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Em 2015, a UFPel atingiu um marco histórico. Desde então, a Universidade vem conseguindo atender cem por cento da demanda por auxílios em 
seus programas para alunos em situação de vulnerabilidade social, com renda familiar de até 1,5 salários mínimos  per capita. Esta é apenas uma 
das conquistas da Universidade hoje, marcada por profundas transformações no modo de gerir tudo que diz respeito à Instituição e seus públicos. 
Democratização na gestão de todos os tipos de recursos, transparência, diálogo com as comunidades, investimentos em ensino, pesquisa, extensão e 
infraestrutura e prioridade aos assuntos estudantis caracterizam a UFPel atualmente. 

VEJA NESTA EDIÇÃO
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palavra da gestão

Prof. Mauro Augusto Burkert Del Pino
Reitor da UFPel

A missão de estar à frente de uma 
Universidade Federal é desafia-
dora. É o trabalho de uma grande 

equipe, feito com empenho, responsabi-
lidade e compromisso com o público. A 
Universidade constitui-se em um patri-
mônio social voltado à promoção da cole-
tividade. A tarefa de gerir a Universida-
de, portanto, deve ser compartilhada em 
um esforço coletivo, porque a mudança 
social se faz acreditando nas pessoas.

A UFPel vive hoje um clima de 
debate, diálogo, participação, criação de 
critérios, matrizes e construção coletiva. 
Os Conselhos Superiores passaram a ter 
o efetivo papel de protagonistas dos de-
bates que envolvem toda a comunidade, 
como as políticas acadêmicas e adminis-
trativas.

Neste clima, estamos construindo 
a infraestrutura e as bases administrati-
va e acadêmica necessárias para sermos 
uma Universidade sintonizada com as 
exigências do futuro, por meio da in-
ternacionalização e da oferta de cursos 
de qualidade, capazes de formar pessoas 
com as competências profissionais neces-
sárias e com a formação ética e cultural 
voltada para a vida em 
uma sociedade plural e 
diversa.

Para isso, todos 
os prédios da Univer-
sidade sofreram in-
tervenções para aper-
feiçoar seus espaços. 
Novas salas de aula, 
laboratórios, sala de 
cinema, auditórios, 
bibliotecas, salas administrativas e sa-
las de professores foram construídas e 
tantas outras reformadas; ônibus foram 
comprados e os campi passaram a ter 
energia elétrica e água potável em abun-
dância. Além disso, os investimentos 
em material bibliográfico e na produção 
acadêmica por meio da revisão dos Pro-
jetos Pedagógicos, da Semana Integrada 
de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), 
da Bienal Internacional de Arte e Cida-
dania, do Programa Espaço Docente e da 
avaliação dos cursos também influen-
ciam neste novo cenário.

Hoje, temos uma distribuição 
equânime de vagas docentes, definida 
a partir do entendimento das unidades 
acadêmicas e da administração, expressa 
em uma matriz acessível a todos. Editais 
de alocação de vagas estratégicas e para 
professores substitutos são periodica-
mente lançados, contribuindo para um 
ambiente acadêmico de maior estabili-
dade.

Está em andamento a Constituin-
te Universitária, com pessoas eleitas li-
vre e democraticamente para, junto com 
toda a comunidade acadêmica, elaborar 

o novo Estatuto, o novo Regimento e o 
novo Projeto Pedagógico da UFPel.

Outro grande avanço foi a apro-
vação pelo Conselho Universitário do 
primeiro Plano de Desenvolvimento Ins-
titucional (PDI) da UFPel, construído 
coletivamente. Agora temos diretrizes 
que orientarão o desenvolvimento aca-
dêmico, organizacional, administrativo, 
estrutural e sustentável da vida univer-
sitária.

Os recursos para capacitação fo-
ram ampliados, estimulando a participa-
ção dos servidores que, agora, também 
podem buscar uma maior qualificação 
através do Mestrado Profissional em Ges-
tão Pública.

Os estudantes desfrutam de uma 
política de assistência inédita na histó-
ria da UFPel. Hoje, atendemos integral-
mente a demanda dos estudantes em 
vulnerabilidade socioeconômica e rea-
justamos o auxílio moradia para além da 
inflação, sendo atualmente o maior auxí-
lio moradia do Estado.

Ao mesmo tempo em que o valor 
da refeição no RU reduziu para dois re-
ais, a alimentação ganhou em qualida-

de e hoje é sinônimo 
de bom gosto, sabor e 
saúde, primando pela 
alimentação orgânica 
e saudável, oriunda 
dos produtores locais, 
através do Programa 
de Aquisição de Ali-
mentos (PAA), do Go-
verno Federal.

O pequeno e 
acanhado “Hospital da FAU” ganhou 
novos leitos e virou o qualificado Hos-
pital da UFPel 100% SUS, capaz de for-
mar profissionais da área da saúde com 
toda a tecnologia e capacitação docen-
te, integrando ensino com assistência e 
gerando mais saúde pública de qualida-
de. Paralelamente, a Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) veio 
propiciar sua ampliação e a construção 
do novo Hospital, gerando mais de mil 
empregos por concurso público. Através 
da Rede Saúde, uma organização criada 
nesse processo de qualificação e integra-
ção acadêmica, todos os cursos da área 
da saúde passaram a se relacionar mutu-
amente e o Hospital Veterinário começa 
a conceber seu novo e necessário prédio.

Enfim, a missão de produzir edu-
cação de qualidade, com uma pesquisa 
inovadora e uma extensão de referência, 
com respeito ao corpo discente e uma 
humanização das relações de trabalho, 
não é uma batalha exclusiva do Governo 
e da Administração da UFPel. É uma ta-
refa coletiva de todos nós!
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“A UFPel vive hoje 
um clima de de-

bate, diálogo, parti-
cipação, criação de 
critérios, matrizes e 
construção coletiva. ”

UFPel constrói identidades 
e qualifica a educação

Fotografia:  Katia Helena Dias

Universidade Federal de Pelotas
Reitoria: Rua Gomes Carneiro, 01 – Centro 
CEP 96010–610 – Pelotas, RS – Brasil

A UFPel vem promovendo e valori-
zando atividades que são dedi-
cadas à construção de uma iden-

tidade tanto regional quanto local e à 
educação de qualidade em várias áreas do 
conhecimento. São quase cem cursos de 
graduação, 38 mestrados e 23 doutorados.

Diversidade e Inclusão através de pro-
jetos de extensão
Os projetos de extensão acadêmica 
dão a professores, alunos e servidores 
técnico-administrativos a oportunidade 
de interagirem com a comunidade que 
envolve a instituição acadêmica. A 
UFPel tem sido reconhecida como uma 
instituição líder na promoção dessas 
atividades educacionais, desenvolvidas 
a partir de projetos ou programas de 
associações comunitárias, escolas, mo-
vimentos sociais, instituições públi-
cas, organizações não-governamentais, 
empresas e entidades do terceiro setor. 
A Universidade conta com cerca de 500 
atividades de extensão acadêmica e 
cultural por ano.

Culturalmente rica
A UFPel promove e valoriza atividades 
dedicadas à construção da identidade  
regional e local da instituição, enquan-
to mantém uma perspectiva nacional e 
internacional. 

Transparente, democrática e inclusiva 
A Universidade hoje é marcada por prin-
cípios democráticos de participação, 
transparência e inclusão. Sua atual ges-
tão dedica-se a programar e executar 
projetos que se alinhem às demandas e 
desafios da comunidade.

Socialmente Justa
Mantendo uma administração democrá-

tica, transparente, participativa e inclu-
siva, a UFPel é hoje um agente funda-
mental para o desenvolvimento social, 
político, econômico e cultural das comu-
nidades do sul do Brasil.

Assistência estudantil e ações afir-
mativas
A qualificação contínua dos programas 
de assistência estudantil é uma priori-
dade para a Universidade. A este respei-
to, tem desenvolvido políticas públicas 
com o objetivo de reparar as distorções 
e desigualdades étnicas e econômicas. 
Desde 2013, 50% das vagas de cursos 
de graduação são designados para os 
estudantes afrodescendentes ou com 
vulnerabilidade econômica. A UFPel 
tem implementado programas de ação 
afirmativa para acolher estes estudan-
tes e garantir a eles todas as condições 
necessárias para sua permanência na 
instituição. 

Internacionalmente orientada
Com vistas a impulsionar a mobilida-
de estudantil, a UFPel mantém acordos 
com mais de 60 instituições de ensino 
superior em 20 países diferentes. 

Diversidade na pesquisa e inovação
A Instituição desenvolve pesquisa e 
inovação de ponta em seus diversos pro-
gramas de pós-graduação, que envol-
vem mais de 900 mestrandos, doutoran-
dos e estagiários de pós-doutoramento. 
A primeira Carta Patente da UFPel já 
foi registrada. Para fomentar esse tipo 
de atividade, a Universidade tem in-
vestido em um programa de inovação 
que promove a criação e consolidação 
de grupos de pesquisa, de angariação 
de fundos, assim como a elaboração e 
transferência de tecnologias. 
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UFPel tem seu primeiro PDI. Documento vale até 2020
Fotografia: Paulo Koschier

Fotografia:  Katia Helena Dias

Estão definidos os cami-
nhos por onde a UFPel 
deverá traçar suas ações 

e objetivos nos próximos cin-
co anos. Após um período de 
elaboração, que durou cerca de 
seis meses ao longo de 2015, 
e que incluiu um processo de 
consulta à comunidade, está 
valendo o Plano de Desenvol-
vimento Institucional (PDI) da 
UFPel, com vigência até 2020. O 
documento, o primeiro da Ins-
tituição, foi aprovado em no-
vembro pelo Conselho Universi-
tário (Consun). 

