolve a articulação dos atores públicos e privados
diante da governança territorial na área de
fronteira, em especial a área de saúde ambiental.

Debates reuniram autoridades dos dois países
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Seis novos cursos de pós-graduação

iniciarão atividades em 2012.
UFPel totaliza 39 mestrados e 16 doutorados
eis novos cursos de pós-
graduação, recentemente apro-
vados na CAPES, iniciarão suas

atividades neste ano. De acordo com
a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação os cursos são os de Geo-
grafia (mestrado), Artes Visuais (mes-
trado), Entomologia (mestrado),
Enfermagem (doutorado), Antropolo-
gia (mestrado) e Recursos Hídricos
(mestrado).

Com isso a UFPel totaliza,
atualmente, 39 cursos de mestrado e
16 de doutorado, demonstrando
claramente o apoio institucional a
novos docentes, que uma vez
integrados a Programas de Pós-
Graduação conseguem atuar em

atuação dos docentes da UFPel no
âmbito da pesquisa e da pós-
graduação, nas diversas áreas do
conhecimento, o que muito fortalece
a condição da instituição em gerar
conhecimento, formar recursos
humanos de alto nível e transferir
conhecimento para a sociedade.

Atualmente, a UFPel possui
cursos de mestrado e/ou doutorado
em todas as áreas do conhecimento:
Ciências Exatas e da Terra, Ciências
Biológicas, Engenharias, Ciências
Agrárias, Ciências da Saúde, Ciências
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas,
Linguística, Letras e Artes, contando
também com cursos com atuação
Multidisciplinar.

Recursos Hídricos é um dos novos cursos

Faculdade de Nutrição conclui transferência para o campus Porto
Em solenidade realizada no dia 3 de
maio, foram inauguradas as novas
instalações da Faculdade de Nutrição
da UFPel, no campus Porto, que
permitiram a sua transferência com-
pleta para o primeiro andar do Bloco
B, onde a unidade já se achava
parcialmente instalada desde agosto
de 2010. A nova sede conta com
estrutura moderna e novos laborató-
rios ampliados e melhor equipados,
que dão suporte aos cursos de
Nutrição e Gastronomia. Além de
resolver os problemas de infraestru-
tura física, a mudança total e definitiva
do campus Capão do Leão beneficia
a Faculdade, ao aproximá-la dos
outros cursos da área da Saúde, com
as quais ela tem afinidade de atuação.

Segundo a diretora Márcia
Buchweitz, a reestruturação iniciada
em 2010 já permitiu também a
duplicação da oferta de vagas e o

processo de expansão, que levou à
criação do curso de Gastronomia e à
aprovação do mestrado em Nutrição
e Alimentos. Ela agradeceu o apoio da
reitoria e dos pró-reitores, enaltecen-
do, especialmente o pró-reitor Elio
Paulo Zonta, recentemente falecido.

 Em seu pronunciamento, o
reitor Cesar Borges destacou a
qualificação alcançada pela unidade,
mesmo diante da infraestrutura
precária de que dispunha, e lembrou
que a nova sede resgata o compro-
misso assumido de trazer para a
cidade unidades desprestigiadas sob
o ponto de vista físico. �A próxima
etapa será a construção de um
restaurante especial aqui no campus
Porto, para que todos os cursos
envolvidos com essa área possam se
aprimorar e mostrar suas potenciali-
dades�, anunciou.

Cesar Borges fez alusão ao elo

de ligação existente entre os cursos
de Nutrição, Gastronomia, Adminis-
tração e Turismo, e Hotelaria, este
sediado no prédio do Grande Hotel.
Antes da visitação aos laboratórios e
demais dependências da Faculdade,
foram concedidas placas de prata ao
ex-diretor José Beiro Carvalhal e à sua
vice-diretora, Marli Dias da Costa,
responsáveis pelo planejamento e
organização da transferência da
unidade para o campus Porto e
importantes na história da Faculdade.
Na oportunidade, a atual diretora
também fez referência póstuma à
professora Fernanda Lessa Camargo.

LaboratóriosLaboratóriosLaboratóriosLaboratóriosLaboratórios
Além de um bem montado laboratório
de Técnica Dietética, a Faculdade de
Nutrição conta também com o novo
laboratório de Alimentação Coletiva,
para práticas das disciplinas de

Gestão em Unidades de Alimentação
e Nutrição e para o curso de Gastro-
nomia. Os outros laboratórios são os
de Avaliação Nutricional, Bromatolo-
gia, Microbiologia, Nutrição Experi-
mental, e Prestação de Serviços.
Integram as instalações as áreas de
apoio para higienização e pesagem de
materiais, vestiários e depósito, além
de sete salas de aula e laboratório de
informática, utilizados de forma
compartilhada com outros cursos,
como Letras e Enfermagem.

