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A indissociabilidade 
materializada

o começo do uso do sistema integrado para programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão e a realização da semana integrada de ensino, 
pesquisa e extensão (siepe) materializam a indissociabilidade entre as três áreas na uFpel.
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palavra da gestão

Mauro Del Pino Reitor
Denise Gigante Vice-Reitora

Na última edição deste Jornal afir-
mava-se “a UFPel vive hoje um cli-
ma de debate, diálogo, participação, 

criação de critérios, matrizes e construção 
coletiva.” Nesta edição queremos mostrar 
que, para além dos princípios democráticos 
instituídos, a indissociabilidade entre ensi-
no, pesquisa e extensão, como estabelecida 
em nossa Constituição, tem sido norteadora 
das ações dessa gestão, desde 2013. Des-
tacamos aqui algumas ações que apontam 
exatamente nesta direção. Entre elas está 
o “Sistema Integrado de Programas e Proje-
tos”. Este sistema, construído por dentro do 
Cobalto, surgiu da necessidade dos técnicos 
administrativos das três pró-reitorias aca-
dêmicas que, em 2013, reivindicavam um 
“formulário único” para cadastro de proje-
tos na UFPel. Considerando as diferentes re-
gulamentações e formas de registro para os 
projetos da UFPel, a necessidade de uma re-
solução única e de um sistema que atendes-
se as especificidades do ensino, da pesquisa 
e da extensão tornou-se essencial. E assim, 
criou-se uma comissão com representantes 
das três pró-reitorias que, junto ao gabi-
nete da vice-reitoria, passaram a discutir 
e analisar de forma a propor, em fevereiro 
de 2015, dois anos depois de muito debate, 
diálogo, participação e construção coletiva, 
uma resolução que trata da caracterização, 
dos objetivos, da submissão e execução das 
propostas até os relatórios e a certificação 
dos programas e projetos de ensino, pes-
quisa e extensão da UFPel. Nesse momento, 
uma vez que o Sistema Integrado de Pro-
gramas e Projetos está em fase de experi-
mentação, deverá entrar em discussão no 
COCEPE, na primeira quinzena de outubro, 
a definição de prazos para implementação 
deste novo sistema.

O princípio da indissociabilidade 
também está presente na Segunda Semana 
Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão 
– 2a SIEPE. Com o objetivo de promover a 
interação entre professores, estudantes 
de graduação e pós-graduação e técnicos 
administrativos em educação, a SIEPE foi 
proposta em 2015, em sua primeira edição. 
A apresentação de trabalhos, o relato de 
experiências inovadoras, as discussões e 
reflexões nas diversas áreas buscam a qua-
lidade acadêmica no ensino de graduação 
e de pós-graduação, a produção de conhe-
cimento e a aproximação da Universidade 
com a sociedade, ao envolver toda a comu-
nidade acadêmica e, mais especialmente, os 
estudantes. Dos eventos que deram origem 
a SIEPE, o Congresso de Iniciação Científica 
– CIC acontece na UFPel há 24 anos, mas o 
Congresso de Ensino de Graduação – CEG fez 
sua primeira edição em 2015, demonstran-
do que cada um desses eventos, incluindo 
o Encontro da Pós-Graduação – ENPOS e o 
Congresso de Extensão e Cultura – CEC apre-
sentam diferenças nas suas concepções e ao 
longo de sua execução. No entanto, a inclu-

são desses eventos como atividade acadê-
mica prevista no Calendário da UFPel, desde 
2013, possibilitou que se tornassem espaços 
privilegiados para integrar a comunidade 
no compartilhamento de conhecimentos e 
experiências, para além da sala de aula e da 
participação nos projetos.

Como princípio constitucional e in-
cluída no Projeto Pedagógico da UFPel, pro-
posto em 1991, a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão tem tido difi-
culdade em se constituir como uma referên-
cia para a qualidade acadêmica na universi-
dade brasileira. De acordo com a Professora 
Maria Isabel Cunha* há dissonância no dis-
curso da indissociabilidade com a formação 
dos professores universitários, ao conside-
rar os saberes da pesquisa como a base da 
profissão docente. Nesse sentido, o grande 
avanço na pesquisa e na pós-graduação, 
sem que os saberes próprios do exercício 
da docência e da extensão tivessem rece-
bido atenção nos projetos pedagógicos dos 
cursos de pós-graduação, não foi suficiente 
para que o princípio da indissociabilidade 
estivesse no centro da pedagogia univer-
sitária e da qualidade acadêmica. Na sua 
análise, a Professora Maria Isabel aponta 
que, tanto entre intelectuais brasileiros, 
dedicados às questões universitárias, como 
entre os estudantes, o conceito da indis-
sociabilidade entre ensino, pesquisa e ex-
tensão não é perfeitamente claro. Embora 
universalmente aceito, o conceito de indis-
sociabilidade requer maior investimento de 
pesquisa e aprofundamento no que se refe-
re à compreensão da sua relação com a qua-
lidade acadêmica e a prática das ações de 
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas 
no âmbito da educação universitária.

Enfim, compreendemos que a indiss-
sociabilidade estabelecida em nosso Projeto 
Pedagógico Institucional e reafirmada no 
Plano de Desenvolvimento Institucional 
para o período de 2015 a 2020, requer dis-
cussão e aperfeiçoamento em todos os es-
paços da UFPel. Não temos a pretensão de 
acreditar que o Sistema Integrado de Pro-
gramas e Projetos ou a Semana Integrada 
de Ensino, Pesquisa e Extensão possam de-
sempenhar um papel maior do que simples 
ferramentas que buscam a qualidade acadê-
mica por meio da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, assim como 
compreendemos que não se pode atribuir 
a uma única gestão a responsabilidade de 
produzir educação de qualidade, com uma 
pesquisa inovadora e uma extensão de re-
ferência, com respeito ao corpo discente e 
uma humanização das relações de trabalho, 
para concluir como concluímos na última 
edição: é uma tarefa coletiva de todos nós!

*Cunha MI. Qualidade da Graduação: a rela-
ção entre ensino, pesquisa e extensão e o desenvolvi-
mento profissional docentes. 01º ed. Araraquara/SP: 
Junqueira & Marin Editores, 2012. v. 1000. 286p.
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Nova Central Telefônica 
do Anglo está ativada. 

Números mudaram

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

Já está ativada a nova central telefô-
nica do campus Anglo. A instalação 
deste novo sistema de telefonia traz 

uma série de benefícios, como agilidade 
no atendimento, maior economia com os 
custos de ligações, melhoria na qualida-
de da comunicação, redução de perdas de 
ligações, utilização de recursos e funcio-
nalidades da central telefônica, entre ou-
tros. Com a ativação, os números das uni-
dades acadêmicas e administrativas do 
Anglo mudaram. Veja no portal da UFPel 
a relação de novos números. 

Ocorreram mudanças relacionadas 
ao processo para discagem de ligações. 
O usuário não necessita mais digitar o 
código da operadora em caso de ligações 
interurbanas, seja para celular ou fixo. O 
usuário deve retirar o telefone do gancho, 

digitar 0 (para executar uma ligação ex-
terna) + 0 + código DDD + o número do 
telefone desejado (Ex. 0 + 05132329999). 
Caso o código da operadora seja digitado 
a ligação não será completada.

Também está efetuada a ativação de 
interfaces celulares para escoamento de li-
gações destinadas a celulares, cuja função 
é possibilitar que uma ligação originada a 
partir de um telefone fixo, que tenha como 
destino um telefone móvel, tenha custo de 
uma ligação de um telefone móvel. A UFPel 
obteve índices que variam de 60% a 70% 
de economia nas unidades onde foi efetu-
ada a ativação deste equipamento. Devido 
à habilitação do equipamento, quando for 
efetuada uma ligação para celular, apare-
cerá um número de uma linha móvel no 
aparelho do destinatário.

Fundações ganham mais 
transparência com novo site

Está no ar o novo canal de comuni-
cação das Fundações da UFPel, que 

são a Fundação de Apoio Universitário 
(FAU), Fundação Delfim Mendes Silvei-
ra (FDMS) e Fundação Simon Bolívar 
(FSB). Veja em http://www2.fundacoe-
sufpel.com.br/. O novo site apresenta 
os dados de cada Fundação de forma 
individualizada, facilitando assim o 
acesso dos usuários às informações de-

sejadas.  Atende ao Artigo 4°- A da Lei 
8.958/94, referente à transparência dos 
projetos executados. Também disponi-
biliza a legislação, modelos de docu-
mentos, processos seletivos e licitató-
rios e demais informações pertinentes 
para a execução dos projetos. O novo 
site possui um espaço para apresentar 
os editais de fomento que encontram-
-se em andamento.
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Consun homologa eleição para a Reitoria
Fotografia: Digliane Andrade

UFPel garante a manutenção de recursos para novo HE
Uma comitiva da Universidade Federal 

de Pelotas (UFPel), liderada pelo rei-
tor Mauro Del Pino, esteve em Brasília no 
dia 18 de agosto para uma audiência com 
o Ministro da Educação. Durante o encon-
tro, José Mendonça Bezerra Filho asse-
gurou à Universidade a verba necessária 
para a conclusão do Bloco 3 – primeira 
etapa do novo Hospital Universitário (HE) 
– e comprometeu-se com a disponibiliza-
ção de recursos para os Blocos 1 e 2.

 A agenda no Ministério da Educação 
versava sobre temas estratégicos para a ges-
tão da Universidade, que envolvem ques-
tões relativas à situação orçamentária da 
UFPel, o próprio Hospital Escola e a Agência 
de Desenvolvimento da Lagoa Mirim (ALM).

A audiência contou com a inter-
mediação da senadora Ana Amélia Lemos 
e estavam presentes, além do reitor, o pró-
reitor de Planejamento e Desenvolvimento, 
Luiz Osório Santos, o pró-reitor Adminis-
trativo, Antônio Carlos Cleff e a diretora do 
HE, Julieta Fripp. Estiveram presentes no 
encontro, além do ministro, o presidente da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), Kléber de Melo Morais, o vice-
presidente da Ebserh, Laedson Bezerra, 
o diretor de Atenção à Saúde da Ebserh, 
Cláudio Saab, e o secretário de Educação 
Superior do MEC, Paulo Barone.