O texto alicerça-se no 
Projeto Pedagógico da Univer-
sidade, aprovado em 1991 e 
revisado em 2003, e no Plano 
Nacional de Educação (PNE), 
aprovado em junho de 2014. A 
partir dessas bases, inspira-se 
na ideia de que a Universidade, 
sempre pautada nos princípios que regem 
a Administração Pública, deve orientar-
se pelo compromisso com a democracia, 
com a natureza pública e gratuita da 
instituição, com a indissociabilidade do 
ensino, da pesquisa e da extensão e com 
a permanente atenção aos interesses da 
coletividade e da região.

A feitura do PDI faz parte do tra-

balho de redação de quatro novos docu-
mentos para a Universidade. O PDI foi 
elaborado juntamente com o Projeto Pe-
dagógico Institucional (PPI), o Estatuto 
e o Regimento Interno da Instituição, 
estes três últimos tarefas da Consti-
tuinte Universitária, em andamento. A 
realização dos documentos faz parte do 
processo de atualizar a Instituição ao 

contexto do século 21.
A partir da reflexão sobre o Proje-

to Pedagógico da UFPel e os desafios do 
PNE, numa construção coletiva forjada 
em numerosos encontros, seminários e 
debates realizados ao longo do primeiro 
semestre de 2015, foram estabelecidos os 
19 objetivos estratégicos da Universida-
de que orientam o PDI.

Eles abrangem áreas 
como comunicação, educação 
básica, integração e intercâm-
bio, inovação tecnológica e de-
senvolvimento regional, inter-
nacionalização, arte e cultura, 
difusão científica e tecnológi-
ca, relações com a sociedade 
e eficiência administrativa. 
Contemplam ainda temas como 
a qualificação da graduação e 
da pós-graduação, políticas de 
acesso, inclusão e permanên-
cia, pedagogia universitária, 
qualificação dos servidores, 
condições de trabalho e estudo, 
planejamento espacial e sus-
tentabilidade.

Para que os objetivos es-
tratégicos destas áreas se cum-
pram, o PDI foi dividido em cinco 
grandes temas, que abrigam os 
objetivos específicos e ações a 
serem realizadas. São elas Gestão 

Institucional; Gestão Acadêmica: Ensino, 
Pesquisa e Extensão; Assistência Estudan-
til; Gestão de Pessoas e Infraestrutura.

O PDI não é um texto extenso. 
Suas 19 páginas têm uma redação clara, 
objetiva e de fácil leitura. Os objetivos e 
ações listadas definem de forma direta 
o que deve ser feito, em cada área, nos 
próximos cinco anos.

Constituinte atualiza a UFPel aos desafios do Século 21

Instalada em dezembro de 2014, a Constituinte Uni-
versitária da UFPel objetiva atualizar documentos 

fundamentais para a vida da Instituição, como o Esta-
tuto, o Regimento Geral e o Projeto Pedagógico. Só para 
se ter uma ideia da necessidade destas atualizações, o 
Estatuto data da criação da Universidade, ou seja, 1969. 

A Constituinte já tem seu Regimento Interno, ou 
seja, as regras de como se darão os trabalhos do fórum, 
e agora define, em conjunto com a comunidade, os prin-
cípios orientadores para as redações dos documentos.

Os 66 membros da Constituinte (22 de cada seg-
mento- estudantes, servidores docentes e servidores 
técnico-administrativos) são eleitos pela comunidade 

universitária e têm como missões a redação dos novos 
Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Regimento Ge-
ral e Estatuto da UFPel. Tudo deve estar pronto até o 
fim do ano, após passar pelas apreciações da comunida-
de e do Conselho Universitário.

O que é
A Constituinte Universitária é um processo participati-
vo, que busca uma Universidade sincronizada com o seu 
tempo e sintonizada com o desenvolvimento sustentá-
vel da sociedade.

A participação dos três segmentos da Comuni-
dade Acadêmica nesse processo está assegurada pela 

metodologia que foi construída democraticamente, a 
partir de discussões na Comunidade, e da aprovação no 
Conselho Universitário.

Os documentos que serão atualizados dividem-se 
em dois grupos, o Projeto Institucional  (engloba o PPI 
– Projeto Pedagógico Institucional – e o PDI – Plano 
de Desenvolvimento Institucional, que já foi feito por 
Grupo de Trabalho composto por representações da 
Administração Superior e das direções de unidades 
acadêmicas – leia matéria nesta página), e o Estatuto e 
o Regimento Geral.

Saiba mais sobre a Constituinte e os documentos 
em http://wp.ufpel.edu.br/constituinte/. 

Comissão teve primeira reunião em dezembro de 2014
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Ensino de Graduação é avaliado, fortalecido e privilegia o debate

O ensino de graduação hoje na UFPel é 
marcado por ações de fortalecimen-
to das atividades docentes, revisão 

de projetos pedagógicos, autoavaliação 
dos cursos e de suas infraestruturas, 
melhorias no sistema acadêmico, nova 
relação com os coordenadores de cursos, 
apoio a projetos e concessão de bolsas, 
além da discussão sobre novas diretrizes 
para as licenciaturas. 

Entre as ações desenvolvidas pela 
Pró-Reitoria de Graduação (PRG) está o 
projeto Espaço Docente, que objetiva pro-
mover um debate sobre tudo que envolve 
a atividade docente na Instituição, inclu-
sive atividades de formação dos profes-
sores. O trabalho começou em 2015. Um 
espaço também privilegiado para o debate 
e mostra de trabalhos foi o 1º Congres-
so de Ensino de Graduação (CEG), um dos 
eventos da Semana Integrada de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Siepe), realizado em 
2015. 

A revisão e a revitalização de 
projetos pedagógicos dos cursos e ações 
conjuntas com a Pró-Reitoria de Planeja-
mento, como a regularização de cursos e a 
autoavaliação da infraestrutura dos cur-
sos (laboratórios), fazem parte da rela-

ção de ações da PRG nestes últimos anos. 
Também será realizada uma autoavalia-
ção didático-pedagógica na Instituição.  

A PRG reforçou seu corpo com 
acréscimo de cinco Técnicos em Assuntos 
Educacionais.

A Universidade discute novas dire-
trizes para as licenciaturas e a organiza-
ção do Projeto Institucional de Formação 
Inicial e Continuada de Professores.

Pode-se citar ainda como ações 
importantes na graduação o incentivo à 
elaboração de Projetos de Ensino, a con-
solidação do Programa de Bolsas de Ensi-
no, Monitorias e Bolsas para Iniciação ao 
Ensino, o apoio a outros projetos (comba-
te à evasão e repetência – GAMA, PIBID, 
PET, dentre outros); a melhoria do siste-
ma acadêmico (COBALTO), a ampliação do 
atendimento na CRA e o atendimento e 
orientação a coordenadores de cursos. São 
450 bolsas, entre monitoria e de ensino. 
Hoje são 513 bolsas vigentes em projetos 
aprovados pelo Cocepe.

Avaliação
Em 2015, concretizou-se em parte o me-
lhoramento do sistema acadêmico, bus-
cando o aprimoramento do sistema de 

registros da CRA, e, ainda, a inclusão dos 
Projetos Pedagógicos dos cursos, no sen-
tido de melhorar o processo de trabalho. 
Continuaram como prioritárias as ativi-
dades que atualizaram os processos de 
reconhecimento e autorização dos cursos, 
com as revisões dos Projetos Pedagógicos 
que não estavam de acordo com as dire-
trizes nacionais. 

Conforme o Plano de Desenvol-
vimento Institucional (PDI) já em vi-
gor na UFPel, uma das principais metas 
para o Ensino de Graduação é consolidar 
os cursos existentes, o que avançou sig-
nificativamente em muitas áreas, com 
o planejamento que está em execução, 
principalmente pelas pró-reitorias de Pla-
nejamento e de Infraestrutura. Apesar de 
todos estes esforços, alguns cursos ainda 
carecem de infraestrutura, isso em fun-
ção de terem sido criados, até 2012, sem 
qualquer planejamento. Carecem ainda de 
espaço físico, laboratórios, equipamen-
tos, bibliografia e recursos humanos. Para 
evitar que isso se repita, somente tem 
havido discussão de criação de cursos em 
situações e contextos muito específicos, 
como foi o caso do Bacharelado em Físi-
ca. O curso é de uma área tradicional na 

UFPel, com experiência na oferta de Li-
cenciatura em Física, com infraestrutura 
já consolidada para a área e com pessoal 
docente qualificado suficiente para a sua 
implantação. Sob a mesma ótica, foi apro-
vada a criação do curso de Bacharelado 
em Gestão Ambiental, visto que existe o 
curso de Tecnologia em Gestão Ambien-
tal, que será extinto nos próximos anos. 
O novo curso aproveitará, do mesmo modo 
que o de Física, a estrutura e o pessoal 
existentes.

Inclusão
A PRG, através do Núcleo de Acessibilida-
de e Inclusão (NAI), vem desenvolvendo 
diversas ações na comunidade acadêmica. 
A Universidade prepara ingresso especial 
para surdos e já foi apresentada proposta 
de Plano Institucional de Acessibilidade, 
elaborado por uma comissão especialmen-
te formada para este fim.

Preocupada com os índices de eva-
são e retenção, a PRG continua realizando 
estudos, a fim de obter um diagnóstico 
que possibilite o desenho de políticas que 
possam reduzir os índices e melhorar a 
qualidade do trabalho realizado na área 
de ensino de graduação.

Bibliotecas melhoram 
estrutura e ampliam acervo

As bibliotecas da Universidade vêm passando por uma 
efetiva e concreta transformação. Está sendo cum-

prida a missão de melhorar a infraestrutura das nove 
bibliotecas integrantes do Sistema e ampliar os acervos, 
com a aquisição de bibliografia básica e complementar, 
tudo acompanhado de planejamento e responsabilidade 
no uso do orçamento. 

Está se investindo em mobiliário com o intuito 
de melhorar a infraestrutura das bibliotecas. No Campus 
Capão do Leão, está sendo construído o prédio que con-
centrará as Bibliotecas de Ciências Agrárias e de Ciência 
e Tecnologia. Encontra-se, também, em fase de constru-
ção o prédio do Instituto de Ciências Humanas, o que 
abrigará a nova Biblioteca de Ciências Sociais.  

