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Flanejamento-
Desenvolvimento, agora, na 
assuntos de Pró-Reitoria, A nova Pro-Reitoria 
foi aprovada pelo Conselho Universita'rio e 
possui dois departamentos: Planejamento e 
Orçamento e Técnico. 0 novo orgao inclui ainda 
a Divisão de Modernização e Controle, a 
Divisão de Receita Própria e as Seções de 
Desenvolvimento Institucional, Organização e 
Métodos e Custos, junto ao Departamento de 
Planejamento e Orçamento. 0 Departamento 
Técnico engloba a Divisão de Obras, Divisão de 
Estudos e Projetos e as seções de 
Fiscalização, de Equipamentos e de Projetos e 
Custos.

O titular da nova prõVeitoria é Antônio 
Leonel Cunha, que exerceu o cargo de 
Pró-Reitor Administrativo Pro-Tempore, nos 
primeiros meses da gestão César Borges. 
Leonel foi chefe da Divisão de Administração 
de Projetos de Pesquisa e Pós-Graduação e é 
membro do Conselho de Informática da UFPel.

Planejamento
UFPçl, saon Centro Múltiplo 

homenageia servidores
e

n Pavimentação dará 

mais conforto ao Campus

D Planejamento, agora, e 

Pro-Reitoria
Centro- 0 Centro de Atividades 

Múltiplas, com obras programadas já para este 
ano, homenageia os servidores da UFPel, 
através de seu nome "Adão da Costa e Silva", 
funcionário do Departamento de Pessoal 
tragicamente 
automobilístico, no começo de 1993.

0 Centro oferecerá um local de convívio a 
Comunidade Universitária e^ sediara' trés 
agencias bancárias, uma farmácia, agência dos 
Correios, centrai telefônica, posto de vendas 
da produção da UFPel, livraria da Editora 
Universitária e restaurante.

0 projeto deverá ser concretizado através 
de uma estrutura metálica que pretende 
interferir o mínino possível no ambiente do 
Campus. De acordo com os projetistas, o 
Centro usa como referência a linguagem^ da 
arquitetura clássica de Pelotas, que é o 
Ecletismo.

falecido acidenteem
Recursos- O Pro-Reitor de Planejamento 

da UFPel, Antônio Leonel Cunha, participou, em 
Brasília, do Fórum de Pró-Reitores de 
Planejamento. Leonel verificou, durante o 
encontro, quais os critérios que deverão ser 
usados para a orientação do Banco de_ Dados, 
capaz de permitir o acesso a informações que 
contribuirão para aumentar o índice ou vetor 
de liberação de recursos para a Universidade.

Os dados incluirão o numero de alunos 
graduados, titulação dos docentes e a situação 
física das unidades. Nos proximos dias, a 
Pro-Reitoria de Planejamento solicitará ãs 
unidades informações detalhadas que permitam 
maior obtenção de recursos do Ministério da 
Educação. A informação precisa de cada 
unidade e dos cursos de Pos-Graduação 
permitirá a mudança do vetor ou da matriz de 
liberação de recursos.

Pos-Graduação- A Comissão do 
Conselho de Pós-Graduação, que tem a função 
de propor as modificações no Regimento dos 
Cursos da área, já concluiu seus trabalhos. Os 
resultados serão apreciados na próxima 
reunião do Conselho. A comissão e formada por 
Jose" Fachinello, Francisco de Assis e Fernando 
de Barros.

Pavimentação- 0 Campus do Capão do 
Leão, além de mudar sua imagem, ficará bem 
mais confortável com a pavimentação de suas^ 
vias de trânsito. Um projeto executivo sera' 
elaborado, neste sentido, tendo como base o 
traçado do sistema viário desenvolvido pelos 
técnicos da Pró-Reitoria de Planejamento.

O projeto contemplará cerca de 11 mil 
metros ^ quadrados de vias principais e 
secundárias em asfalto e seis mil metros 
cjuadrados de estacionamentos e baias para 
ônibus em blocos de concreto tipo stein. 400 
mil doláres serão destinados â obra.