O reitor iniciou a reunião levando 
ao conhecimento do ministro a situação 
da Universidade, as modificações oriun-
das do Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universi-
dades Federais(Reuni) e o funcionamento 

atual da UFPel. Em relação às questões 
orçamentárias, Del Pino enfatizou a Men-
donça Filho o contingenciamento reali-
zado pelo Governo Federal entre 2014 e 
2016, período em que a UFPel deixou de 
receber R$ 36 milhões. Somente em 2016, 
não foram repassados R$ 17,5 milhões. 
Esse cenário, explicou o reitor, foi agra-
vado pela situação do HE, que se encon-
tra ainda em processo de transição para a 
Ebserh, tendo a UFPel investido, de 2013 
até agora, R$ 21,1 milhões além do trans-
ferido pela Ebserh.

Além disso, a UFPel tem aplicado, 
para a manutenção da Barragem Eclusa, 
no mesmo período, R$ 2,4 milhões sem 

cobertura orçamentária, tendo em vista 
que as ações relacionadas a essa estrutura 
não fazem parte da matriz da Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior (Andifes).

Somando esses e outros investi-
mentos, observou o reitor, a UFPel deixou 
de investir, entre 2013 e 2016, R$ 59,5 
milhões, como resultado do contingencia-
mento e investimentos em outras estru-
turas que não estão cobertas pela matriz 
orçamentária – como é o caso do HE e da 
Barragem Eclusa.

Del Pino enfatizou, que, diante 
desse quadro, tem feito grande esforço 
para reduzir as despesas da Universida-

de. Ele exemplificou citando a redução de 
imóveis locados, de 29 para 16, diminui-
ção de custos de energia elétrica através 
do Programa de Eficientização Energéti-
ca, entre outros programas.

Ao manifestar-se sobre a situação 
da Universidade, o ministro da Educação 
pediu atenção especial do secretário de 
Educação Superior para os encaminha-
mentos requeridos pela comitiva da UFPel.

A partir desse cenário, o reitor soli-
citou ao ministro o aporte de recursos ne-
cessários para o pleno funcionamento do 
HE em 2016 e a manutenção das obras do 
Terceiro Bloco, para o qual estão sendo in-
vestidos R$ 6 milhões neste ano. Mendonça 
Filho assumiu o compromisso de também 
garantir recursos a partir da próxima Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para a continua-
ção desse Bloco e o início dos outros dois.

Entre outros assuntos, também fo-
ram destacados pelo ministro o empenho 
para disponibilizar recursos para o funcio-
namento da Barragem Eclusa e instaurar 
o debate, no interior do Governo – junto 
ao Ministério da Integração Nacional, do 
Transporte e o Itamaraty – para que sejam 
definidos os recursos necessários para cus-
teio e investimentos na Barragem, tendo 
em vista a função estratégica que ela ocu-
pa na Hidrovia do Mercosul e na irrigação 
das lavouras de arroz do Brasil e do Uru-
guai. Também foram discutidas questões 
referentes às verbas a serem aportadas 
para as obras da nova Faculdade de Meteo-
rologia e a contratação de novos trabalha-
dores através da Ebserh para o HE.

Processo de Escolha

Edital oficial para inscrição de candidatos

Comissão de Legislação e Normas do CONSUN
MEC determina o nome do reitor

Dirigentes são empossadosConsulta à Comunidade

O Conselho Universitário (Consun) referendou, no dia 
14 de setembro, a voz da comunidade acadêmica e 
escolheu os nomes dos professores Pedro Rodrigues 

Curi Hallal para reitor e Luís Isaías Centeno do Amaral 
para vice-reitor no período 2017-2020.

Em escrutínio único, uninominal e secreto, os 
conselheiros votaram nos nomes inscritos para a com-
posição das listas tríplices. Para o cargo de reitor, Hallal 
recebeu 51 votos e os demais inscritos, os professores 
César Valmor Rombaldi e Lúcia Maria Vaz Peres, 
receberam, respectivamente, dois e um votos.

Na eleição para vice-reitor, Amaral obteve 51 votos, 
Lúcia e Rombaldi dois cada – com a presença de mais um 
votante.

Conforme previsto no edital de eleição para a esco-
lha dos dirigentes máximos da Universidade, os inscritos 
puderam falar sobre seu currículo e a proposta de gestão.

Hallal fez uma retrospectiva de sua trajetória 
profissional, começando como aluno da Escola Superior 
de Educação Física da UFPel aos 16 anos, passando por 
atuações como Diretório Acadêmico, a oportunidade de 
ingresso no mestrado e no doutorado em Epidemiologia 
e os caminhos que o levaram à docência, em 2005. “Ter 
a chance de ser o reitor mais jovem da história da UFPel 
é algo que encaro com a devida responsabilidade. Farei 
uma pausa nas atividades acadêmicas para dedicar-me 
às administrativas”, pontuou, lembrando que o conceito 
de diferença concebido em seu plano de gestão barra a 
exclusão, calçando-se em sete princípios e 28 propostas.

O futuro reitor ressaltou que o programa de gestão 
será debatido com a comunidade, não apenas com as pes-
soas que apoiaram sua candidatura. “Hoje, não há aqui 
na frente do prédio manifestantes defendendo a demo-
cracia na UFPel, porque ela está em consolidação”, ob-
servou, assegurando o trabalho em prol da universidade 
pública, gratuita e de qualidade.

Tanto Hallal quanto o atual reitor Mauro Del Pino 
destacaram que o processo de transição será feito de for-
ma respeitosa e guiado pelos interesses da Instituição. 

“Todos os elementos necessários à sequência estarão 
presentes. Isso é extremamente relevante para a Univer-
sidade”, ressaltou Del Pino. O reitor destacou ainda o po-
sicionamento histórico e a democracia como condutora 
das ações da Universidade. “Parabenizo o Conselho por 
compreender esse momento histórico e traduzir o esforço 

que representa a luta de várias gerações para que isso 
se consolidasse e pela forma inédita como assumiu isso 
para si”, disse.

Seguindo os trâmites legais, o resultado da votação 
será agora encaminhado ao Ministério da Educação (MEC) 
para nomeação, que deverá ocorrer até o fim do ano.

Eleição no CONSUN Resultado é enviado ao MEC
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Cocepe define aperfeiçoamento da Matriz Docente
O Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão da Universidade Federal de Pelotas (COCE-
PE/UFPel) aprovou em agosto a Resolução 21/2016, 

que diz respeito à natureza da Matriz de Alocação de 
Vagas Docentes e a Resolução 22/2016, sobre sua aplica-
ção. Com as adequações, já foram definidas as Unidades 
Acadêmicas que receberão vagas docentes. Foram con-
templadas Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e 
de Alimentos (CCQFA), Centro de Desenvolvimento Tec-
nológico (CDTec), Centro de Letras e Comunicação (CLC), 
Faculdade de Enfermagem (FEn), Faculdade de Veteriná-
ria (FVet) e Instituto de Ciências Humanas (ICH).

Seis vagas foram distribuídas entre as seis uni-
dades. Além dessas, outras 15 vagas estratégicas serão 
destinadas a unidades selecionadas por edital específico.

Em relação ao funcionamento da Matriz Docente, 
uma das principais alterações nos indicadores que a com-
põem foi a mudança no encargo didático de graduação 
e pós-graduação, que eram considerados separadamen-
te e agora foram agregados. Anteriormente, o encargo 
de graduação somava 26% e o de pós-graduação outros 
26%, perfazendo os 52% do peso na matriz. No entanto, 
unidades que não possuíam cursos de pós-graduação fi-
cavam limitadas a atingir no máximo 26%.

Além disso, antes o encargo era considerado ape-
nas de acordo com o número de estudantes por professor. 
Agora, valem os créditos das disciplinas dos cursos das 
unidades. A medida foi tomada para que não se considere 
apenas um critério quantitativo, mas que sejam levadas 
em conta as atividades práticas e de qualificação na for-
mação dos estudantes.

Em relação à aplicação da Matriz, a maior mudan-
ça aponta que, agora, as unidades que apresentam carga 
de trabalho igual ou maior a 1,0 na Matriz podem repor 
vagas sem aplicar a proporção de dois para um, ou seja, 
poderão repor imediatamente qualquer vacância.

UFPel no Seminário de Extensão Universitária da Região Sul

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) partici-
pou, em agosto, do 34º Seminário de Extensão 

Universitária da Região Sul (SEURS), que ocorreu em 
Balneário Camboriú (SC). O evento, promovido anu-
almente, estimula a troca de experiências e saberes, 
incentiva as manifestações artístico-culturais, além 
de oferecer minicursos e oficinas desenvolvidos por 

diversas instituições. O SEURS também tem o obje-
tivo de promover o intercâmbio entre as instituições 
de ensino superior da Região Sul do Brasil.

Trinta e três pessoas, entre professores, alu-
nos e TAEs, representaram a UFPel no evento, que 
ocorreu entre os dias 3 a 5 de agosto. A Universida-
de teve 16 trabalhos inscritos na modalidade apre-

sentação oral, um trabalho inscrito na modalidade 
minicurso, e um trabalho na modalidade oficina, 
que foi ministrada a alunos de ensino fundamental 
de uma escola local.

A próxima edição do SEURS ocorrerá na cidade 
de Foz do Iguaçu, na Universidade Federal da Inte-
gração Latino-Americana (UNILA), em 2017.

Plataforma digital Minha Biblioteca já está disponível
A UFPel já está disponibilizando a Minha Biblioteca, pla-

taforma prática e inovadora que oferece às Instituições 
de Ensino Superior o acesso a milhares de livros técnicos, 
científicos e profissionais de qualidade. São quase sete mil 
títulos em todas as áreas do conhecimento, das principais 
editoras acadêmicas do país, disponíveis via internet. Esse 
conteúdo pode ser acessado em  https://pergamum.ufpel.
edu.br/pergamum/biblioteca/.

Os usuários podem ter uma conta de acesso individual 
e podem acessar o mesmo conteúdo de forma simultânea, 
com a possibilidade de fazer realces e anotações no texto, 
armazenando para futuras pesquisas. Também é possível se-
lecionar as obras preferidas, deixando-as à disposição.

Todos os títulos são amplamente referenciados em 
cursos universitários de graduação e pós-graduação e estão 
disponíveis em texto integral. O conteúdo pode ser acessado 
24 horas por dia, em sete dias da semana, de qualquer dis-
positivo conectado à internet. Cada novo livro lançado ou 
edição atualizada dessas editoras – Grupo A, Grupo Editorial 

Nacional, Atlas, Manole e Saraiva e os 21 selos por elas distri-
buídos – é automaticamente disponibilizado na plataforma.