No que diz respeito à ampliação do acervo, foi 
criado, pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvi-
mento, o PROEQUIP, projeto que viabilizou, às unidades 
acadêmicas recursos para a compra de bibliografia básica 
e complementar. 

A Coordenação de Bibliotecas pretende instalar 
uma Central de Restauro, que se destinará a prolongar 
a vida útil dos exemplares. A Central terá por objetivo 
retardar, estabilizar e combater os agentes de degrada-
ção e os seus efeitos no papel, por meio da conservação 
preventiva e restauro dos livros.

Projeta-se, ainda, assinar a Base de Dados Minha 

Biblioteca e dar continuidade ao Repositório Institucio-
nal (RI) – Guaiaca e ao Portal de Periódicos da UFPel. 

 A Coordenação de Bibliotecas deve oferecer ainda 
treinamentos para uso do Portal de Periódicos CAPES, 
destinado, tanto aos servidores, quanto aos alunos e 
treinamentos do sistema de bibliotecas PERGAMUM.

Está em tramitação a assinatura de um acordo de 
cooperação técnica entre a Universidade e a Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, visando à 
utilização do Portal Saúde Baseada em Evidências. 

EaD avança 
e qualifica cursos 

e estrutura
A Educação a Distância já um modelo de educação 

consolidado. Para qualificá-lo ainda mais, a Coor-
denação de Programas de Educação a Distância (CPED) 
atua na proposição de novos cursos e especializações, 
melhorias na infraestrutura, regionalização da EaD, 
criação e sustento de equipe de suporte multidiscipli-
nar, oferecimento de cursos de formação para profes-
sores e tutores e aproximação com o ensino presencial.

A CPED, junto aos coordenadores de curso, anali-
sa um modelo de EaD institucionalizado, com o perfil da 
UFPel. Ao mesmo tempo, dialoga com os departamen-
tos sobre a possibilidade de novos cursos. Além disso, 
busca oferecer novas especializações para atender um 
perfil de aluno já formado.

A equipe multidisciplinar dará condições para 
suporte nas web conferências, design do material pro-
duzido pelos professores e criação de plataforma on-
-line, na qual o material será publicado em formato de 
livro. A Coordenação trabalha também para instruir 
professores ingressantes sobre o Moodle e possibilida-
des oferecidas pela EaD. Além disso, é compromisso es-
tar em todos os editais da CAPES no segmento, com a 
intenção de figurar entre as grandes universidades do 
país também nessa modalidade.

Fotografia:  Katia Helena Dias

Fotografia:  Katia Helena Dias
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Bolsas próprias com política de distribuição e 13 novos 
cursos são destaque em pesquisa e pós-graduação

Um programa de bolsas de pesquisa 
próprio, com 221 bolsas em 2015, 
a definição da política de dis-

tribuição de bolsas e a criação de sete 
doutorados, três mestrados acadêmicos 
e três mestrados profissionais são desta-
ques na área de pesquisa e pós-graduação 
na UFPel de hoje. A inovação também se 
destaca, com a criação da Incubadora Co-
nectar. 

De um modo geral, a área de abran-
gência da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
-Graduação vem qualificando eventos, o 
que culminou na Semana Integrada de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE), 
integrando quatro eventos, com núme-
ro recorde de participantes. Foi criado o 
Sistema Unificado de Projetos, junto com 
a Graduação e a Extensão, com formulá-
rio em desenvolvimento na Coordenação 
de Tecnologia da Informação.

A criação do Comitê de Infraes-
trutura em Pesquisa para definir as po-
líticas para a área, incluindo os projetos 
institucionais para editais CT-Infra e 
Pró-Equipamentos é um ponto a ser su-
blinhado no setor.

A UFPel tem articulado para ocu-
par espaços nos CAs da FAPERGS (con-
quista de 16 nomes na composição atual) 
e uma posição no Conselho Deliberativo 
da FAPERGS (de forma inédita). Quanto à 
estrutura da Pró-Reitoria, o espaço físico 

da PRPPG foi ampliado e qualificado e o 
corpo de servidores aumentado..

Houve uma captação recorde de 
recursos CTInfra e ProEquipamentos. Os 
livros com os melhores trabalhos dos 
CIC/ENPOS dos últimos anos foram pro-
duzidos.

Pesquisa
A área de pesquisa hoje na UFPel desta-
ca-se pelo programa de bolsas próprias, 
com 221 bolsas em 2015, pela definição 
de política de distribuição de bolsas, 
com a redução na concentração de bolsas 
por orientador, distribuição por deman-
das de áreas (e não grandes áreas), prio-
ridade para alunos em vulnerabilidade 
social e apoio a servidores em doutora-
mento sem afastamento. 

São pontos relevantes também a 
definição do Comitê de Bolsas de IC e ITI 
através de indicação da comunidade, o 
CIC com 100% das apresentações orais, 
com certificação digital e com núme-
ro recorde de trabalhos apresentados, o 
lançamento de Edital Interno para pré-
-seleção de propostas ao CT-Infra, com 
valorização da colaboração entre progra-
mas, com a participação de avaliadores 
externos e sob liderança do Comitê de 
Infraestrutura e a organização e qualifi-
cação na execução dos CTInfras anterio-
res, ampliando a velocidade e a eficiên-

cia no uso dos recursos.
Destaca-se ainda na 

área de pesquisa a aquisição 
do sistema FINANCIAR com 
400 licenças, para ampliar a 
divulgação das oportunida-
des de captação de recursos, o 
edital para apoiar a participa-
ção de estudantes em eventos 
(neste ano em parceria com a 
PRAE), o edital para apoiar a 
participação de servidores em 
eventos (em 2014 e será lan-
çado novamente em 2016) e 
a articulação da comunidade 
para indicação de nomes ao 
Prêmio Pesquisador Gaúcho da 
FAPERGS.

Pós-Graduação
Uma nova regulamentação para 
reconhecimento de diplomas, 
incluindo cláusula que garante 

70% dos recursos arrecadados para os 
PPGs, a descentralização das reuniões 
de Câmara Stricto Sensu, que passaram 
a realizar-se nas dependências dos PPGs, 
o ENPOS organizado pela PRPPG e com 
100% de apresentações orais, a emissão 
e registro de diplomas (stricto sensu) 
e certificados (lato sensu) pela PRPPG 
e a descentralização da entrega dos 
diplomas e certificados de pós-graduação 
para as secretarias da Unidades são fatos 
que compõem o quadro da pós-graduação 
na UFPel atualmente.

Pode-se chamar a atenção também 
para a ampliação na captação de recur-
sos no Pró-Equipamentos e qualificação 
da sua execução financeira, para a regu-
lamentação para o exercício voluntário 
de docência de aposentados da UFPel e 
servidores de outras instituições, para a 
elaboração de um novo Regimento Geral 
da Pós-Graduação Stricto Sensu (em de-
senvolvimento) e para o cadastro, no Co-
balto, dos bolsistas PNPD, DocFix e PVNS.

O crescimento na pós-graduação 
não é só qualitativo, mas também quan-
titativo. Foram criados 13 novos cursos, 
que foram sete doutorados, três mestra-
dos acadêmicos e três mestrados profis-
sionalizantes. Parceria com a PROGEP 
permitiu alocar recursos humanos junto 
às secretarias dos PPGs.

A proposta de resolução para a 

criação de vagas suplementares nos 
PPGs, direcionadas para servidores da 
UFPel (resolução em construção), a pro-
posição e aprovação de Resolução para 
Normatizar a Cotutela na pós-graduação, 
a realocação das atividades referentes 
aos afastamentos de docentes e técnico-
-administrativos, para a realização de 
Cursos de Pós-Graduação ou Pós-Doutora-
mento, para a PROGEP, e a parceria com a 
PRAE para implementar auxílio alimen-
tação para alunos da Pós-Graduação ain-
da são fatos relevantes.

Inovação
Na área da inovação, destacam-se a 
criação da Incubadora Conectar, a rea-
lização de três edições do Concurso de 
Idéias Inovadoras, a as aquisições do 
Sistema Orbit para consulta de anterio-
ridade de patentes e do Sistema APOL, 
para gestão de patentes, a liderança no 
APL Saúde e na concepção da UMIP,as 
realizações de cursos de redação de pa-
tentes e de três edições do Workshop de 
Empreendedorismo, a criação de disci-
plina de empreendedorismo na Pós-Gra-
duação, aberta para alunos de todos os 
PPGs, o treinamento de 20 professores 
da UFPel na metodologia Sebrae de en-
sino de Empreendedorismo e a discus-
são e aprovação de Política de Inovação 
da Universidade.

A aproximação da CIT com as em-
presas juniores, a proposta de criação de 
núcleo de empreendedorismo na UFPel, 
agregando a Incubadora Conectar, as 
empresas juniores, o Polo Tecnológico 
em Alimentos e a representação no Pe-
lotas Parque Tecnológico e nos APLs e a 
concessão da primeira Carta Patente da 
Instituição devem ser frisadas.

A área da inovação na UFPel hoje 
é marcada ainda pelo Portfólio com 67 
patentes depositadas, com todo o pro-
cesso interno e externo regularizado, 
pelo primeiro convênio de inovação 
aprovado e em implantação, pelo pri-
meiro processo de transferência tecno-
lógica em fase final de implementação, 
pela criação do Comitê Institucional de 
Análise de Propriedade Intelectual, com 
docentes da UFPel para auxiliar no pro-
cesso de avaliação de patentes e temas 
relacionados e pelo novo espaço físico 
na antiga Justiça do Trabalho.