Enfermagem promove evento
sobre Saúde Mental em Hospital Geral

A Faculdade de Enfermagem da UFPel,
através do Centro Regional de Referên-
cia para Formação de Profissionais
sobre Crack e outras drogas promoveu
uma Mesa-Redonda sobre Atenção em
Saúde Mental em Hospital Geral. O
evento foi realizado nesta sexta-feira
(11), no Auditório da Faculdade de
Direito.

Na oportunidade, esteve presen-
te o professor Neury José Botega, da
Unicamp, que fez uma explanação
sobre a experiência de Campinas/SP e
também realizou o lançamento da 3ª
edição de seu livro: Prática Psiquiátrica
no Hospital Geral. Botega é professor
titular do Departamento de Psicologia
Médica e Psiquiatria da Universidade
Estadual de Campinas. Possui expe-
riência prática e em pesquisas nos
campos da interconsulta psiquiátrica
e da prevenção do suicídio. Atua ainda
como consultor de organismos nacio-
nais e internacionais na área da saúde

mental, membro do conselho editorial
de várias revistas científicas.

Dentre seus livros publicados
estão: Prática Psiquiátrica no Hospital
Geral: Interconsulta e Emergência,
Telefonemas na Crise: Percursos e
Desafios na Prevenção do Suicídio,
Comportamento Suicida, Saúde Mental
no Hospital Geral: Espaço para o
Psíquico, Serviços de Saúde Mental no
Hospital Geral.

Para este evento foram con-
vidados os diretores dos Hospitais
Gerais de Pelotas e Região, assim como
a secretária de Saúde do município e a
coordenadora de Saúde Mental, dada
a relevância para o desenvolvimento da
prática psiquiátrica em Hospital Geral.
A proposta foi suscitar um debate
sobre as possibilidades de atenção em
saúde mental extra-muros, de forma
humanizada e articulada com a rede,
dentro dos preceitos da Reforma
Psiquiátrica.

pesquisa na condição de orientadores
ou mesmo de co-orientadores de
discentes ou como colaboradores em

projetos.
Isso também demonstra um

crescimento no que diz respeito à

Dia de Prevenção e Combate
à Hipertensão Arterial

No dia 26 de abril, os
projetos de Extensão
Espaço de Cuidados à
Comunidade Universi-
tária do Campus Porto
e Exame Físico para
Enfermeiros,  ambos
da  Faculdade de Enfer-
magem da UFPel, pro-
moveram uma Ação de
Educação em Saúde
alusiva ao Dia Nacional
de Prevenção e Comba-
te à Hipertensão Arte-
rial. Foram instalados
dois núcleos, um na UFPel, no campus
Porto, e outro no Calçadão (área
central), próximo ao chafariz, onde foi
realizada a verificação da Pressão
Arterial e feita a  distribuição de
materiais educativos referentes à
prevenção da Hipertensão.

O evento foi uma parceria da
Faculdade de Enfermagem (FEN) com

a Sociedade Brasileira de Cardiologia
e conta com o apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, Secretaria Estadual
de Saúde do RS, Instituto Nacional de
Metrologia - Inmetro, Exército
Brasileiro, 9º Batalhão de Infantaria
Motorizada, e teve como responsáveis
as professoras Fernanda Sant´Ana
Tristão e Deise Cardoso da FEN.

SSSSS
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Faculdade de Direito é

distinguida com selo da OAB

Curso da UFPel tem sua qualidade reconhecida

Faculdade de Direito da UFPel
é uma das 89 instituições
agraciadas com o Selo da

Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB). A distinção é um reconheci-
mento aos cursos de Direito de
melhor qualidade no país. Conduzida
pelo presidente nacional da OAB,
Ophir Cavalcante, com a participação
dos presidentes de várias Seccionais
da entidade, a solenidade foi realizada
no dia 19 de abril, no plenário da
entidade, em Brasília.

�A formação educacional deve
transcender ao desejo de oferecer
uma boa técnica profissional. O foco
deve estar na formação de verdadei-
ros cidadãos. Por isso a OAB leva tão
a sério o desafio permanente de zelar
pela qualidade do ensino aos cidadãos
que vão fazer e administrar a Justiça
em nosso país�, enfatizou Cavalcante,
destacando o objetivo principal do
Selo, de cooperar para melhorar a
qualidade do ensino jurídico no Brasil.

O Selo OAB de 2011 é a quarta
edição elaborada pela entidade. O

AAAAA

curso de Direito da UFPel foi
distinguido em todas as edições. Na
avaliação do diretor da Faculdade,
professor Alexandre Gastal, esse
desempenho pode ser atribuído à boa
colocação da Universidade no Exame
Nacional de Desempenho de Es-

tudantes (Enade) e no Exame da
Ordem.

No Rio Grande do Sul, também
receberam o �Selo OAB Recomenda�
o Centro Universitário Franciscano
(Unifra) e a  UFSM (Santa Maria), a Furg
(Rio Grande) e a UFRGS (Porto Alegre).