Conforme o chefe do Núcleo de Acompanhamento e 
Apoio às Coordenações de Curso, Juliano do Carmo, a assi-
natura do serviço deve incrementar a bibliografia básica e 
complementar dos Projetos Pedagógicos dos cursos, impac-
tando diretamente na qualidade do ensino e na avaliação 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP).

Os coordenadores de curso foram consultados sobre a 
plataforma e avaliaram o catálogo. Segundo Carmo, a grande 
maioria sinalizou que o banco de dados traria importantes 
contribuições.

A UFPel assinou o serviço por três anos e o investi-
mento para esse período é de R$ 323,9 mil. A Pró-Reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento (PROPLAN) distribuiu 24 
computadores entre as diversas bibliotecas da Universidade, 
que se somarão aos já existentes, para facilitar o acesso à pla-
taforma por aqueles estudantes que não possuem Internet.
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universidade aberta à 3ª idade é oportunidade de desenvolvimento

reitor recebe presidente

Fotografia:  Digliane Andrade

Fotografia:  Katia Helena Dias

Fotografia:  Thiago Bergmann

Ações aumentam a acessibilidade e a inclusão
A UFPel, através de iniciativas e de 

projetos especiais, toma contornos 
de uma instituição voltada à in-

clusão. A Universidade faz isso abrindo 
espaços e oferecendo condições para as 
pessoas possam se desenvolver, através 
de oportunidades que não encontram em 
outros lugares. Três ações são exemplos 
desta política da Instituição, a Escola da 
Inclusão, a Universidade Aberta à Terceira 
Idade e o processo seletivo especial para 
surdos em cursos de graduação. 

A Escola da Inclusão é uma inicia-
tiva que ocorre deste maio de 2015, quan-
do a Universidade acolheu a Associação 
de Pais e Amigos de Jovens e Adultos com 
Deficiência (Apajad), formada por pesso-
as que, devido à idade, não são atendidos 
rede regular de ensino, nem na especia-
lizada.

Na Escola de Inclusão, os alunos 
realizam diversas oficinas onde desenvol-
vem habilidades de socialização, alfabeti-
zação e atividades artísticas. Neste ano, o 
total de atendidos é de 26 jovens e adul-
tos. Além disso, os integrantes recebem 
atendimento de saúde através do posto 
médico do Campus Capão do Leão.

O projeto também se estende às 
mães que, enquanto os filhos estão na 
sala de aula, ficam em outro espaço rea-
lizando trabalhos de artesanato que são 
destinados a instituições assistenciais. 

A coordenadora do PET Diversidade 
e Tolerância, Lorena Gill, vê com otimismo 
o projeto que passou por muitos desafios. 
Ela conta que no início um dos grandes 
desafios era oferecer um local apropriado 
para a implantação do projeto e que o An-
glo não era uma alternativa simpática ao 

grupo devido à distância, mas que, aos 
poucos foi conquistando a satisfação do 
grupo. “Neste ano conseguimos outro lo-
cal para as atividades, mas eles decidiram 
permanecer no Anglo”, relata.

Terceira Idade
A Universidade Aberta à Terceira Idade 
(Unati) é um Programa de Desenvolvi-
mento Institucional que se organiza atra-
vés de cursos não regulares, destinados a 
promover integração social e educacional, 
em prol da qualidade de vida da pessoa 
idosa. Podem participar pessoas com 60 
anos ou mais, da comunidade externa à 
UFPel. O Programa começou em abril des-
te ano, com 60 vagas. 

A Unati abriu novas inscrições para 
o processo seletivo para a participação gra-

tuita, neste segundo semestre de 2016, dos 
idosos em disciplinas e oficinas.  Foram 
oferecidas 40 vagas, para disciplinas como 
“Leitura e Produção Midiática”, “Filosofia: 
cultura e sustentabilidade”, “Neuróbica – 
Exercícios para o Cérebro” e “Educação Pa-
trimonial”, além das oficinas.

Surdos
A UFPel trouxe também outra temática 
importante no caminho da inclusão e da 
acessibilidade: foi instituída pelo reitor, 
no fim de julho, comissão especial para 
elaboração de proposta de processo sele-
tivo específico para estudantes surdos em 
vagas específicas de determinados cursos. 
O trabalho terá inspiração na sistemática 
já adotada para membros de comunidades 
quilombolas e indígenas, que selecionou 

seus primeiros estudantes para a Univer-
sidade, reafirmando o compromisso em 
proporcionar o acesso à formação a gru-
pos que anteriormente tinham dificul-
dade em entrar e permanecer no ensino 
superior público.

O grupo foi composto por membros 
da Administração Central ligados ao tra-
balho de acessibilidade, inclusão e políti-
cas afirmativas, à Pró-Reitoria de Gradu-
ação e também pelas docentes surdas que 
fazem parte do quadro da Universidade. O 
objetivo é dar prosseguimento no proces-
so de elaboração, visto que as discussões 
em torno dessa demanda já vêm sendo re-
alizado no âmbito da Universidade, bem 
como na comunidade que a circunda, es-
pecialmente dentro dos grupos que aten-
dem aos surdos. 

Entre as deliberações realizadas 
junto às comunidades consultadas, esti-
veram os cursos nos quais seria solicita-
da a abertura de vagas especiais para os 
deficientes auditivos. Foram escolhidas 
graduações como Educação Física e Artes 
Visuais.

Devido à especificidade do proces-
so de ensino-aprendizagem dos surdos, o 
reitor Mauro Del Pino pontuou a impor-
tância em buscar a estrutura necessária 
para que seja feita a acolhida a esse pú-
blico, motivando as comunidades dos cur-
sos a encararem o desafio de recebê-los e 
ajudá-los em sua formação. 

Após a elaboração do projeto, a 
proposta seguirá para o Conselho Coorde-
nador do Ensino, da Pesquisa e da Exten-
são (Cocepe), órgão que poderá institucio-
nalizar o projeto, tornando-o permanente 
na Universidade.

Encontro de capacitação discute a inclusão

Para tentar esclarecer o que é realmente a 
inclusão, especialmente dentro da Uni-

versidade, a Coordenação de Capacitação de 
Pessoal (CDP) da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (Progep) realizou no dia 17 de agos-
to um encontro de servidores com quem já 
tem uma experiência considerável no tema.

Mediados pela professora Tatiana 
Lebedeff, a professora Siglia Pimentel Ho-
her Camargo, da Faculdade de Educação, e 
o professor Alexandre Carriconde Marques, 
da Escola Superior de Educação Física, con-
taram vivências e passaram conceitos e 
definições sobre o que é verdadeiramente 
inclusão para deficientes.

A mesa redonda se chamou Realida-
des e perspectivas: a pessoa com deficiên-
cia e o processo inclusivo na universidade 
e propôs um diálogo com os servidores, vi-
sando o desenvolvimento de novos olhares, 
que gerem novas receptividades e acolhidas 
que possibilitem a interação com o outro e 
sua socialização. O evento fez parte do Ciclo 
Anual de Palestras 2016 da CDP, Programa 
Capacita.

Em suas falas, Siglia e Alexandre 
ressaltaram o papel de cada um no processo 
de inclusão e nos relacionamentos. Subli-
nharam o princípio da inclusão, que é o de 
que os sistemas, as instituições devem se 

adaptar às necessidades dos deficientes. 
“Não basta apenas aceitá-los e colocá-los no 
meio, é preciso oferecer todas as condições 
para que possam se desenvolver com êxito”, 
preconizaram.

Palavras-chave como preconceito, 
oportunidade, qualificação e inclusão fo-
ram bastante citadas pelos palestrantes, 
que relataram seus projetos e experiências 
com os deficientes, seus familiares e com os 
estudantes da Universidade que atuam nas 
atividades.

Após as falas, Siglia e Alexandre 
conversaram com o público e responderam 
a questões sobre o tema.

Escola Alfredo 
Dub homenageia 

UFPel por parceria

A Escola Especial Alfredo Dub home-
nageará a UFPel, durante as come-

morações dos seus 67 anos, pela par-
ceria, concretizada através de diversos 
projetos de extensão realizados na en-
tidade. Hoje, dez cursos da Universida-
de têm estudantes e docentes atuando 
na Escola, dedicada à educação espe-
cial de surdos. A homenagem será feita 
através da entrega do troféu professora 
Maria de Lourdes de Magalhães, fun-
dadora da Escola em 1949, em jantar 
a ser realizado no dia 7 de outubro. O 
presidente da Escola, Gladimir Macha-
do, visitou o reitor Mauro Del Pino para 
fazer a entrega oficial do convite para 
a solenidade de homenagem.
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Fotografia:  Arquivo CCS

Abrindo novos caminhos para a integração

Articular um trabalho indissociá-
vel entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão é uma dos pilares do sis-

tema universitário brasileiro e uma das 
metas adotadas há muitas décadas na 
UFPel, desde a promulgação de seu Plano 
Pedagógico Institucional (PPI). Apesar de 
fazer parte do discurso de diversos cen-
tros de ensino superior, em muitos ainda 
engatinham as iniciativas para que essa 
integração seja, de fato, encontrada na 
geração de ciência, tecnologia e cultura e 
na formação de profissionais.

A Universidade Federal de Pelotas, 
no entanto, dá passos firmes na direção 
de promover um trabalho verdadeira-
mente integrado nesses três pilares nos 
quais se firmam a geração e a partilha 
do conhecimento acadêmico. Um deles de 
certa forma materializará tal desejo: está 
prestes a ser implantado o novo Sistema 
Integrado de Programas e Projetos, fer-
ramenta que proporcionará um cadastro 
único para programas, projetos e ações e 
que poderá ser utilizado para fortalecer a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão.

Instituído por meio da resolução 
n° 10 do ano de 2015, que dispõe do re-
gulamento dos programas e projetos aca-
dêmicos, o novo sistema tem a intenção 
de substituir gradativamente os diver-
sos formulários em vigor atualmente na 
UFPel, cada um deles voltados a um seg-
mento e gerenciado pela respectiva pró-
-reitoria acadêmica – Graduação (PRG), 
Extensão e Cultura (PREC) e Pesquisa e 
Pós-Graduação (PRPPG). Dois deles já es-
tavam integrados ao sistema acadêmico 
Cobalto, que vem concentrando diversas 
funcionalidades ligadas a vida da comu-
nidade universitária; apenas o cadastro 
da área de Extensão ainda não havia mi-
grado. A partir de agora, todos os projetos 
serão cadastrados em um mesmo formulá-
rio, disponibilizado também por meio do 
Cobalto.