CTI implementa processo de realinhamento 
organizacional e tecnológico

A Coordenação de Tecnologia da Informação tem pa-
pel relevante no planejamento e na implantação das 

estratégias organizacionais. Fazer a melhor utilização 
da TI e ampliar a efetividade dessa área é um dos gran-
des desafios da Instituição. A TI desempenha um papel 
estratégico como elemento essencial para o desenvolvi-
mento institucional, dada sua natureza transversal que 
permeia todas as atividades acadêmicas e da gestão e 
administração universitária. A excelência e a expan-
são da Universidade passam pela constante atualização 
tecnológica e oferta de serviços de TI e/ou suportados 
pela TI para a comunidade. Nesse sentido, a UFPel vem 
implementando um processo de realinhamento orga-
nizacional/tecnológico para prover o suporte em TI e 
cumprir de forma eficiente e crescente sua missão, rea-
lizando importantes investimentos e avanços nas áreas 

de Legislação e Governança, Recursos Humanos, Siste-
ma de Informação, Infraestrutura, Redes, Manutenção 
e Suporte. 

Dentre os principais projetos e ações consolida-
das destacam-se: implantação do processo de planeja-
mento das contratações em TI e oferta de registro de 
preços para aquisição e padronização dos ativos de TI, 
publicação do catálogo de serviços de TI, investimentos 
de mais de R$ 7 milhões; acréscimo de 14 servidores efe-
tivos no quadro na área de TI, sendo oito vagas novas; 
investimentos de mais de R$ 2 milhões em nova estru-
tura de servidores e discos que gerenciam os serviços 
e armazenam as informações institucionais; ampliação 
e democratização do acesso a internet nos campi, com 
ativação de novos links e expansão da rede lógica ca-
beada e sem fio, com mais de 200 pontos de acesso da 

WUFPel; e integração das informações institucionais 
convergindo para o COBALTO progressivamente, infor-
matizando os processos, agregando mais qualidade às 
informações, novos mecanismos de gestão, indicadores 
institucionais e transparência. Destacam-se, ainda, a 
consolidação da plataforma WordPress com recursos 
personalizados para elaboração de websites institucio-
nais, agregando autonomia para os usuários, mais se-
gurança, integração e transparência das informações, 
totalizando mais de 600 sites hospedados e mais de 20 
mil acessos diários; inovações na disponibilização das 
informações acadêmicas por meio do Aplicativo para 
Android Cobalto UFPel (3.974 instalações) e o Cobalto 
Facebook App; Qualificação de serviços de atendimento 
aos usuários com a implantação do sistema de tickets 
da rede (5.439 chamados) e helpdesk no Cobalto (6.464).
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Planejando e gerindo a UFPel rumo ao futuro
Enquanto a Universidade busca desempenhar seu papel social, ao proporcionar a geração e a troca de 

conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, é necessário que haja em seus 
bastidores um vigoroso trabalho que permita sua execução e planeje seus próximos passos.

Fotografia:  Katia Helena DiasOtimizando gastos para fazer mais
Nos últimos anos, a Pró-Reitoria 
Administrativa da UFPel tem se 

empenhado em compatibilizar progressi-
vamente a receita e a despesa, adotando 
diversas práticas que podem ser medidas 
pela economia aferida em seus processos. 
Esse índice chegou ao patamar dos 52% 
no ano de 2013, refletindo ainda em ele-
vados valores em 2014 e 2015, de 21,69% 
e 30,53%, respectivamente.

Essa economia foi fruto de diversas 
novas rotinas adotadas pela Pró-Reitoria, 
tais como uma nova agenda de compras 
anuais, com períodos de solicitações de ma-
teriais e serviços, organizando, dessa for-
ma, as demandas da Universidade como um 
todo. O órgão administrativo também pas-
sou a priorizar fortemente os meios licita-
tórios, em suas diversas modalidades,como 
a forma de compra e contratação, deixando 
as dispensas para último caso.

Outra ação adotada pela PRA foi a 
capacitação de servidores de unidades ad-
ministrativas e acadêmicas para um me-
lhor uso do Sistema de Concessão de Diá-
rias e Passagens (SCDP) e dos pedidos de 
materiais e serviços, resultando em laços 
mais estreitados com os diversos setores 
da Universidade.

Para cuidar do que é nosso
Uma das áreas notoriamente mais carentes 
da Universidade é uma das que mais rece-
beu atenção nos últimos anos: a Infraes-
trutura. Além dos maciços investimentos 
na ampliação da área física, com a recicla-
gem de prédios existentes e a construção 
de novas edificações, por meio do trabalho 
da Pró-Reitoria de Infraestrutura, pode-se 
esquematizar uma nova rotina na manu-
tenção de diversos locais da UFPel.

Foram realizadas intervenções em 
laboratórios e salas de aula e instalação 
de aparelhos de ar-condicionado e ven-
tiladores, trazendo maior conforto para 
as atividades didáticas. Também foram 
renovadas as pinturas de diversas uni-
dades. A equipe da Prainfra também re-
alizou intervenções para adaptar espaços 
existentes a novos equipamentos.

Na área ambiental, foram desenvol-
vidos diversos trabalhos, buscando roti-

nas mais susten-
táveis. Uma delas 
é a coleta de água 
da chuva para a 
lavagem dos ve-
ículos oficiais. 
Também foi ins-
titucionalizada a 
coleta seletiva e 
realizada a distri-
buição de canecas 
para servidores 
e estudantes de 
forma a reduzir 
o número de co-
pos plásticos, que 
chegavam a uma 
quantidade de 
três mil por dia.

A gestão da 
frota de veículos 
também foi aper-
feiçoada. Atual-
mente, a taxa de 
d i sponibi l idade 
de veículos é de 
95%, contra um 
nível de 59% de 
2012. Isso se deu pela compra de novas 
unidades, mas também pela realização de 
leilões dos inservíveis. A idade média da 
frota também foi reduzida de 12,8 anos 
em 2012 para 7 anos em 2015. Outro pro-
cesso que está em conclusão é uma ins-
trução normativa que regule a utilização 
da frota oficial, algo que deve ser publica-
do nos próximos meses. 

Planejar para qualificar
Apontar a UFPel dos próximos anos, sem 
descuidar-se das situações presentes. A 
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvol-
vimento trabalha no sentido de qualificar 
cada vez mais as atividades da Universi-
dade, tanto no que tange a estrutura fí-
sica, mas também nas áreas acadêmicas. 

A busca pela democracia e pela 
ação comum é marca forte dos últimos 
atos da Proplan: a partir de pesquisa de 
opinião realizada com a comunidade, 
buscou-se qualificar os serviços de apoio 
concedidos dentro dos campus da UFPel, 
como cafeterias e lancherias. Novos equi-

pamentos e serviços foram levados às uni-
dades por meio de editais, especialmente 
o PROEQUIP, e a distribuição de recursos 
às unidades acadêmicas passou a ter uma 
matriz a reger seus princípios.

Os cursos passaram a contar com 
diversas instâncias de avaliação. Uma de-
las é uma autoavaliação, que, com dados 
apontados pelos próprios coordenadores, 
trouxe propostas de novas aplicações de 
recursos de forma a beneficiar diretamen-
te as atividades da graduação. Os estu-
dantes também passaram a avaliar seu 
contexto acadêmico.

De modo a prestar economia ao or-
çamento da Universidade, de forma que 
mais recursos sejam somados aos inves-
timentos, foram entregues seis imóveis 
alugados, com perspectiva de mais dois, 
gerando uma redução de R$ 1 milhão por 
ano aos cofres da UFPel.

As salas de aula têm sido alvo de um 
programa de qualificação, por meio do qual 
equipamentos de conforto ambiental e tér-
mico, como cortinas, ventiladores e condi-

CPPAD se estrutura para conduzir 
processos de irregularidades

A Comissão Permanente de Processos Administrativos Dis-
ciplinares (CPPAD) passou por estruturação, tanto física 

quanto de provimento e capacitação de servidores, para po-
der cumprir com êxito suas funções de conduzir os proces-
sos voltados à apuração de irregularidades administrativas 
cometidas por servidores. Até o fim de 2015, mais de 350 
processos já haviam tramitado na Comissão. 

Órgão vinculado ao Gabinete do Reitor, a CPPAD tem 
uma estrutura física composta de duas salas, uma secreta-
ria e uma sala de reuniões, com computadores, notebooks e 
impressoras para uso na realização das atividades do setor. 

Até o começo de 2015 eram sete os membros da Co-
missão. Após capacitação de servidores da Universidade, 
chegou-se a 24. Há ainda servidores efetivos e estagiários, 
todos envolvidos nos processos em andamento, que no fim 
de 2015 eram 16. 

Nos planos de 2016 estão nova capacitação de servido-
res para ampliar a composição e também o aumento do número 
de servidores fixos, visando à redução da demanda represada.  

Coordenação de Convênios se transforma em 
ferramenta de desenvolvimento institucional

torias. Foram definidos três núcleos dentro da Coorde-
nação, que são os de Acompanhamento, de Fiscalização 
e de Prestação de Contas de Convênios. Assim, ficam or-
ganizados os fluxos, com as atribuições de cada Núcleo. 

A Coordenação oferece canais eletrônicos de 
atendimento e solicitação de procedimentos. Na pági-
na da internet, há informações desde a criação de um 
processo de convênio até a sua prestação de contas, 
através de manuais, portarias e outros dados. Há ainda 
uma relação com os convênios vigentes e um levanta-
mento completo de todos os convênios realizados pela 
UFPel.

A ferramenta convênio vem sendo usada de forma 
positiva, trazendo a segurança necessária para a capta-
ção de recursos, para o fomento de projetos e para reali-
zação de estudos e pesquisas. Assim, a Coordenação de 
Convênios vem avançando e atuando como ferramenta 
administrativa para o desenvolvimento institucional.

cionadores de ar, se unem a novas cadeiras e 
aparelhos audiovisuais, de forma a aumentar 
as possibilidades das atividades didáticas. 