• Lscolas 1 ecnicas- 0 diretor 
«Çomunto Agrotécnico Visconde da Graça,
"professor Odeli Zanchet. participa de t eunrao 
nesta segunda-feira, 16, na Escola Técnica 
Federal de Química do Rio de Janeito.
Juntamente com outros diretores de_ escolas 
das universidades federais, tratara com o 
ministro Murilio Hingel de questões definitivas 
sobre orçamento das escolas e 
relações com a Sesu (Secretaria de Ensino 
Superior) do MEC e com a Semtec (Secretaria 
de Educação Media e Tecnológica).

Para o diretor do CAVG, "é muito importante 
este encaminhamento, pois, alemple melhorar a „ .
situação das escolas aliviara também as Luís Amaral, dara _ uma 
universidades, em termos orçamentários . y 1 ecnicas de Gravura ,

Apôs a reunião, Zanchet permanecera no 
Rio, onde participara" do III Cçnet (Congresso 
Brasileiro de Educação Tecnológica), promovido 
pelo MEC.

cio Hic UI UC U iviai-y \i/iujt,t.i

Artes Leopoldo Gotuzzo) realiza a mostra 
"Paisagens" 
acervo permanente do Museu.

De acordo com o diretor do Malg, professor 
Wilson Miranda, de 3 a 22 de setembro^ ocorre

Técnicas",
exposição que reune obras de 15 ar tistas 
gaúchos e mostra as diversas técnicas de 
gravação. A exposição e uma promoção do 
Margs (Museu de Artes do Rio Grande do Sul) e 
faz parte do projeto "Ver o Rio Grande , 
daquele orgão. Durante a mostra, em data^ 
ainda a ser definida, o curador do projeto, Jose

palestra sobre

com obras que compoem o

"Gravuras e suasa mostra

as suas

Contos- Ate" 4 de outubro estão abertas 
as inscrições para o VIII Concurso de Contos 
"Cidade cie Araçatuba", em São Paulo. Os 
interessados podem concorrer com um conto e 

Restaurantes- A Coordenadoria de os prêmios, com valores atualizados.
Assuntos Estudantis e Comunitários, através da correspondem a CR$ 22 mil, CR$ 16 mil e CR$ 9
HiVkãorie Restaurantes está buscando a mil. Mais informações no Departamento de Artemelhoria da quaSe da ’comida servida nos e Cultura da PrV-Reitoria de Extensão, ramal

RUs. O ambiente dos restaurantes também esta 
sendo melhorado. A primeira providencia neste 
sentido sera" a colocação de som ambiental.

O controle do acesso aos RUs também esta
especial |

183.

Cosmos- A Rádio Cosmos FM Educativa 
Pela da UFPel leva ao ar todas as sextas-feiras, às 

14h, o programa "Presença do Autor Local". As 
quintas-feiras, às 13h. e apresentado "Poesia no 
Ar", enquanto que "UFPel Novo Canto", vai ao 

Proença- 0 professor-convidado da ar às terças-feiras, vas J3h. Todos estes 
UFPel, pianista de renome internacional Miguel programas tem a produção de Joaquim Luiz 

Proença, volta a Universidade nesta semana, Duval. 
de 16 a 20 de agosto. Além de se reunir com a 
administração da UFPel, para dar
prosseguimento ao seu projeto cultural, Política- O Instituto de Sociologia e 
começara a proferir o curso de Master p0,-tjCa ^ está com inscrições abertas para o 
Classes, das 15h as 18h, no Conse» «/atorio de Curs0 Pos-Graduaçao, em nível de
Música. Maiores informações sobre o curso EspeCialiZação, em Ciência Política. O curso tem 
podem ser obtidas na Pró-Reitoria de Extensão ^ duração mínima de dois semestres e 

e Cultura ou no Conservatono. máxima de quatro e forma o pesquisador em
Ciência Política. Maiores informações pelo fone 
25-9344.

atençaotendo uma 
Coordenadoria.