O conceito de programa, originário 
da extensão, também chega aos dois ou-
tros âmbitos – o ensino e a pesquisa -, per-
mitindo uma articulação maior entre os 
projetos, de forma que possam trabalhar 
de forma consonante e em busca de objeti-
vos comuns. Cria-se, além disso, o concei-
to de ação, a ponta de lança do processo: 
atividades pontuais com finalidades bem 
específicas, tais como cursos, prestação de 
serviços ou elaboração de artigos.

Na hora da elaboração das propo-
sições, o responsável deverá escolher a 
ênfase de programas e projetos, sem, no 
entanto, excluir a possibilidade de que 
sejam realizadas atividades voltadas para 
as demais áreas. Sendo assim projetos de 
pesquisa poderão contar com ações de ex-
tensão ou ensino, por exemplo. 

Passos a menos na burocracia
Com a adoção do Sistema Integrado, 
espera-se uma redução importante na 
burocracia. É assim que pensam os di-
versos atores que, nos últimos anos, 
trabalham na implantação do novo sis-
tema. “Esse é um passo muito impor-
tante. Mesmo que não houvesse outras 
contribuições, essa já traria muita di-
ferença”, diz o pró-reitor de Pesquisa 
e Pós-Graduação, Luciano Agostini. 
Serão unificados, assim, os prazos e 
regras para a submissão de propostas. 

Esse foi, de fato, o estopim para 
a elaboração dessa ferramenta: “Quando 
eu ainda era pró-reitora, os técnicos rela-
taram como era ruim essa separação dos 
sistemas”, explica a vice-reitora e presi-
dente do Conselho Coordenador do Ensi-
no, da Pesquisa e da Extensão (Cocepe), 
Denise Gigante. Os primeiros estudos para 
a implantação datam de 2013, como uma 
iniciativa de padronizar os procedimen-
tos liderada pelos servidores técnico-ad-
ministrativos das pró-reitorias. “A única 
pretensão era unificar os processos den-
tro da UFPel”, relata Denise. 

Participaram do processo pela 
PRG, a chefe do Núcleo de Projetos, Carla 
Lemos, pela PREC, a chefe do Núcleo 
de Planejamento, Taís Fonseca, e pela 
PRPPG, o chefe do Núcleo de Iniciação 
Científica, Bruno Vieira. O trabalho tam-
bém foi levado adiante pela equipe de 
programação da Coordenação de Tecnolo-
gia da Informação (CTI).

Para facilitar a tramitação entre as 
unidades acadêmicas e administrativas, 
entre as quais as próprias pró-reitorias, 
foi decidido que a tramitação dos proces-
sos passaria a ser completamente eletrô-
nica, desde a proposição até a aprovação 
na última instância, o Cocepe. Agostini 
explica que esse é um avanço até mesmo 
por questões ambientais. “A PRPPG é um 
dos setores que mais abrem processos na 
Universidade. Com a tramitação eletrôni-
ca, haverá uma grande redução nos pro-
cessos físicos”, pontua. A mesma opinião 
é compartilhada pela pró-reitora de Ex-
tensão e Cultura, Denise Bussoletti: “A 
grande questão é a possibilidade de cele-
ridade no processo”.

Além disso, o registro dos dados 
dentro do sistema acadêmico permitirá 
um cruzamento de dados entre as uni-
dades, permitindo a geração de estatísti-
cas de atuação e, até mesmo, uma maior 
transparência na concessão de bolsas, já 
que poderão ser detectadas pessoas bene-

ficiárias de mais de uma.
A certificação e a geração de rela-

tórios também poderão ser feitas por meio 
do sistema, reduzindo a necessidade de 
contato com as pró-reitorias e trazendo 
mais autonomia aos coordenadores de 
programas e projetos.

Passos adiante na indissociabilidade
Apesar de ter sido pensado inicialmente 
com o propósito de reduzir a burocracia 
e facilitar a tramitação, aos poucos foi 
percebida dentro do processo de desen-
volvimento da ferramenta uma forte nu-
ance ligada à integração entre as áreas de 
atuação da universidade. Segundo o pró-
-reitor Agostini, após uma inspiração bá-
sica voltada para o pragmatismo da ques-
tão – a da unificação -, foi entendido que 
esse processo também traria uma maior 
possibilidade de atuação conjunta entre 
ensino, pesquisa e extensão.

Um dos fatos que mais chamou 
atenção da equipe foi o fato de diversos 
projetos já realizarem esse tipo de inte-
gração, mas não tendo a possibilidade de 
registrá-la. “Diversas ações acabavam no 
limbo”, diz Vieira. Do lado contrário, ou-
tras iniciativas acabavam sendo registra-
das, em algumas situações, até três vezes, 
uma em cada sistema individual. Esse fato 
acabava encobrindo ações já interligadas 
que estavam ocorrendo na universidade. 

Para o pró-reitor de Graduação, 
Álvaro Hypolito, a adoção do sistema 
poderá vir a solucionar um dilema que a 
universidade vive constantemente: apesar 
de preconizar e manter em seu discurso 
a necessidade da integração, ela mesma 
acaba por fragmentar o seu trabalho, por 
causa dessa divisão.

“Essa nova ferramenta trará uma 
mudança na cultura dos projetos”, opi-
na a vice-reitora, ao afirmar que, com as 
transformações operacionais, será possí-
vel vislumbrar as possibilidades de inter-
calação entre as áreas. Hypolito diz acre-

ditar que haverá um novo estímulo para 
essa interligação: “Quando o projeto for 
pensado, já poderá ser elaborado com a 
indissociabilidade”.

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Gra-
duação pensa que isso fará a comunidade 
perceber que isso é possível: “Muitas ve-
zes, o pessoal não se dava conta que, por 
exemplo, já fazia extensão entre as suas 
atividades. Quando se pega uma pesquisa 
e leva seus impactos à sociedade, isso já 
é extensão”.

Exemplo de programa que poderá 
ser beneficiado pelo formulário, o Pro-
grama de Educação Tutorial (PET) é se-
guidamente usado como atividade que já 
integra as três esferas. “Para nós é super 
interessante que um projeto possa ter 
uma ênfase, mas que trabalhe com outras 
áreas”, destaca a tutora do PET Diversida-
de e Tolerância, Lorena Gill. Ela explica 
que poderão ser solucionadas dificulda-
des encontradas, como a própria defini-
ção das ações executadas. “Não ficamos 
fechados”, diz.

Para a pró-reitora de Extensão e 
Cultura, a adoção do formulário propicia-
rá um espaço reflexivo dentro do trabalho 
de professores, estudantes, pesquisado-
res e extensionistas. “Será possível ver 
as atividades em sua totalidade”, diz. Ela 
também destaca que essa articulação per-
mitirá a construção de políticas institu-
cionais articuladas em torno dos progra-
mas e projetos.

Um dos frutos desse sistema, que 
se encontra em fase final de testes e aper-
feiçoamentos, já está em vigor e chega à 
sua segunda edição: a Semana Integrada 
de Ensino, Pesquisa e Extensão, conside-
rado, atualmente, o principal evento da 
Universidade Federal de Pelotas, por ser 
a grande vitrine da geração e partilha 
dos conhecimentos gerados pela insti-
tuição. “A SIEPE surgiu em decorrência 
da discussão sobre o formulário”, relata 
Denise Gigante.

novo sistema trará mais facilidades para lideranças de projetos, além de permitir maior integração entre áreas acadêmicas
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Novas tipologias facilitam integração

Vantagens do novo sistema

Esferas da geração e partilha do conhecimento na Universidade

C O N H E C I M E N T O

Pesquisa

Busca a investigação, científica ou tecnológica, 
que promove a produção técnico-científica, ar-
tística e cultural da universidade, com foco na 

geração de conhecimento e inovação.

Ensino

reside nas ações de ensino-aprendizagem de-
senvolvidas no ambiente acadêmico, pertencen-
tes à dimensão da formação específica prevista 

nos currículos dos cursos.

Extensão

promove a interação entre a academia e a so-
ciedade, com foco na formação recíproca e na 

transformação social.

PROGRAMA 
Conjunto articulado de projetos com clareza de 
diretrizes e orientação para um objetivo comum. 

Deve durar, no mínimo, 24 meses;
Deve conter, no mínimo, dois projetos;
Deve incentivar a interdisciplinaridade.

PROJETO
iniciativa acadêmica de caráter educativo, social, 
cultural, científico ou tecnológico.

AÇÃO
menor unidade de execução, por manter 
caráter pontual.

Pode ser um curso, palestra, intervenção 
artística, prestação de serviço, produção de 
artigo etc;

Deve ter natureza específica de ensino ou de 
pesquisa ou de extensão.

Deve durar, no máximo, 48 meses, pror-
rogáveis por mais 12;

Deve conter, no mínimo, uma ação;

Pode estar ligado a um programa.

a grande vantagem e conse-
qüência desse novo sistema. ao 
permitir que programas e proje-
tos possuam iniciativas das três 
áreas, quem sai fortalecida é a 
ideia de que os saberes são par-
tilhados entre quem o desen-
volve, quem o aprende e quem 
pode usufruir dele. também 
possível trabalhar mais nuan-

ces da interdisciplinaridade.

os usuários terão que lidar com 
somente uma interface para ca-
dastrar seus programas e pro-
jetos, independente de qual seja 
a ênfase – atualmente, para 
cada uma delas, é necessário 
acessar um sistema diferente.

os prazos e as exigências 
passarão a ser únicos para os 
projetos de ensino, de pesqui-

sa ou extensão.

o novo módulo foi pensado para 
que toda a burocracia seja feita 
por meio digital: desde a propo-
sição até a certificação. todos 
ganham, até a natureza, já que 
muitas e muitas cópias de pro-

cessos não serão impressas.

Já que os programas e projetos 
não serão enquadrados especi-
ficamente pelas áreas, muitas 
iniciativas que não eram regis-
tradas por não estarem dentro 
desse perfil poderão ser ca-
dastradas. também será mais 
fácil fazer um levantamento dos 
trabalhos realizados dentro da 

universidade.