O Laboratório Multidisciplinar de
Investigação Arqueológica (Lâmina)
recebeu no dia 12 de maio a visita da
pesquisadora do Grupo de Investiga-
ción en Arqueología Forense del
Uruguay (GIAF), Alicia Lusiardo,
vinculada à Universidad de la
República, no Uruguai. O GIAF se
constituiu em junho de 2005, através
de um convênio entre a Presidência
da República e a Universidad de La
República.

O principal objetivo da equipe
- formada por docentes, ex-alunos e
alunos avançados do Curso de
Ciências Antropológicas, do
Departamento de Arqueologia da
Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación � consiste em
pesquisar o destino dos corpos das
pessoas detidas desaparecidas na
última ditadura cívico-militar (1973-
1984. Seu trabalho remete à busca,

Mestrado em Antropologia promove
2º Fórum Internacional da Temática Indígena

Nos dias 14, 15 e 16 de maio, foi
realizado na UFPel o II Fórum Interna-
cional da Temática Indígena, evento
acadêmico inaugural do Mestrado em
Antropologia.

Coletivos presentes em 80% dos
municípios brasileiros, os estudos so-
bre a temática indígena suscitam cada
vez mais diálogos multidisciplinares
que aprofundam o entendimento
sobre as diferentes formas de intera-
ção, os conflitos territoriais, a forma-
ção intelectual, a configuração do
pensamento sensível dos amerín-
dios.

Partindo desse pressuposto, o

II Fórum Internacional da Temática
Indígena oportunizou um debate
multidisciplinar, agregando professo-
res, pesquisadores, alunos, amerín-
dios com formação em diversas áreas
do conhecimento, em torno dos
seguintes eixos temáticos: Antropo-
logia, Arqueologia, História e Educa-
ção: epistemes em conexão; Tradição
oral/escrita e as novas tecnologias na
formação intelectual dos ameríndios;
Coletivos ameríndios, territórios,
presença não-humana; As noções de
repetição e transformação na elabora-
ção das temporalidades ameríndias.

Essa atividade foi uma realiza-

ção do Mes-
trado em An-
t r o p o l o g i a
(PPGA), do
Laboratório
M u l t i d i s -
ciplinar de
Investigação
Arqueológica
(Lâmina), do
Núcleo de
E t n o l o g i a
A m e r í n d i a

(Neta) e do Laboratório de Ensino,
Pesquisa e Produção em Antropologia
da Imagem e do Som (Lepaais).

Professores de
Filosofia participam

de evento no Uruguai
Os professores Joao Hobuss e Luis
Rubira representaram o Departa-
mento de Filosofia e o Programa de
Pós-Graduação em Filosofia da
UFPel no 1º Congresso Internacional
de Filosofia do Uruguai, a realizar-
se em Montevidéu, entre os dias 10
e 12 de maio, no Instituto Italiano
de Cultura.

Durante três dias o congresso
recebeu participantes de diversos
países da América do Sul.  O
Departamento de Filosofia, que já
possui diversas parcerias de
trabalho com o Centro de Integração
do Mercosul, a Fundação Simon
Bolivar e o Núcleo de Estudos
Fronteiriços, busca conhecer um
pouco mais da realidade da
pesquisa em filosofia realizada pelo
país vizinho, de modo a fazer uma
maior aproximação e intercâmbios
futuros entre docentes e estudantes
da UFPel e do Uruguai.

Alunas de
Espanhol

a Distância
participam de
intercâmbios

internacionais
As alunas do curso de Licenciatura
Letras-Espanhol a Distância (CEAD),
Gilda Maria Dias dos Santos e Ana
Paula Corrêa Miranda, do Polo
Arroio dos Ratos (RS), por meio do
Programa International Spanish
Language Alliance of Argentina,
conquistaram a Bolsa Parcial na
Aliança Internacional da Argentina
em língua espanhola, sendo que
essas bolsas são referentes ao Full
Espanhol e Cultural Immersion na
cidade de Córdoba-Argentina.

O curso e as atividades são
coordenadas pela ABLE Espanhol,
organização líder na Argentina,
dedicada ao ensino do espanhol
como língua estrangeira com o
reconhecimento oficial do Governo
de Córdoba e da Prefeitura de
Córdoba.

De acordo com a coordenação
do curso, a participação do curso de
Licenciatura Letras-Espanhol a
Distância (CEAD) neste programa de
mobilidade internacional motiva
para que outros alunos participem,
permite a atualização dos seus
conhecimentos, enriquece formação
de sua vida acadêmica e oferece a
oportunidade de vivenciar experiên-
cias educacionais, como também da
língua espanhola e da cultura dessa
região. Os professores do curso
parabenizam as alunas contempla-
das, esperando que sua participação
sirva de incentivo aos demais.

Pesquisadora uruguaia visita
Laboratório de Investigação Arqueológica

recuperação e identificação de en-
terramentos clandestinos e de
potenciais locais de remoção de
corpos.