Trabalho- Foi lançado, nesta sexta-feira,
13, às 18h, no ICH (Instituto de Ciências 
Humanas), o livro Trabalho, Conhecimento e 
Formação do Trabalhador", de autoria dos
Tambara^e Aivaro^Hypolito. O livro é uma Representantes- O funcionário

oublicação da Editora da UFPel e da Livraria Qartagnan Padilha Vieira venceu a eleição para
Mundial representante dos se™dor.^

tecnico-administrativos no conseino 
Universitário. Ele tera como suplente Renato 

fnn«elho- Já" está constituído o novo Barbará. Dartagnan obteve 513 votos, contra 
, editorial da Editora e Gráfica 190 dados a Lúcia Argoud, que tinha como 

Conselho estes os membros: Mário suplente Maria da Graça Magalhaes. A escolha
OsorZ Magalhães, Çarmen Ltíciij Hernandorena, registrou 18 votos nulos e oito em branco. 
Cláudio Neutzling, Alípio Coelho, Angela Gonzalez,
Antônio Henrique Nogueira e Lulz 0 REOator éum jorhal mural, para auETopos possam lê-lo, ôhxe-o
Lessa Freitas. Ficam como suplentes os 0REDA™'E -m em um locai bem uiswel
professores Agostinho Mario Dalla Vechia e
Manoel Luís Vasconcelos.

Ultima Hora
/ .
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Domingo, fj» 
5 de setembro de 1993 A

Cultura

A gravura e suas 

técnicas, no Malg
O Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, em realiza

ção conjunta com o Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul, inaugurou a exposição itinerante A Gravura 
e suas técnicas, reunindo obras de 15 artistas, sob 
a curadoria de José Luís do Amaral, responsável 
pela palestra de abertura.

Expõem seus trabalhos Eduardo Haesbaert, Ar
mando Almeida, Elizane Santos Rocha, Cátia Useví- 
cius, Suzana Sommer e Maria Lúcia Cattani (Gravu
ras); Anico Herskovitz, Circe Saldanha (Xilogravu
ras); Clarice Jaeger, Wilson Cavalcanti e José Carlos 
Moura (Processos Xilográficos); Nilza Hertel, Mí
riam Tolpolar e Danúbio Gonçalves (Litografias) e 
Carlos Britto Velho (Serigrafia).

Segundo o curador, a utilização de gravações 
sobre chapas de madeira (Xilogravura) ou de metal 
(Calcogravura) constituem técnicas das mais anti
gas, na história das artes plásticas.



:;r m**
DIÁRIO da MANHÃ

* José Luís do Amaral 
(professor, crítico de arte e coordenador 
de Acervo e Exposições do MARGS), fez 
palestra no Museu Leopoldo Gotuzzo (da 
UFPel), no último dia 3. Na sequência da 
exposição sobre gravuras e sua técnicas 
segue até o dia 22.

:'4 AQuinta-feira,
9 de setembro de 1993

í
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Homenagens- Em sessão solene dos 
Conselhos Superiores da UFPel, a Universidade 
entregou o título de Prqfessor ^mérito a José 
Amaral Braga Filho, Apio Cláudio de Lima 
Antunes e Gilda Corrêa Meyer Russomano e a 
Medalha do Mérito Universitário a professora 
Elisa Clélia Minioni.

Da sessão, presidida pelo reitor Cesar 
Borges, "0 Redator" extraiu estas frases:

0 professor deve expor seus 
conhecimentos com graça e beleza", de Apio 
Antunes,

"A Universidade tem um compromisso do 
qual nào pode fugir, que é o da busca de 
uma sociedade melhor, onde convivam a 
democracia e a justiça", de Gilda Russomano.

"Todo ato de ensino e um ato de amor", 
de José Braga Filho.

,1 D UFPel discute sua 

avaliação institucional

D Bolsas oportunizam 

atividades a alunos

D Sessão Solene 

homenageia docentes

Avaliaçao- A UFPel realiza o 
seminário"Em questão: a avaliação institucional 
na Universidade", que se desenvolverá ao 
longo deste segundo semestre^ e do primeiro de 
1994, A atividade que da" a partida ao 
seminário x ocorre ^nesta terça, 14, no 
Conservatorio de Musica, ás 8h30min, quando 
uma das maiores autoridades brasileiras em 
Qualidade Total, o professor Claudius D‘ 
Artagnan Barros, da empresa de consultoria 
Propar, de São Paulo, palestra sobre o assunto. 
As inscrições ao seminário poderão ser feitas 
antes da palestra de abertura.

0 seminário objetiva propiciar um estudo 
junto a comunidade universitária, visando a 
elaboraçao de um projeto de avaliação 
institucional. A promoção é" da Pro-Reitoria de 
Graduação. Mais informações pelo fone 21-2033, 
ramais 144 ou 149.