Os programas e projetos devem ter alguma 
ênfase, em ensino, pesquisa ou extensão, 
mas não descartam a realização de atividades 
das demais áreas.

ÊNFASE

A ação, no entanto, é pura em sua intenção: ou 
é de ensino, ou é de pesquisa ou é de extensão.

ESPECIFIDADE

Integração Unificação Padronização Tramitação eletrônica Visibilidade



iniciativas do Crefito 5.
Também participaram do encontro os professores 

do curso de Terapia Ocupacional da UFPel Elcio Alteris 
e Cynthia Girundi e o diretor de gabinetes da Reitoria, 
Paulo Koschier.

 
Terapia Ocupacional
A Terapia Ocupacional é uma área do conhecimento vol-
tada aos estudos, à prevenção e ao tratamento de in-
divíduos portadores de alterações cognitivas, afetivas, 
perceptivas e psicomotoras, decorrentes ou não de dis-
túrbios genéticos, traumáticos e/ou de doenças adquiri-
das, através da sistematização e utilização da atividade 
humana como base de desenvolvimento de projetos tera-
pêuticos específicos.

O terapeuta se ocupa da realização de atividades, 
desde as mais simples, como escovar os dentes ou levar 
alimentos à boca, às mais complexas, como dirigir um au-
tomóvel ou uma empresa, promovendo, prevenindo, de-
senvolvendo, tratando, recuperando pessoas ou grupos de 
pessoas que apresentam qualquer alteração na realização 
de atividades de autocuidado ou interação social, melho-
rando o desempenho funcional e reduzindo desvantagens.

A Universidade Fe-
deral de Pelotas 

(UFPel) recebeu, no 
dia 19 de agosto, a 
visita do presidente 
do Conselho Regio-
nal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional 
(Crefito 5), Fernando 
Prati. Acompanhado 
da diretora secretá-
ria Mônica Thomé, o 
dirigente foi recebido 
pelo reitor Mauro Del 
Pino.

A agenda dizia 
respeito ao esforço 
que o Conselho vem 
empenhando na di-
vulgação do papel do 
fisioterapeuta e do 
terapeuta ocupacio-
nal. A intenção da 
entidade é tornar a atuação desses profissionais cada 
vez mais próxima da sociedade, seja no entendimento 
de suas atividades, seja na ampliação do mercado de tra-
balho.

Segundo o presidente, esforços já vêm sendo fei-
tos nesse sentido. “Uma das formas de tornar a profissão 
mais conhecida é mostrar quem somos e o que fazemos”, 
disse, mencionando iniciativas como um gibi para crian-
ças, que deve ser lançado em breve, e eventos no interior 
do estado envolvendo as profissões. “Entendemos que 
Pelotas é um dos berços da Terapia Ocupacional no Sul do 
país, pelo quantitativo de profissionais e estudantes no 
município e também pela atuação política que os alunos 
têm”, observou. 

O reitor Mauro Del Pino destacou que a Universi-
dade deseja somar-se aos esforços do Conselho e relatou 
que, por ser um curso novo – criado em 2010 –, acom-
panha de perto os desafios relacionados à formação na 
área. “Estudantes e professores são precursores que es-
tão aqui criando espaço na academia e na sociedade. O 
curso tem um caminhar a fazer”, disse, salientando que 
esse compromisso é conjunto da instituição de ensino e 
do Conselho. O reitor ainda registrou o apoio da UFPel às 
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Nova sinalização externa é instalada 
em prédios da região do Porto

Fotografia:  Leonardo Furtado

Fotografia:  Arquivo CCS

As fachadas de edificações da Universidade Federal 
de Pelotas, especialmente na região do Porto, estão 
recebendo novas placas indicativas de sinalização. 

A ação busca padronizar a identificação dos prédios e fa-
cilitar a localização da comunidade nas diversas unidades 
da UFPel.

Os primeiros locais a receberem as placas foram os 
prédios do Centro de Artes. Também estão nessa primeira 
etapa de instalação o prédio que abriga a Faculdade de Edu-
cação e os Institutos de Ciências Humanas e Filosofia, So-
ciologia e Política, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
e o Centro de Engenharias.

O trabalho é fruto da parceria entre o Núcleo de Pu-
blicidade Institucional e Comunicação Visual da Coordena-
ção de Comunicação Social e do Núcleo de Gestão de Espaços 
da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, que 
também contou com a colaboração do Núcleo de Reforma e 
Construção da Pró-Reitoria de Infraestrutura.

Além da padronização das identificações, a ação 
busca, segundo integrantes do Núcleo de Publicidade e Co-
municação, facilitar o reconhecimento dos prédios da Uni-
versidade a longa e curta distância e orientar os usuários.

Esta é a primeira de outras etapas a serem imple-
mentadas. A ideia é que a identificação chegue a todos os 
prédios da UFPel e que sejam contemplada também a sina-
lização interna das unidades.

Projetos são 
premiados com bolsa 

de pesquisa do Google
O Google anunciou no dia 3 de agosto, no Centro de En-

genharia da empresa na América Latina, localizado em 
Belo Horizonte, os 24 projetos acadêmicos vencedores do 
programa de Bolsas de Pesquisa Google para a América La-
tina. O Brasil concentra a maior parte dos vencedores, mas 
também foram contempladas pesquisas da Argentina, Chi-
le, Colômbia, México e Peru. Entre os trabalhos premiados 
está um enviado pela Universidade Federal de Pelotas e ou-
tro que conta com a colaboração de docente da UFPel, sendo 
sediado pela Universidade Federal de Rio Grande (FURG).

O trabalho da UFPel, liderado pelo professor Ricardo 
Matsumura de Araujo e pelo estudante Glauco Roberto 
Munsberg, do Centro de Desenvolvimento Tecnológico, têm 
como objetivo localizar e classificar grafites em fotografias 
do Google Street View, utilizando atributos extraídos das 
imagens para agrupar grafites pelos seus estilos. Segundo 
os pesquisadores, mapear e agrupar grafites permite 
compreender a relação geográfica entre diferentes tipos 
de grafite, provendo informação valiosa sobre dinâmicas 
sociais de cidades, o que pode permitir melhores políticas 
de desenvolvimento urbano e uma melhor compreensão 
de fenômenos sociológicos e antropológicos. O projeto faz 
parte do trabalho de doutoramento da servidora da UFPel 
Virginia Andersson e do mestrado de Diego Jaccottet.

Já o trabalho da FURG, que conta com colaboração 
do docente da UFPel Guilherme Tomaschewski Netto, bus-
ca criar estações autônomas de baixo custo para medir os 
impactos das mudanças climáticas nas geleiras, que estão 
em constante processo de derretimento. O objetivo é desen-
volver um sistema com um preço que corresponde a 5% do 
valor das opções convencionais.

Durante um ano, os professores e estudantes de pós-
-graduação vencedores receberão bolsas de estudo mensais 
para conduzir pesquisas de vanguarda em áreas relaciona-
das à Ciência da Computação. No total, o Google vai desti-
nar 600 mil dólares à premiação. “Os projetos ganhadores se 
destacam em termos de impacto, originalidade e qualidade, 
e estão dentro das áreas chave de interesse para o Google”, 
diz o diretor de engenharia do Google no Brasil, Berthier 
Ribeiro-Neto, que coordenou a seleção dos projetos.

Além da UFPel e da FURG, foram escolhidos projetos 
das Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Estadu-
ais de Campinas (Unicamp) e de São Paulo (USP) e da Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

UFPel estreita laços com o Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional
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Fotografia:  Katia Helena Dias
Rogério Würdig toma posse na direção da FaE 

A Faculdade de Educação da UFPel 
está com nova direção desde o 
dia 30 de agosto. Tomaram posse 

os professores Rogério Würdig e Mirela 
Ribeiro Meira como os novos diretor e vice-
diretora da unidade, respectivamente. 
Estiveram presentes na cerimônia de 
transmissão do cargo o reitor da UFPel, 
Mauro Del Pino, a vice-reitora, Denise 
Gigante, e a direção anterior, composta 
pelas professoras Lúcia Peres e Lígia 
Carlos, além de lideranças da FaE e 
diretores de outras unidades acadêmicas.

O ato foi iniciado com a saudação 
do reitor. Logo em seguida, foi assinado 
o termo de posse e transmitida a palavra 
à direção que deixava o cargo. Lúcia de-
finiu os quatro anos que permaneceu no 
cargo como de aprendizado e gratidão. 
“Fizemos um pacto pela parceria e par-
tilha e pela transparência daquilo que é 
público”, relatou. Mesmo sentimento ex-
presso por Lígia, que desejou sucesso à 
dupla que assumiu o posto.

Würdig iniciou sua fala lembrando 
sua trajetória de 25 anos de Faculdade de 
Educação. “Tenho prazer de estar aqui”, 
disse. Um dos pontos levantados pelo 
novo diretor em relação a essa relação de 

pertença à unidade é o fato de que a FaE 
é um lugar onde se acredita e se luta pela 
democracia e pela educação pública: “A 
FaE sempre tensiona. Nunca ficamos em 
cima do muro, sempre tomamos posição”.

Ele afirmou que pretende manter o 
processo de construção coletiva e diálogo 
implementado pela direção anterior. Em 
sua opinião, isso é fruto da própria tradi-
ção da Faculdade favorecer o pensamento 
livre, não a doutrinação. “Ser diferente é 
fundamental”, afirmou, destacando que é 
necessário respeito à diversidade de pen-
samento. Encerrando sua fala, Würdig fez 
uma homenagem às mulheres, na pessoa 
de sua vice, Mirela, dizendo que ela é uma 
pessoa de sensibilidade extraordinária e 
de uma força descomunal.

Já a vice-diretora destacou que a 
palavra que moverá a ação da nova dupla 
diretora é “compaixão”: no sentido da so-
lidariedade para com os colegas, do tra-
balho em parceira e, como não poderia de 
ser, da prática “com paixão”.

Del Pino encerrou a cerimônia sau-
dando os novos diretores e agradecendo o 
trabalho da direção anterior. O reitor afir-
mou que o momento presente deve des-
pertar reflexões em torno do que acontece 

no país, especialmente quando se vê um 
movimento para que sejam retirados os 
direitos conquistados por meio de tantas 
lutas, também no que tange a educação 
pública. “Está sendo ensaiada uma redu-
ção dramática de recursos, que vai alijar 
o sistema de educação”, explicou. Dessa 
forma, ele incentivou que a FaE não deixe 
de ser protagonista nesse momento.