Alicia Lusiardo é arqueóloga
especializada em Antropologia
Forense na University of Florida (USA)
e, junto com o arqueólogo José María
Lopez Mass e mais dez pesquisado-
res, conformam a seleta equipe do
GIAF. O objetivo da visita da pesquisa-
dora foi conhecer as instalações do
Lâmina, visando a participação de
docentes e alunos de ambas as
instituições em atividade conjuntas
relacionadas com a busca e a preser-
vação dos restos humanos.

Lusiardo destacou a integração
efetiva no Lâmina das atividades
desenvolvidas por museólogos, ar-
queólogos e conservadores, como um
importante diferencial frente a muitas
instituições regionais. Posterior-

mente, foram realizadas visitas a um
sítio arqueológico na Lagoa dos Patos
e a locais históricos na cidade, com a
finalidade de conhecer a situação do
patrimônio arqueológico no municí-
pio de Pelotas.

A pesquisadora conversou com
o professor José Eduardo Dornelles,
do Curso de Biologia, acerca da
formatação de futuros minicursos de
especialização na área da osteologia
comparada, para alunos do Mestrado
em Antropologia e Arqueologia da
UFPel.

A colaboração da pesquisadora
com o Lâmina e com o Mestrado será
um aporte muito importante para a
nossa instituição, possibilitando
também a participação de discentes
dos Cursos de Conservação e Restau-
ro, Arqueologia e Museologia em
projetos de resgate arqueológico e de
preservação no Uruguai.
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Classificação Nacional de

Livros analisa qualidade do
conhecimento educacional

Núcleo de Bibliotecas
divulga liberação
de acesso da Base
de Patentes IEEE

FFFFFoi concluído no dia 27 de abril
na Biblioteca Central do campus
Porto, o minucioso processo de

Classificação Nacional de Livros de
Educação, realizado por 23 docentes
de diversas universidades brasileiras,
sob o aval da Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes/MEC). Na UFPel, o
trabalho teve a coordenação do
Programa de Pós-Graduação em
Educação (Mestrado e Doutorado).

Foram analisados 1,5 mil de
títulos de obras escritas por docentes
no ano de 2010, ajudando a compor
os conceitos do Programa de Pós-
Graduação em Educação de todo o
país.

Saiba maisSaiba maisSaiba maisSaiba maisSaiba mais
No Brasil são mais de 120 Programas
de Pós-Graduação que oferecem
cursos de mestrado e doutorado em
Educação. Estes espaços de formação
pós-graduada realizam pesquisas
sobre ensino superior, educação
básica, educação infantil, educação
em movimentos sociais, bem como
sobre juventude, gênero, qualidade
da educação, educação e diversidade,
educação ambiental e gestão escolar,
dentre outros temas relacionados à
educação.

A produção de conhecimento
realizada nesses Programas, decor-

rente de pesquisas e discussões
teórico-metodológicas são divulga-
das em revistas científicas, eventos e
por meio de livros, coletâneas e
dicionários. Grande parte deste
conhecimento é veiculada em livros
publicados no país e no exterior. Para
analisar a qualidade, inovação,
impacto e relevância destas obras
acadêmico-científicas a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Ensino Superior (Capes) constituiu a
Comissão que está reunida nas

dependências da UFPel, no período de
23 a 27 de abril.

A Comissão de Avaliação de
Livros da Área de Educação é formada
por professores de diferentes Univer-
sidades do país (UFRN, UERJ, UFPE,
PUC-Rio, FCC, UNICID, UFMG, UFRS,
UFSC, UFF, Unisinos, UFES, PUCRS,
UEM, UMESP, UNESP, USP, UFU, PUCSP,
UFPel), sob a coordenação da profes-
sora Clarilza Prado  de Sousa, da
PUCSP, e Flávia Obino Corrêa Werle,
da Unisinos.

O Núcleo de Bibliotecas recebeu a
confirmação da CAPES a respeito da
liberação de acesso da Base de Paten-
tes IEEE(Institute of Electrical and
Electronic Engineers), muito solicitado
pelas Engenharias, conforme texto
abaixo:

�Caros colaboradores e usuários
do Portal de Periódicos.

Depois de várias negociações e
tratativas, a Coordenação-Geral do
Portal de Periódicos tem a satisfação
de comunicar que a sua instituição foi
contemplada com acesso gratuito à
base de dados IEEE.