No campo das obras e do planeja-
mento físico, foi possível acrescentar à 
estrutura da instituição centenas e cen-
tenas de novos metros quadrados de área 
útil voltada às atividades fins de ensino, 
pesquisa e extensão. Com a entrada em 
funcionamento da antiga Cotada, o Cen-
tro de Engenharias ganhou novas e con-
fortáveis instalações. O Centro de Artes 
também recebeu seu segundo bloco, com 
auditório, laboratórios e salas de aula. As 
antigas demandas energéticas do Campus 
Capão do Leão estão sendo solucionadas 
com a instalação de novas subestações e 
geradores, além dos novos Aulário e pré-
dio da Meteorologia, construídos para ab-
sorver novas demandas. 

Outras ações estão em fase de an-
damento ou planejamento, como a piscina 
e o ginásio da Escola Superior de Educação 
Física, o anexo da Odontologia e a retomada 
das obras da Biblioteca do Capão do Leão.

A Coordenação de Convênios se reestruturou e se ade-
quou aos apontamentos e às legislações vigentes, 

mudando suas estruturas e formas de trabalho. Dessa 
forma, está preparada para o desenvolvimento institu-
cional através dos projetos e convênios desenvolvidos 
com base nas novas perspectivas legislativas.

A primeira etapa dessa reestruturação foi inicia-
da com a criação do Núcleo de Análise de Prestação de 
Contas de Convênios, ligado à Pró-Reitoria Administra-
tiva, e que tinha a missão de quantificar e qualificar as 
prestações de contas pendentes, analisarem processos, 
emitir relatórios e pareceres preliminares e finais.

Após a realização dessa etapa com sucesso, a 
equipe do Núcleo foi convidada a estruturar a Coorde-
nação de Convênios em outubro de 2014.

No âmbito dessa reestruturação foram realizados 
procedimentos com a finalidade de iniciar os atendi-
mentos visando agilidade, segurança jurídica e consul-
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PRAE atende 100% da demanda 
por auxílios em seus programas

A Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) tem se consolidado em um 
espaço de oportunidade para seus 

estudantes. Mais do que oferecer ensino 
de qualidade, a Instituição se preocu-
pa em proporcionar condições para que 
seus alunos – sua razão de ser – possam 
ingressar, se manter e vivenciar adequa-
damente o período da graduação. No ano 
de 2015, um marco foi atingido. A Pró-
-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) 
atende 100% da demanda por auxílios em 
seus programas para alunos em situação 
de vulnerabilidade social – com renda 
familiar de até 1,5 salários mínimos de 
renda per capita.

Atualmente, todos os benefícios 
estão tendo atendimento total dos pedi-
dos que se enquadram no perfil de renda. 
O número de vagas do Programa Auxílio 
Moradia foi ampliado para 500 vagas no 
primeiro semestre e 300 no segundo. O 
Programa Auxílio Alimentação teve um 
aumento nos pedidos de alimentação in-
tegral (quatro refeições por dia), sendo 
que todos foram atendidos.

As ações voltadas aos estudantes 
foram ampliadas e qualificadas nos últi-
mos anos. Por exemplo, houve um maior 
número de cursos enquadrados no Progra-
ma Bolsa Permanência. Uma revisão nos 
Projetos Pedagógicos dos cursos de gra-
duação, atualizando as cargas horárias, 
possibilitou esse movimento, passando de 
396 alunos beneficiados em 11 cursos (em 
dezembro de 2014) para 697 alunos benefi-
ciados em 14 cursos, em dezembro de 2015.

Em 2015, a demanda de apoio a 
eventos acadêmicos, que vinha sendo 
suprida por editais periódicos, passou a 

contar com um programa institucionali-
zado, o Programa Auxílio Eventos. No pri-
meiro ano, foram atendidos 137 eventos, 
contemplando um universo de 516 alunos, 
num montante de R$ 150 mil.

Além disso, a PRAE passou a publi-
car as projeções e execuções de recursos 
financeiros oriundos do Programa Nacio-
nal de Assistência Estudantil em seu site. 
Todos os recursos recebidos pela UFPel 
pelo PNAES são aplicados diretamente em 
assistência estudantil e a planilha com o 
investimento discriminado por programa 
é tornada pública.

Os estudantes de pós-graduação 
em situação de vulnerabilidade social 
também começaram a ser beneficiados e 

Fotografia:  Katia Helena Dias
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podem utilizar o Restaurante Universitá-
rio de forma gratuita. A ação atende uma 
demanda importante da comunidade aca-
dêmica, uma vez que muitos estudantes 
de pós-graduação não recebem bolsas e 
nem benefícios da assistência estudan-
til, visto que o PNAES se destina somen-
te à graduação. Assim, a UFPel custeia 
esse apoio com recursos próprios, numa 
proposta-piloto para novos programas no 
futuro.

Dentre os destaques dos últimos 
anos, está a criação da Coordenação de 
Ações Afirmativas e Políticas Estudantis, 
formada em dezembro de 2014, a partir 
do diálogo com segmentos sociais repre-
sentativos dos movimentos negro, qui-

lombola e indígena, e de uma reflexão 
sobre a necessidade de ampliar o acesso 
e as políticas afirmativas, com o objetivo 
de trabalhar com essas políticas. A PRAE 
atualmente conta, então, com duas Coor-
denações – de Integração Estudantil (CIE) 
e de Ações Afirmativas e Políticas Estu-
dantis (CAPE) – subdivididas em núcleos 
que acompanham os diversos programas 
desenvolvidos na instituição. Assim, a 
PRAE ampliou seu espectro de ação, pas-
sando a desenvolver políticas voltadas 
à inclusão e à permanência, não com 
caráter financeiro e apoio psicossocial, 
mas também ações voltadas a questões 
envolvendo gênero e etnia. A PRAE tam-
bém tem, desde 2013, políticas voltadas 
ao lazer e à cultura, promovendo acesso 
a eventos através de editais, nos quais 
podem participar quaisquer estudantes 
matriculados na UFPel.

Em 2015, a UFPel criou uma reso-
lução que possibilita a abertura de vagas 
específicas para quilombolas e indígenas, 
realizando, no segundo semestre do ano, 
o primeiro processo seletivo que oportu-
nizou dez vagas para representantes des-
ses povos. No primeiro semestre de 2016, 
mais dez vagas foram ofertadas. Os cursos 
foram apontados pelas próprias comuni-
dades como preferenciais. Ao mesmo tem-
po em que dá esse passo, a PRAE busca 
aprimorar o diálogo entre as pró-reitorias 
e os cursos que recebem esses estudantes.

Também no último ano, a UFPel se-
diou o II Fórum de Ações Afirmativas da 
Região Sul, com o objetivo de fomentar o 
desenvolvimento de políticas afirmativas 
para negros e indígenas nas instituições 
federais da Região Sul.

Uma comunicação Integrada e com foco na Comunidade 
lançados editais públicos para quem desejasse concor-
rer a ter um programa na Rádio. A emissora terá em 
breve uma nova torre, a ser instalada na cidade. Uma 
das grandes conquistas da Rádio Federal FM foi a produ-
ção de programas ao vivo, como o Federal Bom Dia, que 

vai ao ar de segunda a sexta-feira às 9h e o Federal em 
Campo, que transmite ao vivo os jogos de futebol das 
equipes da cidade.

O Portal da UFPel, desde seu lançamento em 
2013, passa anualmente por uma série de readequações 
focadas na facilidade de acesso para os usuários. As no-
tícias são enviadas pela comunidade e são prontamente 
postadas, quase que em tempo real, e sempre em grande 

volume diário. Mesmo ainda com algumas limitações de 
pessoal, a CCS tem oferecido uma cobertura jornalística 
ampla e diversificada. A internacionalização também 
foi pauta da qualificação do Portal que hoje possui suas 
versões em inglês e espanhol. A Tevê da Universidade, 

em processo de concepção, irá se somar a to-
dos estes esforços.

A CCS usa fortemente as mídias sociais 
para comunicação e interação com a comuni-
dade. Em 2016, a Fanpage da Universidade no 
Facebook alcançou 49 mil curtidas e o twitter 
possui cerca de 6 mil seguidores. O Instagram 
foi lançado em março de 2016. Um estudo re-
alizado sobre os públicos das mídias sociais 
oficial da UFPel, possibilitou a criação de uma 
nova linguagem direcionada especialmente 
para estes públicos. Além disso, a interação 
foi ampliada nas mídias sociais.

As áreas de publicidade, propaganda 
e design também têm atendido as demandas 
da comunidade, com campanhas especiais e 
confecção de materiais para projetos das uni-
dades acadêmicas e administrativas. Uma das 
grandes evoluções da área foi a qualificação 
dos projetos gráficos e digitais de campanhas 
de publicidade da Instituição que, atualmen-

te, são realizados com modelos da própria comunidade 
acadêmica, humanizando os materiais. Atualmente, a 
CCS está trabalhando no Projeto de Sinalização de todos 
os campi da UFPel.

Também o setor de eventos e relações públicas 
atua intensamente, apoiando eventos de todas as áreas 
e contribuindo para a eficácia da comunicação com to-
dos os públicos da Universidade. 

Em 2013, a Coordenação de Comunicação Social da 
UFPel passou por uma reestruturação que resultou 

na qualificação dos meios e serviços de comunicação 
ofertados pela Unidade. A estrutura de Eventos e Rela-
ções Públicas foi incorporada à CCS que recebeu também 
profissionais de fotografia e de audiovisual o 
que possibilitou uma comunicação integrada 
entre as três grandes áreas: Relações Públicas, 
Jornalismo e Publicidade.

A comunicação na Universidade foi 
ampliada, está mais eficiente, democrática e 
aberta a todos os segmentos da comunidade 
acadêmica. Além disso, está mais equipada 
para dar conta das demandas de comunicação 
de todas as Unidades Acadêmicas e Adminis-
trativas, que são atendidas integralmente.