Relações lúdicas e sensíveis
A posse de Würdig e Mirela destacou-se 
também pelo fato de que ambos rompem 
com a tradição de direção ocupada por pes-
soas formadas pedagogas, filósofos e soció-
logos: ele é graduado em Educação Física, e 
ela, em Artes. Na opinião do novo diretor, 
esse perfil colabora ainda mais no perfil 
da formação buscada pela Faculdade, inte-
gral, tanto nos âmbitos da ética, da esté-
tica, da política e da cognição. “Queremos 
imprimir uma sensibilidade estética e a 
ludicidade nas relações”, disse, explicando 
que o lúdico nos humaniza e o estético nos 
faz enxergar o outro e a si próprio.

Como é uma unidade que recebe 
estudantes de diversas outras, por traba-
lhar com todas as licenciaturas, a meta é 
trabalhar para que a unidade seja um es-

paço mais humano, propiciando a convi-
vência. Dessa forma, a ideia é repensar a 
ocupação da ala da FaE dentro do Campus 
Porto. Além disso, outro objetivo é quali-
ficar ainda mais a democracia no âmbito 
da Faculdade, em especial na defesa da 
educação pública.

Quem é a nova direção
Rogério da Costa Würdig é graduado em 
Educação Física pela UFPel, especialista em 
Educação (UFPel) e em Educação Psicomoto-
ra (UFRGS) e possui mestrado e doutorado 
em Educação (UFSC e Unisinos, respectiva-
mente). Atua especialmente na formação de 
professores, com ênfase na Educação Física 
escolar e na infância. Foi membro do Con-
selho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e 
da Extensão da Universidade.

Mirela Ribeiro Meira é graduada em 
Educação Artística, com habilitação em 
Artes Plásticas (Urcamp), especialista em 
Artes Plásticas (PUCRS) e em Saúde Men-
tal Coletiva (Urcamp) e possui mestrado e 
doutorado em Educação (UFRGS). Minis-
tra disciplinas na área das Artes, gênero 
e criação coletiva. Coordena o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Do-
cência (PIBID) na área da Pedagogia.

Simpósio discute qualidade em 
pós-colheita e industrialização do arroz

De 3 a 6 de agosto, o Auditório Wilson de Oliveira, 
localizado na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, 

foi palco para discussões sobre a qualidade nos processos 
ocorridos após a colheita. Promovido pelo Laboratório de 
Grãos e pelo Polo de Inovação Tecnológica em Alimentos 
da Região Sul, o Simpósio Brasileiro de Qualidade de Ar-
roz chegou à sua sexta edição como uma referência na 
discussão do tema.

Surgido originalmente como evento sul-brasileiro, 
o evento teve sua primeira edição em 2003, como parte 
comemorativa aos 120 anos da FAEM, unidade acadêmica 
da UFPel que sedia em suas dependências o único labo-
ratório no país que verifica a qualidade do arroz parboi-
lizado e está sendo sediado pela Faculdade pela quinta 
vez. O 6º Simpósio contou com a inscrição de cerca de 
400 pessoas e reuniu 60 entidades em sua organização 
ou como apoiadoras ou patrocinadoras. Aproximadamen-
te 70 pôsteres estavam inscritos para apresentação.

Na opinião do professor Moacir Elias, presidente 
da comissão organizadora do evento, a sua realização é 
uma prestação pública de serviço à sociedade, já que a 
UFPel tem a maior concentração de pesquisa de arroz no 
país, esse alimento que está presente na mesa de 90% 
dos brasileiros. “Essa é uma das funções da universidade: 

gerar e difundir tecnologia”, explica Elias.

Cerimônia de abertura
O ato de início do Simpósio contou com mesa de honra 
com a representação de diversas entidades apoiadoras e 
organizadoras do evento. Ocorreu homenagem à Associa-
ção Brasileira de Pós-Colheita e à Associação de Enge-
nheiros Agrônomos de Pelotas.

O diretor da FAEM, professor Manoel Moraes, deu 
as boas-vindas aos presentes, ressaltando a importância 
do evento, devido ao fato de o arroz ser o produto agríco-
la de maior destaque do Rio Grande do Sul. Para Moraes, 
os resultados desse Simpósio trarão muito frutos para a 
cadeia produtiva do cereal.

A vice-reitoria da UFPel, no exercício da reitoria, 
Denise Gigante, vê no evento a possibilidade de as ati-
vidades de ensino, pesquisa e extensão da universidade 
indo além de seus muros. “Para isso servem também os 
eventos”, afirma.

Finalizando, o professor Elias destacou que histori-
camente não era dada importância aos processos de qua-
lidade pós-colheita, fato que busca ser revertido nos dias 
de hoje, já que o arroz é um dos raros produtos agrícolas 
que, para ser consumido, necessita de industrialização.

UFPel sedia Encontro 
Internacional sobre cidade, 

contemporaneidade e 
morfologia urbana

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universi-
dade Federal de Pelotas (UFPel) recebe, nos dias 20 e 

21 de outubro, o 5º Encontro Internacional Cidade + Con-
temporaneidade + Morfologia Urbana. O encontro terá 
como tema principal “Fronteiras”.

As inscrições são gratuitas, estão abertas e podem 
ser feitas pelo e-mail 5eiccmu@gmail.com.
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Curtas

Sociologia
No dia 31 de agosto, na Livraria Vanguar-
da, ocorreu o lançamento do livro “Di-
mensão Histórica da Sociologia: dilemas 
e complexidade”, organizado pela profes-
sora Maria Thereza Rosa Ribeiro, do Ins-
tituto de Filosofia, Sociologia e Política.

Estudantes de Engenharia do Petróleo 
recebem premiação em Dubai

Francês
O curso de Letras Português – Francês, 
após ter participado de uma seleção na-
cional, conta com a colaboração de uma 
professora bolsista especialista em Fran-
cês Língua Estrangeira (FLE).

Camille George vem a Pelotas graças 
a uma seleção realizada pela Embaixada da 
França em parceria com a UFPel. A docente 
colabora com a Universidade durante nove 
meses, de setembro de 2016 a maio de 2017.

Intercâmbio
A cooperação acadêmico-científica entre a 
UFPel e a Universidade de Santo Tomas, da 
Colômbia, está viabilizando a participação 
da discente Diana Katherine Gerra em ati-
vidades dos cursos de Engenharia Ambien-
tal e Sanitária e de Gestão Ambiental, do 
Centro de Integração do Mercosul.

Tecnologia
Três pesquisadores portugueses estive-
ram na UFPel, desta segunda-feira (29) 
em setembro, em missão de trabalho no 
Grupo de Arquiteturas e Circuitos Inte-
grados (GACI), no âmbito de um projeto 
de cooperação internacional entre a UFPel 
e a Universidade de Coimbra.

Farmácia
O pesquisador em Inovação Farmacêuti-
ca Veterinária Rubens Alves Pereira, que 
atua como pós-doutor do Núcleo de Pes-
quisa, Ensino e Extensão em Pecuária da 
Veterinária, agora passa a integrar o clus-
ter de Farmacêuticos Industriais ao redor 
do mundo que, de forma colaborativa, 
buscam a excelência no desenvolvimento 
industrial farmacêutico.

Enfermagem
O Café com a Direção do HE chegou à edi-
ção de número 15 no dia 24 de agosto. 
Essa foi a vez dos quase 130 enfermeiros 
do Hospital Escola  serem homenageados. 
O auditório do HE estava repleto de sorri-
sos e o registro marcou a ótima fase que 
se estabelece, consequência do aprimo-
ramento profissional e da qualidade do 
atendimento assistencial.

ONU
O prédio do Lyceu Riograndense foi palco, 
de 25) a 28 de agosto, do Pelotas Model 
United Nations (MUN). O evento, organi-
zado por alunos de Relações Internações e 
Direito da UFPel, tem como objetivo simu-
lar debates, em inglês, entre órgãos oficiais 
da Organização das Nações Unidas (ONU).

Caio F. Abreu
Um evento com dupla sede, Pelotas e Rio 
Grande, ocorrido dias 12 e 13 de setem-
bro, homenageou ao autor brasileiro Caio 
Fernando Abreu, relembrando os 20 anos 
do seu falecimento. Foi o seminário “20 
anos sem Caio F. – Textos e Cenas”, uma 
parceria entre o curso de Teatro da UFPel 
e do Instituto de Letras e Artes da Furg.

De 26 a 27 de setembro, ocorre em 
Dubai o Annual Technical Confe-
rence and Exhibition (ATCE), uma 

conferência anual que reúne profissio-
nais de Engenharia de Petróleo de todas 
as partes do mundo. Neste evento, ocorre 
uma grande premiação para estudantes 
que participam do SPE Student Chapter 
(capítulo estudantil da Associação de En-
genheiros do Petróleo) e o grupo da UFPel 
é um dos premiados.

O Capítulo SPE é uma organização 
estudantil sem fins lucrativos ligada à So-
ciety of Petroleum Engineers (SPE), que 
tem como objetivos promover a troca de 
conhecimentos na área de Engenharia do 
Petróleo, cuja cadeia produtiva não é pre-
sente na região, e fazer a conexão entre a 
Universidade e a indústria.

O grupo da UFPel é recente, foi fun-
dado em 2012, mas já desponta como o ter-
ceiro mais antigo do país e coleciona várias 
premiações. Este ano, o SPE Chapter UFPel 
recebe o Outstanding Student Chapter, a 
maior honra que um capítulo pode receber, 
em nível mundial. O prêmio é anual e con-
templa os melhores profissionais da área. 
Este ano, dos 380 capítulos espalhados ao 
redor do globo, apenas 30 foram contempla-
dos. No Brasil foram apenas cinco.

Natan Battisti, presidente da ges-
tão 2015/16, disse que, todo o ano, a SPE 
premia profissionais que foram destaque 
em suas áreas em todos os continentes e, 
para capítulos, a SPE internacional possui 
duas modalidades de premiação, sendo 
que a mais importante é esta que a SPE 
Chapter UFPel está prestes a receber. “A 
Outstanding premia todo o capítulo que 
tenha tido uma ‘performance’ excelente 
e que tenha abrangido todas as áreas de 
conhecimento da SPE”, comenta Battisti.