As negociações levaram em
consideração a atuação de sua insti-
tuição nas áreas de Engenharia e áreas
correlatas, para as quais o acesso será
de grande importância. Na base IEEE
estão disponíveis publicações perió-
dicas, normas técnicas e anais de con-
gressos e conferências publicados
pelo Institute of Electrical and Electro-
nic Engineers (IEEE), EUA, e pelo Insti-
tution of Engineering and Technology
(IET), Inglaterra.�

Pesquisa avaliará
confiança da
população na

previsão do tempo
O índice de acerto na previsão do
tempo de até três dias é de aproxima-
damente 95 por cento. Porém, uma
grande parcela da população ainda
não possui confiança neste serviço.
O projeto de extensão �Criação e pre-
enchimento de banco de dados dos
perfis de usuários dos produtos dis-
ponibilizados pelo CPPMET e elabora-
ção de relatórios periódicos�, sob
coordenação do professor Glauber
Lopes Mariano, da Faculdade de
Meteorologia da UFPel, tem entre seus
objetivos pesquisar a inserção do
Centro de Pesquisas e Previsões
Meteorológicas (CPPMET) na comuni-
dade pelotense, através de aplicação
de questionário à população local, por
meio da internet.

A aplicação do questionário
pretende descobrir o grau de confian-
ça na previsão do tempo dos morado-
res de Pelotas e divulgar os diversos
produtos que o CPPMET disponibiliza
para o município e para o Rio Grande
do Sul. O projeto conta com a partici-
pação do professor Mateus Teixeira,
servidores do CPPMET e de dez alunos
de graduação, sendo dois bolsistas
pela Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura. Serão aplicados aproximada-
mente mil questionários por mês, até
novembro. Com os resultados obti-
dos, os participantes do projeto pre-
tendem melhorar o modo de divulga-
ção dos produtos do CPPMET, com o
intuito de alcançar uma parcela maior
da população. O endereço do Centro
de Pesquisas Meteorológicas é
cppmet.ufpel.edu.br.

Projeto facilita a adoção de animais através de fotos

Foram analisados 1,5 mil títulos

O projeto de extensão Pró-Bicho
Pelotas é desenvolvido no Centro de
Artes da Universidade Federal de
Pelotas. É coordenado pela professora
Juliana Angeli e tem a colaboração da
professora Paula Lima, ambas docen-
tes de Fotografia do Centro de Artes
da UFPel. Os alunos participantes são
Andressa Vasconcellos, Caroline
Losekann, Graziele Gomes e Martha
Dworakowski. Os objetivos do projeto
são:

- Auxílio para a ONG SOS
Pelotas através da obtenção de ima-
gens fotográficas de animais adultos
para adoção com câmaras profissio-
nais e mão de obra qualificada;

- Obter imagens fotográficas
com qualidade dos animais adultos
que se encontram para adoção;

- Oferecer experiência profis-
sional aos alunos que cursaram a
disciplina de Introdução à Fotografia;

- Oferecer qualificação profis-
sional aos alunos na obtenção e no
tratamento de imagens;

- Diminuição da população de
animais nas ruas da cidade.

O trabalho foi criado com o
objetivo de auxiliar na doação de
animais adultos através de registros
fotográficos feitos pelos alunos que
cursaram a disciplina de Introdução
à Fotografia. Estão atuando em

parceria com a ONG SOS Animais de
Pelotas (http://sosanimaispelotasrs.
blogspot.com.br/ e https://www.
facebook.com/pages/SOS-ANIMAIS-
PELOTAS/297497613611933).

Este projeto de extensão foi
inspirado na iniciativa do grupo Cão
em Quadrinhos, de Porto Alegre, que
além de suas atividades profissionais,
colabora com sua experiência em
produção de imagens dos animais que
se encontram para doação na capital.
As imagens produzidas, realizadas
em estúdio, tem um apelo muito
maior quando se trata de divulgar
animais para doação.

Apesar de ser voltado para
captação de imagens de animais adul-

tos, são recebidas solicitações para
fotografar ninhadas também. O
primeiro teste foi com uma ninhada
que se encontrava próxima ao Centro
de Artes e que os moradores da região
do Porto estavam cuidando. As fotos
foram feitas no dia 31 de março e
anunciadas no Facebook. Em menos
de quatro dias, dia 3 de abril, todos
haviam sido doados.

Para realizar as fotografias, foi
construído um fundo infinito com
canos de metal e napa, que é montado
e desmontado em cada sessão de
fotos. Ele também pode ser transpor-
tado para qualquer lugar. Se as ninha-
das forem grandes ou os cães tiverem
dificuldade de locomoção ou de
transporte, fica mais fácil levar o
fundo infinito até o local do que
transportar os bichinhos.

As imagens são captadas e
tratadas pelo grupo de colaboradores,
todos oriundos da disciplina de
Introdução à Fotografia. Esta expe-
riência, além de qualificar o aluno
para o mercado de trabalho, também
oferece oportunidade de adoção para
os animais.

Para agendamento de sessões
fotográficas o email de contato é:
probichopelotas@gmail.com e a
página no facebook é https://www.
facebook.com/ProBichoPelotas.
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UFPel firma acordo com Organização

Internacional de Artes Populares
AAAAA

Malg realiza
programação para

comemorar Semana
Nacional de Museus

UFPel, através do Núcleo de
Folclore (Nufolk), firmou
acordo de cooperação com a

Organização Internacional de Artes
Populares (IOV) que mantém relações
oficiais com a UNESCO e que visa a
proteção de todas as manifestações
culturais apoiadas por essa entidade.
A solenidade ocorreu no dia 11 em
uma das salas da antiga AABB, que
será utilizada para o desenvolvimento
dos projetos que a parceria promove-
rá.