A CCS diversificou os canais de comu-
nicação com a comunidade. Hoje, a UFPel está 
presente, no Facebook, no Twitter e no Insta-
gram, além das mídias tradicionais, como o 
Jornal, o Portal e a Rádio.

O órgão tem procurado abrir seus ca-
nais a todas as manifestações da comunidade, 
no sentido de difundir, sem filtros, tudo o que 
for de interesse da sociedade e que venha a 
colaborar com o desenvolvimento da Institui-
ção.

Para comunicar de forma mais eficaz e cumprir 
com seu compromisso social de ser livre e plural, a CCS 
investiu pesado na atualização de suas mídias, como 
ocorreu com o Portal, com a Rádio Federal FM e com o 
Jornal da UFPel.

A programação da Rádio Federal FM foi repensa-
da para possibilitar o acesso de todos. Para isso, foram 
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Qualificação de pessoas é destaque na PROGEP
A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) surgiu em 2013 com o entendimento de que o cotidiano da 
Universidade é desenvolvido por pessoas e que cada vida é singular e importante no alcance dos objetivos 

institucionais. A concepção que fundamenta a PROGEP busca a valorização do servidor nesse processo. 

Saúde e Qualidade de Vida
Em 2014 foi criada a Coordenação 
de Saúde e Qualidade de Vida, no 

intuito de atender a Política Nacional de 
Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho 
do Servidor Público Federal (PASS). Para 
a execução da PASS, foi instituído o Sub-
sistema Integrado de Atenção à Saúde do 
Servidor Público Federal, para estruturar 
uma rede de unidades para atender o con-
junto de servidores federais. A UFPel se 
constituiu como unidade do subsistema 
em março de 2015, com o compromisso 
básico de dar início no âmbito da ins-
tituição ao Programa de Educação para 
Aposentadoria em 2016, intensificar a 
realização dos Exames Médicos Periódicos 
iniciados em 2014 e concretizar as Perí-
cias Médicas dos servidores dentro do mó-
dulo Perícia Oficial em Saúde do Sistema 
Integrado de Administração de Recursos 
Humanos (SIAPE SAÚDE). Ao final de 2015 
todas as perícias médicas passaram a ser 
realizadas através do módulo, uniformi-
zando, conferindo transparência e possi-
bilitando relatórios que irão subsidiar os 
projetos futuros de promoção à saúde e 
prevenção aos agravos e doenças.

Os adicionais ocupacionais au-
mentaram no período. Foram concedi-
dos, em 2013, 2014 e 2015, respectiva-
mente, 38, 88 e 40.

Administração de Pessoal
A PROGEP vem empenhada em promover 
a permanente reposição e ampliação do 
quadro. A UFPel registrou, em 2013, o in-
gresso de 345 técnico-administrativos e 
179 docentes. Nos dois últimos anos, as 
categorias tiveram um incremento de 255 
e 125 servidores, respectivamente. Ao fi-
nal de 2015 foram realizadas duas posses 
coletivas. A partir daí, nasceu o Programa 
de Posse Coletiva de Servidores. 

Além disso, há seleção pública para 
vagas de estágios, com editais periódicos, 
buscando a progressiva garantia de re-
serva de vagas para deficientes físicos e 
discentes em situação de vulnerabilidade 
social.

Desenvolvimento de Pessoal (CDP)
A PROGEP tem intensificado sistemati-
camente suas ações em desenvolvimento 
de pessoal. Algumas merecem destaque, 
como a atualização da legislação interna 
da Progressão e Promoção Docente. Com a 
informatização do processo, há o auxílio 
no desenvolvimento da carreira, evitando 
os históricos atrasos que decorriam em 
prejuízos na vida funcional.

Quanto à capacitação dos servido-
res, houve incremento nos valores inves-
tidos nos últimos cinco anos. Em 2012, a 
cifra foi de R$ 59,3 mil, subindo para R$ 

83 mil em 2013, R$ 512, 6 mil em 2014. No 
ano de 2015, o valor foi de R$ 261,8 mil, 
porém em um cenário atípico, com atraso 
na aprovação da Lei Orçamentária Anual 
e cenário de greve. Não obstante, houve 
evolução nos números de capacitação dos 
servidores em relação ao número de meses 
de desenvolvimento do Programa de Capa-
citação. Em 2015, somente em oito meses 
de execução do Programa foram capacita-
dos 264,37 servidores/mês. Em 2014, com 
12 meses de execução foram capacitados 
248,17 servidores/mês.

Houve ainda um aumento nas Pro-
gressões por Capacitação dos TAs, que tem 
relação com aumento do percentual in-
vestido nas capacitações. Em 2013, foram 
220 pessoas, passando para 236 em 2014 
e 302 em 2015.

Em 2015 houve a primeira oferta 
de educação formal para capacitação de 
servidores técnico-administrativos no 
nível de mestrado, mediante a inserção 
no Programa de Mestrado Profissional 
em Rede Nacional (PROFIAP). A partir de 
2016 a UFPel ofertará 15 vagas no Mestra-
do Profissional em Administração Pública 
na modalidade semipresencial. A PROGEP 
está encarregada de ofertar capacitação 
permanente para os servidores concor-
rem. Em processo similar foi submetida à 
CAPES proposta de Mestrado Profissional 

em Administração de Pessoal, que está 
em fase de avaliação. 

Também iniciou ao final de 2015 o 
trabalho de habilitação da UFPel ao Pro-
grama Nacional de Formação em Admi-
nistração Pública (PNAP), para oferta de 
cursos de graduação e de especialização 
aos servidores técnico-administrativos.

A PROGEP participa de Comissão 
com o objetivo de discutir a criação do 
Reconhecimento de Saberes e Competên-
cias dos TAs e participou de comissão 
que implementou o RSC aos docentes do 
regime do Ensino Básico, Técnico e Tec-
nológico.

Foram estreitadas as relações com 
Escolas de Governo para capacitações 
in company, projetadas principalmente 
para atender necessidades de áreas ad-
ministrativas estratégicas, com econo-
mia de recursos e maior abrangência de 
servidores. Também pode ser destacado o 
incremento de capacitações on-line.

Em 2013 foi elaborado o Levanta-
mento de Necessidades de Capacitação 
- o primeiro mapeamento do gênero na 
UFPel. Dentro desse novo modo de pla-
nejar as ações de capacitação, foi reali-
zado o 1º Encontro de Desenvolvimento 
de Servidores da UFPel. Nesse mesmo 
sentido, em 2015 inaugurou-se o 1º Ciclo 
Anual de Palestras para Servidores.

Fotografia:  Digliane Andrade

Segundo Encontro de Desenvolvimento de Servidores foi realizado em 2016
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Hospital Escola avança como serviço 
de saúde gratuito e de qualidade 

O Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas 
chega à segunda metade da década consolidando-se 
como um espaço de promoção de saúde referência 

na região. O que antes era uma tímida casa de saúde 
com pouco mais de 100 leitos, hoje se configura como um 
complexo hospitalar de médio porte, graças à criação de 
novos 62 leitos, com a previsão de chegar aos 201, além 
de possuir uma série de outros serviços agregados, que 
contemplam áreas como o diagnóstico, o atendimento 
ambulatorial e os cuidados paliativos.

Esse crescimento expressivo pode ser constatado 
também em outros dados, como o número de interna-
ções, que cresceu 37%, os exames laboratoriais, que au-
mentaram em 48%, e a própria contratualização junto ao 
município, acrescida em 40%, dados esses referentes aos 
anos de 2014 e 2015.

A oferta de leitos especializados também foi qua-
lificada, com a inauguração de novas vagas na UTI Neo-
natal, Rede Urgência e Emergência (RUE) e gestação de 
alto risco. Serviços como o parque de imagem passaram a 
contar com novos equipamentos.

Para atender a essas novas demandas e outras 
ainda não instaladas, o corpo de servidores do Hospital 
crescerá em mais de mil pessoas, sendo que 350 já foram 
contratados. Muitas dessas vagas são frutos da parceria 
entre o HE e a Empresa Brasileira de Serviços Hospita-
lares (Ebserh) e permitirão parte dos desligamentos dos 
colaboradores vinculados à Fundação de Apoio Universi-
tário (FAU).

Também nos últimos anos, o Hospital Escola as-
sumiu a administração do Serviço de Radioterapia da 
Faculdade de Medicina, anteriormente interditado por 
conta de sua infraestrutura. Mesmo com a realização de 
reparos que permitiram a reabertura, foi realizada re-
forma e ampliação do local, o que permitiu triplicar a 
capacidade de atendimento, para 120 pessoas por dia.

Qualificando ainda mais o atendimento ao públi-
co, os novos Ambulatórios da Faculdade de Medicina, 
especialmente os de Pediatria e Ginecologia, também 
contaram com participação do HE. Outra estrutura inau-

gurada nos últimos anos foi o Centro de Diabetes e Hi-
pertensão, localizado no Centro de Pesquisas em Saúde 
Amílcar Gigante, onde portadores dessas duas doenças 
poderão receber atenção específica nas suas principais 
complicações.

Ampliando o atendimento de saúde
No entanto, duas conquistas relacionadas ao Hospital 
chamam atenção nos últimos anos. A primeira delas é a 
implantação do Centro Regional de Cuidados Paliativos, 
que irá reafirmar a referência do HE nesse tipo de ação, 

referenciado em atividades como o Programa de Inter-
nação Domiciliar Interdisciplinar e o Melhor em Casa. 
Seguindo a filosofia hospice, o Centro será um espaço 
para amenizar os sofrimentos de pacientes com patolo-
gias terminais e seus familiares.

A segunda é referente à construção do novo Hos-
pital Escola, complexo de três edifícios que abrigará mais 
de 360 leitos de internação e os diversos serviços do HE. 
A construção do Bloco 3, referente ao setor de Oncologia, 
iniciou no mês de abril e deve ficar pronta em 18 meses. Os 
dois outros blocos aguardam liberação de verba e licitação.