A proatividade e a responsabilida-
de social são os diferenciais deste gru-
po premiado. Eles organizam diferentes 
eventos sociais com diversas atividades 
beneficentes que vão desde a arrecada-
ção de roupas e alimentos para institui-
ções carentes até campanhas de doação 
de sangue. “A gente promoveu a ‘Semana 
Vermelha’, em parceria com o diretório 
acadêmico, em que cerca de trinta pesso-
as doaram, só neste ano”, aponta Battisti.

Outro projeto social do capítulo são 
visitas a escolas da região, visando à di-
vulgação da Engenharia de Petróleo. O ca-
pítulo recebe o material da SPE internacio-
nal, livros, folders, informativos e também 
material digitalizado para a montagem de 
apresentação em PowerPoint, mostrando 
de maneira simples como funciona a in-
dústria e área de atuação do engenheiro de 
petróleo e mostrando qual a importância 
do petróleo para a sociedade. 

Luiza Rodrigues, responsável pelas 
relações públicas do Capítulo, conta que o 
público-alvo deste projeto são os alunos 
que estão iniciando o ensino médio para 
que possam despertar para a possibilida-
de de optar por esta área no futuro. “Eu 
acredito que seja uma forma de despertar 
o interesse dos alunos que queiram ser 
nossos colegas futuramente e fazer parte 
disto, teria sido bem bacana se quando 
a gente era aluno de escola, tivesse este 
tipo de informação,” afirma Luiza.

Além disso, a capacidade de formar 
novos líderes é um grande destaque do 
SPE Chapter UFPel. Lucas Bampi, diretor 

de marketing do Capítulo, conta que o 
processo de capacitação dos membros da 
diretoria reforçando as questões de índole 
e responsabilidade são marcas inovadoras 
desta organização. Este modelo de ‘trai-
nee’ obteve tanto sucesso que foi adap-
tado também pelos capítulos da Univer-
sidade Federal do Espírito Santo (UFES) 
e a Universidade Estadual do Norte Flu-
minense (UENF), além de ter sido levado 
para o LABTEC no Equador. “Isto mobiliza 
mais a participação do estudante por ser 
um processo seletivo em que poucas pes-
soas vão conseguir atuar na matriz, como 
diretores, é almejado pelos estudantes 
para conseguir entrar num grupo seleto 
de pessoas que estão fazendo eventos de 
altíssimo nível e conseguindo prêmios em 
escala internacional,” relata Bampi.

Em 2015, em ocasião da premia-
ção do Gold Standart, o grupo garantiu 
a ida de dois ex-presidentes do Capítulo 
à cidade de Houston, nos Estados Unidos. 
Em 2016, o Capítulo já levou estudantes 
a, pelo menos, cinco eventos importan-
tes fora do Estado, além de workshops, 
visitas técnicas, simpósios e reuniões de 
capítulos. Através do SPE UFPel, a enge-
nharia do Petróleo foi o único curso da 
universidade a possuir banca própria na 
Feira do Livro de Pelotas.

Além destes eventos, o Capítulo 
UFPel também participa de competições 
internacionais, como o PetroBowl, torneio 
de perguntas e respostas que, neste ano, 
aconteceu na Argentina. Também partici-
pa da promoção de eventos locais, como 
o Petro-sul, em parceria com o D.A. do 
curso, e de competições esportivas, jun-
to às atléticas das engenharias. O Petro-
-Sul é também conhecido como a semana 
acadêmica da Engenharia de Petróleo e, a 
cada ano, vem adquirindo mais prestígio 
e recebendo acadêmicos de diversas insti-
tuições, além de renomados palestrantes. 
O evento ficou famoso pela realização de 
um churrasco no último dia para congre-
gar os participantes. Este churrasco rece-
beu o nome de ‘SPEtatchê!’ e tem sido um 
diferencial entre os eventos da UFPel.

As conquistas deste capítulo pas-
sam também pela capacidade de auto-
-gestão de recursos e, para além da au-
tonomia que tem em relação ao próprio 
curso, colabora para a sua manutenção e 
qualificação. Através de suas promoções, 
conseguiu captar dois mil dólares para a 
compra da OnePetro, que é uma é uma bi-
blioteca digital de documentos técnicos 
e artigos científicos sobre exploração de 
petróleo e gás e indústria de produção, 
com cerca de 250 mil documentos. Em me-
nos de um ano, já foram baixados cerca de 

quatro mil artigos que, se não fosse este 
programa, a Universidade teria de pagar 
nove dólares por artigo. “Mesmo não sen-
do um movimento político, a gente pro-
cura de certa forma ajudar o nosso curso, 
a gente vê que isto é um dos principais 
papéis da SPE,” afirma Battisti.

A garantia da participação do Capí-
tulo em eventos de formação na área de En-
genharia de Petróleo auxilia a promover um 
curso que se desenvolve longe dos grandes 
centros industriais. Com isto, os engenhei-
ros do petróleo formados na UFPel tornam-
-se capacitados para competir no mercado 
de trabalho com algumas vantagens. Os in-
tegrantes, ao participarem das atividades, 
adquirem habilidades para além da forma-
ção acadêmica como a pró-atividade, e a co-
municabilidade, habilidades interpessoais, 
técnicas de dicção, oratória, habilidades 
que, segundo o presidente da última ges-
tão, valem mais que as notas nos critérios 
de seleção nas indústrias.

Na formação acadêmica, ainda, 
há a possibilidade de garantir vagas de 
estágios através de parcerias com as in-
dústrias, principalmente para os for-
mandos. A existência de um capítulo da 
SPE na UFPel contribui fortemente para 
o ingresso dos estudantes no mercado do 
trabalho ao possibilitar que quem parti-
cipa do capítulo estabeleça relações com 
empresas da área. “Às vezes se dá a liber-
dade de entrar em contato direto com as 
indústrias pedindo a disponibilidade de 
um profissional para vir palestrar em nos-
sa universidade. Isto acaba criando uma 
rede de contatos, aproximando e fazendo 
uma interação profissional bacana”, es-
clarece Battisti, ao frisar que a SPE exige 
dos capítulos que se trabalhem todos es-
tes níveis de formação: engajamento com 
a indústria, planejamento e operações en-
volvimento com a comunidade, desenvol-
vimento profissional e inovação.

O Capítulo SPE UFPel, a partir deste 
ano, passou a ter reuniões abertas, devido 
a mudanças no estatuto a fim de torná-las 
mais democráticas e garantir maior ade-
são ao movimento. Com isto, estudantes 
de qualquer curso podem comparecer e 
contribuir com estas reuniões cujas da-
tas, geralmente, são divulgadas com sete 
dias de antecedência. 

Mesmo sendo uma organização na 
área de engenharia do petróleo, o ca-
pítulo não se restringe aos estudantes 
do curso. Qualquer estudante da UFPel 
interessado em fazer parte das várias 
iniciativas ligadas ao Capítulo é bem 
vindo. E a adesão é grande. Hoje são 299 
membros, sendo que um pouco mais de 
cem são estudantes do curso. 
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CurtasConsun aprova Plano de Acessibilidade 
e Regimento do Fórum Social Textos

A UFPel recebeu, nos dias 29 e 30 de agosto, 
o evento “O Ato da Criação Textual”. O en-
contro ocorre anualmente e tem discutido 
a criação em vários âmbitos: arte, ciência e 
filosofia. Nessa edição, a atividade contou 
com as presenças da professora Emanuela 
de Felice, da Universidade Roma Très, e da 
professora Helene Sacco, da UFPel. 

Nutrição
De 21 a 23 de setembro, a UFPel realizou 
a Jornada Acadêmica de Nutrição. O tema 
central dessa edição foi “Doenças Crôni-
cas Não Transmissíveis: Diabetes, Hiper-
tensão e Obesidade.

Produção
Estudantes de Engenharia de Produção par-
ticiparam do Simpósio Gaúcho da Engenharia 
de Produção (SIGEPRO), sediado na Universi-
dade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em 
São Leopoldo, nos dias 11 e 12 de agosto.

Computação
De 22 de agosto a 2 de setembro, um gru-
po de alunos e professores dos cursos de 
Engenharia da Computação e de Ciência 
da Computação da UFPel participou da II 
Escola Avançada de Computação Quânti-
ca, em João Pessoa, Paraíba.

Saúde Coletiva
A Comissão de Saúde Coletiva da Facul-
dade de Enfermagem realizou no dia 10 
de agosto o 1° Seminário de Enfermagem 
em Saúde Coletiva:  articulação entre o 
ensino e serviços de saúde. O evento con-
gregou docentes da UFPel, acadêmicos, 
profissionais e gestores da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

Matemática
O Programa de Pós-Graduação em Educação 
Matemática realizou, no dia 15 de agosto, 
a Aula Inaugural com sua primeira turma 
de Mestrado. Na ocasião, foi apresentada a 
palestra “Cenário das Pesquisas em Educa-
ção Matemática no Brasil”, com a professo-
ra Maria Cecília Bueno Fischer, da UFRGS.

Visita
A professora Maria Segarra Cañamares, da 
Escola Politécnica de Cuenca (UCLM), Es-
panha, esteve, a convite do professor Luis 
Antonio dos Santos Franz, da Engenharia 
de Produção, em visita à Universidade no 
dia 17 de agosto. 

Teatro
A professora Marina de Oliveira, do cur-
so de Teatro, lançou o livro Os Miseráveis 
Entram em Cena, inserido na coleção Es-
tudos da Editora Perspectiva, importante 
referência de pesquisa nas Artes Cênicas.

Desconto
A Farmácia de Manipulação Extractus, da 
UFPel, oferece o Programa de Desconto, que 
inclui 20 por cento de desconto todos os dias 
20, para medicamentos manipulados. Comu-
nidade da UFPel tem o desconto sempre. 

Segurança
Foi realizado em agosto um protesto or-
ganizado no curso de Nutrição, no qual os 
manifestantes pediam por mais seguran-
ça no entorno dos campi da UFPel. O ato 
ocorreu em consequência da tentativa de 
latrocínio sofrida pelo aluno Cristofer Du-
tra no dia 9 de agosto, na região da Balsa, 
depois de sair da aula no Anglo. 

O Conselho Universitário da Univer-
sidade Federal de Pelotas (Con-
sun/UFPel), na reunião do dia 21 

de julho, aprovou o Plano Institucional 
de Acessibilidade e o Regimento do Fó-
rum Social da UFPel, pautas importan-
tes para a Instituição que tem buscado 
fortemente incrementar e garantir a 
inclusão e a diversidade dentro da Uni-
versidade.