Assinaram o acordo o reitor da
UFPel, Cesar Borges, a presidente do
IOV Brasil, Terezinha Pasqualini
Miquilin, o coordenador do Nufolk,
Thiago Amorim e o diretor do Depar-
tamento de Arte e Cultura da UFPel,
professor José Luiz de Pellegrin. As
bases gerais do acordo visam a
valorização, a promoção, o intercâm-
bio e a difusão do folclore e das artes
populares entre as duas instituições,
resultando na organização de
eventos, estabelecimento de parcerias
em ações de pesquisa e a promoção
de ações de intercâmbio entre agentes
culturais, pesquisadores, grupos
folclóricos, universidades e outras
instituições.

Para o coordenador do Nufolk,
a parceria resultará em oportunidades
que beneficiarão não só a Universida-
de, mas também a cidade de Pelotas
e a região sul do estado. Segundo a
presidente do IOV, o acordo será um
marco para a preservação do folclore
e a arte popular e servirá de exemplo
para outras universidades. �Nosso
país tem um importante legado
cultural que deve ser levado para as
próximas gerações�, afirmou. A
presidente ainda observou a impor-
tância da parceria para a promoção
de intercâmbio na Universidade,
tendo em vista que a organização está

presente em mais de 190 países e
anunciou que a sede do IOV Jovem no
Brasil será na cidade de Pelotas.

Em sua fala, o reitor Cesar
Borges agradeceu o empenho do
professor Thiago Amorim e ressaltou
a importância da economia criativa
para o desenvolvimento da região. �O
desenvolvimento que está acontecen-
do na região precisa de humanização.
O folclore, a arte e a cultura superam
as dificuldades que surgem no
trabalho. Arte é fundamental para o
desenvolvimento�, afirmou.

A presidente da IOV entregou
ao reitor Cesar Borges um certificado
de reconhecimento pelos trabalhos
prestados em prol da cultura. Ao final
da solenidade ocorreu a apresentação
do Grupo Abambaé que faz parte do
Nufolk.

O AcordoO AcordoO AcordoO AcordoO Acordo
Entre os pontos principais do acordo,
a IOV Brasil e América do Sul ficam
responsáveis pela mediação com a

UNESCO para os temas de folclore e
cultura popular e a articulação com
diferentes agentes culturais no Brasil
e exterior para o estabelecimento de
parcerias para ações de pesquisa e
desenvolvimento na área do acordo.

A IOV Pelotas se responsabiliza
pelo mapeamento de artistas popula-
res da cidade de Pelotas e região, a
produção, difusão e circulação de
material científico sobre folclore e
culturas populares e a promoção de
ações de intercâmbio entre agentes
culturais, pesquisadores, grupos
folclóricos, universidades, e outras
instituições.

Entre as responsabilidades da
UFPel está a disponibilização de know
how acadêmico útil da Universidade
para preservação, promoção, inter-
câmbio, difusão e organização de
eventos sobre folclore e culturas
populares, disponibilização dos
resultados dos estudos e pesquisas
na área das artes populares e folclore
para divulgação em eventos.

A difusão do folclore é um dos objetivos do acordo

O Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo
(Malg) realizou uma série de eventos para
comemorar a 10ª Semana Nacional de
Museus, que se desenvolveu de 14 a 20
de maio. Confira:

Palestra �Restauro das pinturas de
Leopoldo Gotuzzo: acervo do MALG�,  dia
15. Palestrantes: Professora Andréa
Bachettini e acadêmicos do Curso de
Conservação e Restauro da UFPel. Local:
Malg. Osório esquina Neto.

Exposição do Acervo do Museu de
Arte Leopoldo Gotuzzo. Curadoria:
Professor Lauer Alves Nunes dos Santos.

Centro de Artes
promove Seminário
de História da Arte

O Centro de
Artes da Uni-
v e r s i d a d e
Federal de
P e l o t a s
p r o m o v e ,
entre os dias
18 e 20 de
junho o XI
Seminários
de Histórias
da Arte da
UFPel. O e-
vento ocorrerá no auditório do
CeArtes e tem como objetivo a
discussão e a divulgação de pesquisas
realizadas na área por professores e
alunos do CeArtes, de outras unidades
da UFPel, da UCPel, da FURG, da UFSM,
da Unipampa, da UFRGS e da PUC RS.

Os resumos dos trabalhos
podem ser enviados até o dia 31 de
maio. Mais informações no Núcleo de
Extensão e Divulgação � 3284.5514,
Pós-Graduação em Artes Visuais �
3284.5519 ou pelo e-mail pos
graduacao.artes@gmail.com.