ALM articula ações pelo desenvolvimento regional

Fotografia: Comunicação HE

A Agência de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mi-
rim atuou, nos últimos três anos, como um verdadei-

ro catalisador de desenvolvimento na região. Por meio 
das articulações e propostas da Agência, foram fomenta-
das ações nas áreas de apoio operativo à Seção Brasileira 
da Comissão da Lagoa Mirim (SB/CLM), operação e ma-
nutenção da Barragem Eclusa do Canal São Gonçalo, for-
talecimento da cadeia da piscicultura na região Sul, de 
estratégias de vitivinicultura para o desenvolvimento 

sustentável no Arco da Fronteira Sul e representação no 
processo de implementação da Hidrovia Brasil-Uruguai.

Nesse período, a ALM passou por um esforço de 
reestruturação institucional, que contempla o processo 
de Planejamento Estratégico. Em um seminário espe-
cífico, foi apresentado o instrumento, que inclui uma 
proposta de reestruturação da ALM, atingindo campos 
como a própria organização da agência, sua área finan-
ceira e relações institucionais. 

A ALM desenvolveu também dois projetos: de 
Operação e Manutenção e de Revitalização da Bar-
ragem Eclusa, ambos necessários especialmente pela 
intensificação da eclusagem frente à Hidrovia Brasil-
-Uruguai. A UFPel já protocolou junto ao Ministério 
dos Transportes pedidos de recursos para os dois pro-
jetos. Também merece destaque o envolvimento da 
ALM em audiências e reuniões técnicas entre os dois 
países com vistas à Hidrovia.
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Relações Internacionais
avançam na UFPel

N o ano de 2013, a Coordenação de 
Relações Internacionais (CRInter) 
surge pautando a internaciona-

lização da UFPel. Neste período, operou 
mobilidades internacionais, trabalhou 
na criação de novos convênios, geriu o 
Programa Ciência sem Fronteiras (CSF) 
e administrou a inserção da UFPel em 
diversas associações de universidades e 
programas de internacionalização.

Maior envolvimento de alunos e 
professores e integração com diversos 
setores e órgãos da UFPel também foram 

destaque no período. A CRInter recebeu, 
entre 2013 e 2015, 130 estudantes es-
trangeiros e lançou 34 editais para re-
ceber acadêmicos do exterior. Ao mesmo 
tempo, enviou em torno de 800 alunos da 
UFPel para mobilidade via CSF. Em 2014, 
foi oficialmente instituída a figura do 
professor tutor, sendo a UFPel uma das 
pioneiras nesse acompanhamento quali-
ficado.

Ainda foram destaque a divulga-
ção de oportunidades de internaciona-
lização, lançamento do portal trilíngue, 

Levando em conta a importância da 
qualificação docente, na UFPel, desde 

a metade de 2015, estão regulamentados 
os critérios para alocação de professores 
substitutos nas unidades em função do 
afastamento de docentes para a qualifi-
cação. A questão foi regulamentada pela 
Resolução 23 do Conselho Coordenador 
do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 
(Cocepe), de 9 de julho de 2015. 

A Resolução diz que serão alo-

Alocação de substitutos facilita afastamentos 
para qualificação de docentes

cados professores substitutos para do-
centes afastados para mestrado ou dou-
torado, até o máximo de 40 por cento 
de todos os professores da unidade sem 
doutorado. A unidade deve priorizar a 
substituição de docentes com afasta-
mento para pós-graduação fora de Pelo-
tas. 

Ainda conforme a Resolução, se-
rão alocados substitutos para docentes 
com Dedicação Exclusiva afastados para 

Palma 
consolida-se 
como espaço 
para ensino, 
pesquisa e 
extensão

Oque uma grande estância, com mais de 
1,2 mil hectares de extensão, poderia 

agregar às atividades do dia-a-dia de uma 
universidade? Buscando responder cada 
vez mais esse questionamento, o Centro 
Agropecuário da Palma vem consolidando-
se como um grande laboratório de ensi-
no, pesquisa e extensão, servindo à Uni-
versidade Federal de Pelotas como um 
grande espaço de geração e partilha de 
conhecimento.

Em uma instituição tão ligada às Ci-
ências Agrárias e Biológicas como a UFPel, 
cuja unidade mais antiga, a Faculdade de 
Agronomia Eliseu Maciel, traz em sua ba-
gagem mais de 130 anos de existência, se-
ria natural a valorização de uma fazenda 
experimental na estrutura organizacional. 
No entanto, a Palma sofreu historicamente 
com uma carência de atenção de diversos 
gestores, situação que tenta ser revertida 
nos últimos anos.

Se a ideia era transformar o olhar 
da comunidade sobre a estância, uma das 
primeiras ações foi mudar o visual do local: 
um novo pórtico de entrada foi erguido, a 
iluminação foi renovada, canteiros e áre-
as verdes, recuperados. Cuidados especiais 
têm sido tomados também em relação aos 
prédios históricos existentes. No entanto, 
algumas edificações sem uso e sem valor 
histórico estão sendo, aos poucos, demoli-
das, para que seu espaço seja ocupado por 
outras atividades.

Foram recuperadas cercas e trans-
feridos os animais de propriedade do CAP 
para uma área vigiada, de forma a coibir 
o roubo. Reformas realizadas no horto 
possibilitaram uma ampliação na oferta e 
doação de mudas de espécies nativas culti-
vadas no local.

Entre as mudanças relacionadas às 
atividades de pesquisa, está a possibilida-
de de acesso fora do horário de funciona-
mento regular, de forma que os trabalha-
dores possam acessar seus experimentos 
quando necessário. Esse processo trouxe 
de volta pesquisadores que levavam seus 
projetos para outros locais devido às res-
trições impostas anteriormente. O que se 
vê agora são os próprios líderes de grupos 
de pesquisa convidando seus colegas a re-
alizarem suas atividades no Centro Agro-
pecuário.

A extensão também ganhou novo 
impulso. E uma área que ganhou destaque 
nas atividades da Palma é a agricultura 
familiar. A fazenda sediou uma semana 
inteira voltada para a gestão de proprieda-
des desse tipo, a partir da realização de um 
evento voltado a pequenos agricultores.

O incentivo ao uso trouxe também 
novas demandas, eleitas como priorida-
des para um bom funcionamento do cen-
tro: a reforma de um prédio para insta-
lação do laboratório de grãos, instalação 
da casa do mel, orquidário e reforma de 
prédio que servirá de alojamento aos par-
ticipantes dos diferentes cursos que serão 
ofertados à comunidade.

criações e renovações de cem convênios 
com IES e estratégias e ações para es-
timular a internacionalização no am-
biente da UFPel – como alojamento para 
estudantes estrangeiros, disciplina de 
Português para Estrangeiros, estímulo à 
oferta de disciplinas em língua estran-
geira e apoio aos egressos de mobilidade 
internacional. Também boas práticas de 
acolhimento, democratização da inter-
nacionalização e a criação, em 2013, do 
Núcleo de Tradução, que atua com a do-
cumentação estudantil.

pós-doutorado até o máximo de sete por 
cento de todos os doutores da unidade. 

O afastamento deve ser de pelo 
menos dois semestres letivos, priorizan-
do a substituição de docentes afastados 
com bolsa e para instituição de fora de 
Pelotas, ganhando prioridade o afasta-
mento para fora do Brasil. A Resolução 
do Cocepe não se aplica a casos de afas-
tamento em que não haja a necessidade 
de alocação de substitutos. 

Seleção e Ingresso com compromisso social
ACoordenação de Processos de Seleção 

e Ingresso (CPSI), organismo respon-
sável pelos mais diversos tipos de con-
cursos e processos de avaliação ligados à 
Universidade, vem buscando nos últimos 
anos aliar a qualidade acadêmica e o 
compromisso social. Um dos objetivos da 
Coordenação foi dar maior visibilidade 
aos seus processos seletivos, possibili-
tando uma publicização ainda maior de 
suas atividades.

Nos últimos três anos, mais de 33 
mil pessoas participaram de provas e exa-
mes organizados pela CPSI. Entre o rol de 
atividades exercidas pelo órgão, estão os 
concursos públicos para contratação de 
servidores efetivos, processos seletivos 
para professores substitutos, o Progra-
ma de Avaliação da Vida Escolar (PAVE) 
e os Testes de Compreensão e Leitura em 
Língua Estrangeira, além de processos se-
letivos especiais para diversos cursos de 

graduação.
Nesse período, foram abertos 67 

editais, regulamentando esses processos. 
Destes, diversos eram voltados à contra-
tação de docentes e servidores técnico-
-administrativos, somando um total de 
238 vagas para estas modalidades. Outra 
ação realizada nesse período foi a seleção 
de estudantes quilombolas e indígenas, 
em parceria com outras organizações da 
Administração Superior.

Fotografia: Digliane Andrade
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Com uma política extensionista ba-
seada em cinco diretrizes, que são 
interação dialógica, interdisciplina-

riedade e interprofissionalidade, indis-
sociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, impacto na formação do estu-
dante e impacto e transformação social, 
a UFPel procura mudar não somente a 
Universidade, mas a sociedade. Em 2015, 
mais de 2,5 milhões de pessoas foram be-
neficiadas pelas ações extensionistas da 
UFPel. Nos três estados do Sul, a UFPel só 
perde para a UFRGS em recursos obtidos 
no Proext.

A interação dialógica se expressa 
pelo desenvolvimento de relações entre a 
Universidade e setores sociais, marcadas 
pelo diálogo e troca de saberes. O Fórum 
Social da UFPel é o melhor exemplo de 
ação dentro desta diretriz. 

A interdisciplinariedade e a in-
terprofissionalidade se consolidam em 
interação de modelos, conceitos e meto-
dologias e pela aliança intersetorial, in-
terorganizacional e interprofissional. O 
projeto Laneira Casa dos Museus é uma 
das principais ações neste sentido. Ou-
tro é o Espaço Cultural da UFPel, onde já 
está a Livraria da Universidade, na antiga 
Brahma. 