O Plano Institucional de Acessibi-
lidade tem vigência até 2020 e foi elabo-
rado de dezembro a março, por uma co-
missão especialmente constituída para 
este fim. O Plano surgiu da necessidade 
institucional de garantir a acessibilidade 

a toda a comunidade e também de atender 
ao que define o Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da UFPel para a área. 
O documento aborda pontos como Inclu-
são e Acessibilidade no Ensino Superior; 
marcos orientadores; análise da situação 
na UFPel; Plano de Ações; considerações 
finais e referências.

Já o Regimento do Fórum Social 
da UFPel define a natureza, a finalidade, 
a constituição, os objetivos, a organiza-
ção e o funcionamento do Fórum. A ins-
titucionalização do Fórum permitirá in-
dicações de políticas e de necessidades 
de geração de conhecimento à Universi-
dade. O Fórum faz parte do Programa de 

Gestão da atual reitoria e seu objetivo é 
congregar os movimentos para que eles 
indiquem suas necessidades, assim se 
apropriando da Universidade.

Entre outros pontos de pauta da 
reunião do Consun, foram aprovados o 
processo de operacionalização da capta-
ção de recursos através da modalidade de 
apoio cultural pela Rádio Federal FM, o 
Regimento Interno do Museu do Doce, o 
novo Doutorado em Recursos Hídricos, o 
Projeto Pedagógico do curso de pós-gra-
duação Lato Sensu – Especialização em 
Educação Ambiental e o Regimento para 
a Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos da UFPel.

Alunos de Design e Computação integram saberes
No primeiro semestre deste ano, os cur-

sos de Design Digital, Design Gráfico, 
Ciência e Engenharia da Computação da 
Universidade tiveram uma disciplina in-
tegrada. A intenção era unir os saberes e 
desenvolver projetos em grupos que en-
volvessem essas áreas. O resultado dessa 
parceria foi o desenvolvimento de proje-
tos de aplicativos, sites e jogos, produtos 
que dependem desses dois conhecimentos 
para serem constituídos.

Dentre os projetos apresentados 
pelos alunos na conclusão da disciplina 
destacou-se o jogo “Mundo de Alice”, proje-
tado para incentivar crianças, nas escolas, 
a aprender inglês. Na ocasião, Lucas Bauer, 
diretor do Hub 1005, entusiasmado com o 
projeto, ofereceu o espaço para que os jo-
vens empreendedores possam continuar 
trabalhando nesse projeto multidisciplinar.

Em julho, os alunos e professores 

da disciplina foram convidados a visitar 
o Hub, que fica no Espaço de Arte Daniel 
Bellora, conhecer as multifuncionalida-
des do local, que oferece um amplo es-
paço de coworking, ou seja, um local de 
trabalho compartilhado entre diversos 
profissionais.

Os idealizadores de “O Mundo de 
Alice”, Günter Ribak, Pablo Quila e Aman-
da Azevedo estiveram presentes e disse-
ram que o espaço servirá para que possam 
expandir o projeto, adicionar novas fun-
cionalidades ao jogo, além de conversar 
com novos profissionais. “Foi uma forma 
de ver o produto final acontecer, colocar 
em prática isso e ver que o que a gente 
está projetando vai funcionar” comenta 
Amanda.

A disciplina Design e Desenvol-
vimento de Produtos Digitais Criativos 
(Tópicos), coordenada pelos professores 

Tatiana Tavares e Rafael Ferreira, foi 
projetada para atender uma demanda 
antiga tanto dos alunos dos cursos de 
Design quanto dos da Computação. 
Para Ferreira, do curso de Design, com 
o resultado dos trabalhos dos alunos 
veio a sensação de dever cumprido e a 
oportunidade oferecida pelo Hub é uma 
forma de levar a proposta da disciplina 
para além da sala de aula. “O principal 
resultado é a experiência”, conclui.

Na ocasião da visita ao Hub, foram 
planejadas novas ações conjuntas a serem 
realizadas futuramente, como o projeto 
“Conect”, que ocorre semanalmente e pro-
porciona atividades abertas à comunida-
de. Para Bauer, essas ações proporcionam 
ideias inovadoras que fazem toda a dife-
rença. “É gratificante ver essa ‘gurizada’ 
criativa. A gente vê que eles têm poten-
cial, e isso é empolgante” destaca.

Estudos de Gênero e Diversidade é ofertada como disciplina optativa

O Observatório de Gênero e Diversida-
de da UFPel, como fruto de sua luta 

para ampliar as discussões sobre o tema, 
está ofertando neste segundo semestre 
letivo de 2016 a cadeira optativa “Es-
tudos de Gênero e Diversidade”. A ideia 
surgiu após o primeiro Simpósio de Gê-
nero e Diversidade, ocorrido no primeiro 
semestre, quando, alunos, professores 
e a comunidade puderam participar de 
palestras, minicursos e mesas redondas 
que debatiam o tema. A vontade dos 
participantes em se aprofundar mais no 
assunto permaneceu e a coordenação 
do Observatório esforçou-se para buscar 
atender ao pedido de que fosse ofertada 

em forma de disciplina.
A cadeira foi ofertada no Ban-

co Universal, por meio sistema Cobal-
to, durante o período de solicitação de 
matrícula. São duas turmas, com uma 
carga horária de 68h. A primeira tem 40 
alunos, funcionando no prédio do cur-
so de Geografia, na antiga Escola Salis 
Goulart,e a segunda conta com 50 alu-
nos, na antiga Canguru. Ambas ocorrem 
nas sextas-feiras, a partir das 13h30min.

As aulas são ministradas pelos 
professores Daniele Galinda e Renata 
Pinheiro, do Centro de Letras e Comu-
nicação, Márcia Alves, da Faculdade de 
Educação e Udison de Carvalho, da Fa-

culdade de Medicina, com o auxílio da 
doutoranda em Educação Luciana Pereira 
e da colaboradora Adriana Lessa. A dis-
ciplina é dividida em três módulos:  Fe-
minismo e Diversidade, Gênero e Diversi-
dade no âmbito escolar e Gênero e Mídia.

A professora e coordenadora do 
Observatório, Márcia Alves, afirma estar 
surpresa positivamente com a grande re-
percussão que a cadeira gerou entre os 
alunos. “Estamos contentes, pois essa é 
uma temática que precisa ser abordada 
dentro da Universidade”, afirma. Márcia 
explica que este é um plano piloto e que, 
a partir da recepção encontrada na co-
munidade, pode ser estendido.

Fotografia:  Katia Helena Dias
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Siepe tem mais de 3,6 mil trabalhos. Evento debate 
Conhecimento, Sociedade e Diversidade 

Fotografia:  Arquivo CCS

Pela segunda vez na UFPel, os principais congressos 
das maiores áreas de atuação da Universidade esta-
rão em realização simultânea, de 26 a 30 de setem-

bro, neste ano com mais de 3,6 mil trabalhos. A  2ª Sema-
na Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão (Siepe) terá 
o Congresso de Iniciação Científica (CIC), o Encontro de 
Pós-Graduação (Enpos), o Congresso de Extensão e Cultu-
ra (CEC) e o Congresso de Ensino de Graduação (CEG). O 
tema central dos eventos será Conhecimento, Sociedade 
e Diversidade .

Além das apresentações de trabalhos, comunica-
ções, colóquios, encontros, seminários e apresentações 
artísticas, a Siepe terá palestras e painéis e a seleção de 
trabalhos premiados, ocupando os três turnos de todos 
os dias de eventos. A Semana objetiva integrar todas as 
áreas de atuação da Universidade e reforçar a indissocia-
bilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Durante os cinco dias ocorrerão os principais 
eventos das três áreas, que são o 25º Congresso de Ini-
ciação Científica (CIC), 18º Encontro da Pós-Graduação 
(Enpos), 3º Congresso de Extensão e Cultura (CEC) e o 2º 
Congresso de Ensino de Graduação (CEG). A Semana de 
2016 segue a política colocada em prática já há dois anos, 

em 2014 ainda em eventos isolados mas que ocorreram 
simultaneamente, e  em 2015 quando da realização da 
primeira Siepe. Durante os eventos, as atividades acadê-
micas serão suspensas.

Serão 3.605 trabalhos em todos os eventos, sendo 
1.668  no CIC, 954 no Enpos, 551  no CEC e 432  no CEG. Os 
horários e os locais das apresentações dos trabalhos e co-
municações, que ocorrem todas no campus Anglo, estão 
nos sites dos eventos, que podem ser acessados na página 
da Siepe, que é a http://www2.ufpel.edu.br/siepe/. Nos 
sites de cada evento estão também as programações dos 
Congressos e encontros.

Valores
Para o  reitor Mauro Del Pino, o sucesso da Siepe se deve 
não somente à reunião dos projetos, das três áreas, mas 
também a toda uma estrutura institucional existente 
em serviços na Universidade. E neste sentido, recorda 
conquistas que facilitam ainda mais as atividades da Se-
mana e o espírito de indissociabilidade e integração. A 
primeira é o Sistema Integrado de Programas e Projetos, 
que entrará em vigor. O instrumento unifica os regis-
tros dos projetos, não importando se são de pesquisa, 

ensino ou extensão. A segunda é o Escritório de Projetos 
da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, que 
atua na relação com as fundações da Universidade, que 
apoiam a Instituição no desenvolvimento dos projetos.

O trabalho de toda uma equipe, formada por ser-
vidores de pró-reitorias, de coordenações e de unidades 
da Universidade é destacado pelo vice-reitora, Denise 
Gigante, como fator gerador do sucesso da Siepe. Ela fri-
sa que, com o evento, a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão fica ainda mais fortalecida na Ins-
tituição.

Já o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Lu-
ciano Agostini, destaca o avanço que é fazer o evento, 
unindo as três áreas, num mesmo local, o que permite a 
perfeita integração entre os pesquisadores, classificando 
a realização como conquista histórica.

“A indissociabilidade se faz pelas ações, e a Sema-
na Integrada é exatamente isso”, assim define o encontro 
a pró-reitora de Extensão e Cultura, Denise Bussoletti.

Para o pró-reitor de Graduação, Álvaro Hypólito, a 
Siepe prova que a produção do conhecimento acadêmico 
não tem hierarquia, “vem de todas as áreas”. Lembra que os 
trabalhos do CEG são muito destacados por suas qualidades.

http://facebook.com/ufpel