Professoras lançam o livro
Teatro e dança nos anos iniciais

Ocorreu no dia 18 de maio, no
Conservatório de Música, o
lança-mento do livro Teatro e
dança nos anos iniciais, das
professoras da UFPel Taís
Ferreira e Maria Falkembach.
Ambas são professoras do
Núcleo de Artes Cênicas do
Centro de Artes e trabalham com
as licenciaturas em dança e em
teatro, na formação de
docentes-artistas.

O livro surgiu de uma
demanda real de capacitação e
formação continuada de professores
de ensino básico, além de alunos da
pedagogia e de outras licenciaturas.
A intenção do livro é estimular a práti-
ca fundamentada e reflexiva de artes
cênicas com crianças em sala de aula.
O texto é construído com uma lingua-
gem que torna acessível suas idéias e
propostas a qualquer pessoa interes-
sada em educação, em teatro e em

dança.
A obra integra a reconhecida

Coleção Educação e Arte, da Editora
Mediação de Porto Alegre, coleção
esta referência na área no Brasil. Além
da sessão de autógrafos e de espaço
de conversa com as autoras, o evento
terá seu momento artístico: participa-
ção musical do Nó de Pinho e de
performance criada por Alexandra
Dias.

Programa Interdisciplinar de Dança, Música
e Teatro traz pesquisador do Lume/Unicamp
O Programa Interdisciplinar e
Transversal de Dança, Música e
Teatro: qualificações artístico-
pedagógicas (Prodocência - Capes
- UFPel) trouxe Carlos Simioni,
fundador do LUME - Núcleo
Interdisciplinar de Pesquisas
Teatrais - da Unicamp, para
ministrar, de 8 a 11 de maio, a 4ª
residência artística �Da energia à
ação�, direcionada a alunos e
professores dos cursos de dança,
música e teatro; e, no 12, para
Demonstração técnica �Prisão para a
liberdade�.

A demonstração técnica abor-
dou a trajetória do ator fundador do
LUME, Carlos Simioni e as pesquisas
do grupo. Abrange o treinamento
físico cotidiano, a construção de
técnicas de expansão e dilatação do
corpo no tempo e espaço, as técnicas
de manipulação de diferentes quali-
dades de energias, além do treina-

mento vocal do ator.  Outro tema
apresentado foi o encontro com
outros mestres de linhas de trabalho
e sua assimilação, bem como a
passagem do treinamento para a
elaboração de figuras e construção de
cenas. Também foi levantada a
questão de como a técnica pode se
tornar uma prisão para o ator, e a
descoberta de como ela pode ser um
trampolim para a transcendência de
seu trabalho.
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Prédio histórico abriga
novo campus do ICH

OOOOO
Reitor oficializa pedido
de doação de prédio em

Pinheiro Machado
histórico prédio do antigo Colégio Salles
Goulart, que também sediou o Colégio
Pelotense, na esquina da Félix da Cunha

com a Tiradentes, passou, a partir do dia 21 de
maio, a sediar mais um campus do Instituto de
Ciências Humanas (ICH) da UFPel. Os principais
usuários do prédio serão os cerca de 470 alunos
dos cursos de Geografia, que até 18 de maio tinham
aulas em salas do Colégio Gonzaga.

Outros cursos de graduação e de pós-
graduação do ICH também utilizarão o prédio,
alugado pela UFPel, durante o dia, já que a Geografia
funciona à noite. Totalmente reformado e
modernizado, o prédio disponibiliza hoje 11 salas
de aula, três secretarias e dois laboratórios.

 O reitor Cesar Borges, o vice-reitor Manoel
Moraes, o diretor do ICH, Sidney Vieira, e a vice-
diretora do Instituto, Lorena Gill, estiveram
presentes aos atos de inauguração e descerraram
placa comemorativa ao evento, ocorrido no começo
da noite do dia 18 de maio e prestigiado por grande
número de servidores, docentes e acadêmicos da
Universidade.

O reitor da UFPel, durante sua fala na
inauguração, lembrou que aquele é um solo
histórico, inserido numa região histórica da cidade.
Recordou que por duas vezes o imperador Dom
Pedro II instalou-se no casarão, em 1846.

Ressaltando que o prédio é uma habitação
temporária para parte do ICH, e sublinhando que
sua gestão cumpre as promessas feitas à
comunidade universitária, Borges disse que o novo
campus único do Instituto, hoje espalhado em seis
endereços diferentes na cidade, terá o começo de
suas obras em 2013, junto ao campus das
engenharias, na rua Conde de Porto Alegre.

Em sua fala, o reitor registrou o crescimento
da Universidade, que hoje é três vezes maior do

que era, a participação da UFPel na criação da
Unipampa e as expressivas expansões nos ensinos
de graduação e de pós-graduação da Instituição
nos últimos anos.