A extensão tem maior efetividade 
se vinculada ao ensino e à pesquisa, e aí 
está a indissociabilidade. Neste sentido 
destacam-se a Semana Integrada, o Con-
gresso de Extensão e Cultura e o Cadastro 
Único de Projetos e Programas.

A extensão impacta na formação 
do estudante através da participação 
efetiva nestas ações, que podem fazer 
parte dos currículos e serem integraliza-
das como créditos. A curricularização da 
Extensão, já regulamentada na UFPel, é 
exemplo disso. Os alunos terão de cumprir 
dez por cento da carga total de horas do 
curso em atividades de extensão. 

O Plano de Cultura, o Porto das 
Artes, a 1ª Bienal Internacional de Arte 
e Cidadania e o Projeto Ponto a Punto 
são ações na área de Cultura que mate-

rializam a diretriz impacto e transforma-
ção social. São atividades com objetivo 
transformador, voltadas aos interesses e 
necessidades da maioria da população e 
propiciadoras do desenvolvimento social 
e regional e do aprimoramento das polí-
ticas públicas. 

Mais Ações
Na área de comunicação, a revista Expres-
sa Extensão tem cumprido seu papel de 
divulgar projetos do setor. As governan-
ças dos APLs Saúde, Alimentação e Naval 
ressaltam nos setores produtivos e de tec-

nologia. Na área da Educação, o fomento e 
apoio às atividades de extensão, através 
de editais de bolsas, e o Observatório de 
Gênero, são exemplos de iniciativas com 
resultados extremamente positivos.

Proext
A UFPel tem, através de seu desempenho 
na apresentação de propostas, garantido 
excelentes posições no ranking do Proext. 
Em 2015, a Universidade ficou na segunda 
posição na classificação da Região Sul, ou 
seja, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, ficando atrás somente da UFRGS. 

Editora, Gráfica e Livraria são reestruturadas para ampliar difusão
A Editora, Gráfica e Livraria da UFPel 

estão passando por processo de rees-
truturação visando a ampliação da capa-
cidade de difusão e distribuição das pu-
blicações. As ações objetivam qualificar, 
editorial e graficamente, as publicações 
da Editora, modernizar a Gráfica e promo-
ver, através da Livraria, ações culturais e 
acadêmicas em torno do livro e da leitura.

Na Editora, foi constituído o Con-
selho Editorial e foram definidas normas 
para submissão de originais, a política e 
a linha editorial, chamadas de publicação 
através de editais e um padrão editorial 
e gráfico.

O conjunto dessas ações consolidou 
práticas adequadas a uma Editora Univer-
sitária que prima pela divulgação da pes-
quisa, do conhecimento e da cultura. 

Com o intuito de aprimorar a qua-
lidade dos livros, bem como o de outros 
materiais gráficos, a Gráfica investiu sig-
nificativamente na aquisição de equipa-
mentos adequados ao propósito de quali-

ficar a produção da Editora. Neste sentido, 
foram adquiridas duas impressoras de 
porte, a Konica Minolta Bizhub C6000 e a 
Konica Minolta Bizhub 1250P, que propi-
ciaram um evidente salto de qualidade de 
impressão e acabamento gráfico.

Além da impressão de livros, o se-
tor da gráfica também se dedica à con-
fecção de diversos materiais, atendendo 
sobretudo à demanda interna da Univer-
sidade, seja para o setor administrativo 
ou acadêmico.

Fotografia:  Katia Helena Dias

Fotografia:  Katia Helena Dias

Política extensionista busca transformar 
a Universidade e a sociedade 

Ações atingem a 2,5 milhões de pessoas. UFPel é segunda colocada no ranking regional do Proext

Foram mais de R$ 3,5 milhões em recursos 
para os projetos da Universidade. 

Público
O público atingido pelas ações de exten-
são da Universidade mais que quadrupli-
cou, passando de cerca de 600 mil pessoas, 
em 2013, para 2,5 milhões, em 2015.

Organização
O Organograma da Pró-Reitoria de Exten-
são e Cultura foi reestruturado, de modo a 
garantir a expansão e a qualificação das 
atividades do setor. 

A Livraria vem passando por duas 
significativas mudanças, a redefinição de 
seu papel na comunidade universitária e 
a mudança para uma sede definitiva. A 
Livraria, em 2013, então sediada no Ca-
sarão 8, além de sua tradicional função 
de comercializar livros de editoras uni-
versitárias, alterou seu perfil de atuação, 
constituindo-se em palco de inúmeras 
atividades acadêmicas e culturais, em 
torno sobretudo, mas não apenas do livro 
e da leitura.

Em 2015, resolveu-se o problema de 
falta de uma sede definitiva da Livraria 
que, ao longo dos últimos anos, esteve 
sediada em pelo menos quatro prédios di-
ferentes. Agora, a Livraria encontra-se no 
Espaço Cultural da UFPel, antigo prédio 
da Brahma. Neste novo espaço, a Livra-
ria dá continuidade à comercialização de 
livros publicados por editoras universitá-
rias, com acervo permanentemente atu-
alizado, como também às atividades de 
cunho cultural e acadêmico. 
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Universidade envolve comunidade 
em ações de Arte e Cultura

Fotografias:  Katia Helena Dias

U ma concepção cultural e artística 
diversificada e envolvente vem 
sendo desenvolvida pela Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura (PREC). 
E esse movimento perpassa a sociedade. 
Através das diversas ações, cada vez 
mais a Universidade dialoga, cria laços e 
vai ao encontro da sua comunidade. Uma 
das materializações mais grandiosas dos 
últimos anos foi a 1ª Bienal Internacional 
de Arte e Cidadania.“

Realizado em novembro de 2015, o 
evento trouxe para perto da comunida-
de uma produção coletiva multicultural 
e interdisciplinar, e criou um espaço de 
encontro que foi um verdadeiro motor 
de cultura. Além dos 200 eventos reali-
zados, em toda a cidade e nos campi da 
UFPel durante oito dias, a Bienal permite 
a sequência de projetos e novas ativida-
des, muitos deles fruto do que foi feito 
durante a  semana. 

Roda de Conversa com Vitor Ramil 
– na obra do qual se baseia o slogan No 
Centro de uma Outra História -, espetáculo 
com gravação do projeto Ponto a Punto – 
que reúne artistas da América Latina – e 
apresentações do grupo Cantoamérica, 
da Costa Rica, foram três das atrações 

mais destacadas. A Bienal trouxe tam-
bém ações como Corredor Cultural, tea-
tro, música e outras intervenções, além 
de integrar o Piquenique Cultural e o 
Sofá na Rua. Oficinas, rodas de conversa, 
exposições, apresentações musicais, 
workshops, minicursos, master classes, 
aulas abertas, palestras, recitais e mais 
uma série de atividades compuseram 
a profusão cultural do período. Outro 
ponto positivo foi que a Bienal levou 
eventos a escolas que nunca tinham 
recebido atividades desta ordem. A 
Bienal também consolidou o Espaço 
Cultural da UFPel, no prédio da antiga 
cervejaria Brahma. 

Da mesma forma, foi um ponto de 
destaque a realização do Porto das Ar-
tes, em novembro de 2014. Alusivo aos 
45 anos da UFPel, o evento reuniu múl-
tiplas atividades. A iniciativa abordou 
as temáticas das artes, da educação e da 
inclusão social, suas reflexões e fazeres 
dos participantes. Espetáculos, mostras, 
seminários, apresentações e residências 
artísticas, shows, exposições, palestras, 
mesas de discussão e oficinas foram re-
alizadas no Campus Capão do Leão e na 
região do Porto. Também foram realiza-

dos simultaneamente atividades como 4º 
Simpósio Internacional de Gênero, Arte 
e Memória, 1º Encontro de Pesquisadores 
da Cultura Popular, Projeto Cine Viagem, 
Dança em Processo, Sobremesa Cultural, 
Festival Internacional de Contadores de 
Histórias, 2ª Semana de Percussão de Pe-
lotas e Semana da Consciência Negra.

Além disso, nesse período houve 
apoio à constituição de círculos de de-
bates culturais, promoção de atividades 
artísticas e culturais variadas, organiza-
ção e captação de recursos para projetos 
e viabilização de espaços para manifes-
tações artísticas, culturais e prática de 
esportes.

Intercâmbio cultural na América Latina
O projeto Ponto a Punto: intercâmbio 
cultural – diálogos internacionais, é 
promovido pela UFPel em parceria com 
o Ministério da Cultura. O projeto busca 
ampliar os saberes e trocas de experiên-
cias no âmbito da cultura e das artes por 
meio do intercâmbio de jovens artistas, 
produtores e intelectuais de diferentes 
países da América Latina. Tem a propos-
ta de promover a capacitação profissional 
por meio de um processo de residência 

nos campos da música e do audiovisual 
no Brasil, Colômbia, Argentina, Chile e 
Peru. Trata-se de valorizar a diversidade 
cultural latino-americana. 

Plano de Cultura
A UFPel deverá prosseguir com uma 
movimentação cultural constante, que 
potencializará a produção do conheci-
mento na Universidade. E tudo está in-
timamente vinculado ao que propõe o 
Plano de Cultura da UFPel e suas ações, 
especialmente as das regiões de frontei-
ra e ligadas ao conceito de latinidade. 
Nesta perspectiva, o Porto das Artes vol-
ta em 2016, como evento preparatório 
da próxima Bienal e como “ancoradouro” 
das experiências artísticas e culturais 
até 2017.

Em maio de 2015, a UFPel entre-
gou o Plano de Cultura da Universidade 
para a Região da Fronteira ao ministro 
Juca Ferreira. O Plano reúne um con-
junto de projetos, como O Observatório 
da Fronteira – projeto que fará um ma-
peamento cultural da zona de frontei-
ra – e o Ponto a Punto, e faz parte da 
política da Instituição para o desenvol-
vimento cultural da região.