Borges informou que a restauração do
Casarão 8 da praça Coronel Pedro Osório estará
concluída em setembro, prédio que abrigará, entre
outras atividades, o Museu do Doce. Disse também
que a UFPel deverá instalar, ainda em 2012, o
Instituto de Estudos Árabes e Islâmicos, fruto, em
grande parte, das ações de intercâmbio promovidas
com universidades da Palestina.

Demanda atendidaDemanda atendidaDemanda atendidaDemanda atendidaDemanda atendida
Para o diretor do ICH, a inauguração atende a uma
das principais demandas da unidade, espaço físico,
e que a unidade territorial do Instituto é com-
promisso de sua administração. �Hoje estamos
fragmentados no aspecto físico, mas não no político
ou no administrativo�, garantiu Sidney Vieira. O
Instituto tem hoje mais de 1,5 mil alunos. Ele
classificou o novo campus como um espaço privi-
legiado para salas de aula e recordou que no histó-
rico casarão serão realizados também eventos
acadêmicos diversos.

O reitor Cesar Borges esteve reunido com
autoridades de Pinheiro Machado para oficializar o
pedido de doação de um prédio no Município. De
acordo com o projeto da UFPel, o antigo Hotel da
Luz receberá as instalações do curso Superior de
Tecnologia em Gestão Ambiental e do Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Geologia.

Segundo o reitor, a doação consolida a
presença da Universidade no município e possibilita
o oferecimento de novos cursos à comunidade de
Pinheiro Machado. Outro aspecto importante é a
possibilidade de expansão dos cursos oferecidos
pela Universidade para outros municípios vizinhos.

Projeto Basquetebol
em Cadeira de Rodas

realiza primeiro
jogo amistoso

O Projeto Basquetebol
em Cadeira de Rodas,
da Escola Superior de
Educação Física (Esef/
UFPel), que formou
recentemente sua pri-
meira equipe, realizou
no dia 12 de maio, com
o apoio do Sesi, uma
programação envol-
vendo os projetos da
Esef com pessoas com
deficiência.

Ocorreu apre-
sentação de dança do Projeto Carinho, formado por
crianças com Síndrome de Down. Também, a equipe
de Basquete em Cadeira de Rodas fez o primeiro
jogo amistoso de sua história, contra a Assandef,
de Santana do Livramento.

O projeto de Basquetebol em Cadeira de
Rodas iniciou em setembro de 2010 e, pouco mais
de um ano depois, é que o grupo conseguiu reunir
um número expressivo de atletas para a formação
de uma equipe. �Entre os fatores que dificultam o
ingresso de novos atletas, destacam-se a falta de
informação sobre o projeto, bem como a difícil
acessibilidade em nossa cidade através do
transporte público. É um sonho que se concretiza�,
observa o professor Mario Renato de Azevedo
Júnior, coordenador do projeto.

A equipe conta hoje com o apoio do Uni
Colégio e das empresas Zechlinski Engenharia e
Construção e Freedom Cadeira de Rodas. �Conto
com a ajuda de todos para que o esporte amador,
especialmente voltado a esta parcela da população
historicamente desfavorecida, possa ganhar
visibilidade e apoio�, enfatiza Mário Renato, que
integra o Grupo de Estudos em Epidemiologia da
Atividade Física (GEEAF, da Esef/UFPel).

Turismo realiza aulas práticas
em visita a cinco parques do RS

Nos dias 16, 17 e 18 de maio, um grupo de 34
alunos do Curso de Bacharelado em Turismo da
UFPel realizou visita técnica às regiões turísticas
da Serra Gaúcha e Região Metropolitana, sob
coordenação dos professores Laura Rudzewicz e
Fabiano Milano Fritzen.

Na ocasião, os alunos matriculados nas
disciplinas de Turismo e Lazer (5º semestre) e
Turismo e Impacto Ambiental (7º semestre) do
Curso de Bacharelado em Turismo da UFPel, tiveram
a oportunidade de visitar cinco parques nos
municípios de Canela, Cambará do Sul e Viamão.

Os alunos foram incentivados à observação
acerca da gestão turística de cinco das principais
áreas naturais protegidas do estado do Rio Grande
do Sul e foram estimulados em relação ao
aprimoramento acadêmico a partir da prática dos

conhecimentos trabalhados ao longo do semestre
letivo. Nestes locais, o grupo realizou as seguintes
tarefas: trilhas interpretativas, visitas guiadas,
observação dos centros de visitantes, além da
participação em palestras.

Em cada um dos parques visitados, o grupo
teve a oportunidade de intercambiar conhecimentos
e informações com agentes do turismo local, como
condutores de turismo, agências receptivas,
técnicos ambientais, administradores de parques,
turistas, empresários de pousadas e restaurantes.
Na avaliação dos organizadores, essas vivências
foram de grande relevância para o aprendizado
discente e docente, fortalecendo a discussão sobre
as potencialidades e desafios na integração entre
conservação ambiental e uso turístico dos
ambientes naturais.