Posses- Tomaram posse, nos últimos dias, 
na UFPel, novaes direções nas unidades. 0 
professor Alcebíades Nunes Barbosa e o novo 
diretor da Faculdade de Odontologia, tendo 
como vice Angela Maas. Na Faculdade de 
Engenharia-Agrícola, foi empossado Mário Jose 
Milman, na direção, e João Viegas Filho, na vice.

0 Instituto de Biologia, agora, é dirigido pelo 
professor Tasso Faraco de Azevedo e por seu 
vice, João Nelci Brandalise. 0 novo diretor, 
também já empossado,^ da Faculdade de^ 
Medicina e" o professor DeVcio Zerwes, que terá” 
como vice, nos prõximos quatro anos, Roger 
Castagno. Na /acuidade de Agronomia a 
direção agora e" de Jose" Carlos Fachinello, que 
tem como vice Ledemar Vahl,

Espanhol- Ensinar espanhol, agora, esta" 
mais fácil. E que três professoras do ILA 
(Instituto de Letras e Artes) elaboraram o livro 
Espanhol para Estrangeiros, primeiro volume, 
qua faz parte da se"rie Fronteiras Abertas,São 
elas as professoras Carmen Lúcia 
Hernandorena, Isabella de Moura e Wania 
Brauner. 0 livro foi lançado em Santa Maria,com 
a presença do ministro da Educaçao, Murilio 
Hingel, que levou um exemplar autografado 
para o presidente Itamar Franco, e na ultima 
sexta-feira, em Pelotas, no ILA.

Bolsas- A Coordenadoria de Assuntos 
Estudantis e Comunitários, através da_Seção de 
Apoio Estudantil, encerra as inscrições nesta 
terça-feira, 14, para o Programa de Bolsas de 
Apoio Acadêmico, que oportunizará aos alunos,

horasem regime de 12 semanais,
desenvolverem atividades de ensino, pesquisa 
ou extensão. As inscrições podem ser feitas na 
rua Tres de Maio, 1075, das 8h30min ás 11h e 
das 14h ãs 16h30min, Maiores informações pelo 
fone 25-7509.

'



'È VHospÍtal- 0 ex-diretor da Faculdade de 

r Medicina da UFPel, professor Vanderlei Rospide 
da^Motta, é _o novo presidente da Comissão 
Pro-Construçao do Hospjtal-Escola da 
Universidade, A antiga comissão foi desfeita e 
os novos membros serão escolhidos em

— x /
Sao apenas 15 vagas e o instrutor e o Técnico 
Desportivo Vilmar Douglas de Souza.

Laboratorio- Concluiu suas atividades 
em 1-de setembro o Treinamento em Técnicas 
Gerais de Laboratorio, promoção conjunta da 
Divisão de Desenvolvimento de Pessoal e IQG, 
O treinamento reuniu 13 servidores da UFPel e 
5 alunos da ETFPel, atingindo seus objetivos, de 
acordo com os organizadores.

seguida.

Impressora- A Pró"-Reitona de Pesquisa^ 
e Pps-Graduação estã^ comunicando que ja' 
esta instalada a impressora a laser HP, 
comprada com recursos oriundos da Capes. 0 
equipamento, segundo o_ próVeijor, Carlos Gil 
Turnes, de ultima geração, esta a disposição 
dos pesquisadores e estudantes de 
pos-graduacao. Para usar a impressora o 
usuário devera'' entregar o papel necessário na 
Divisão de Apoio na Divulgação de Pesquisa e 
Pós-Graduação, a Jose Fernando da Silva,

315 SAO- De 20 a 25 de setembro se 
realiza a 31?Semana Acadêmica de Odontologia, 
A programaçao científica inclui cyrsos, 
conferências, painéis e temas livres, alem de 
atividades culturais e _ churrasco de 
encerramento. As incriçoes podem ser 
realizadas no Centro Acadêmico de. 
Odontologia. Participe deste evento, que e 
consiçlerado o acontecimento máximo na área 
cientifica de Odontologia na Zona Sul.Apoio- O proVeitor de Pesquisa e 

Pós-Graduação, Carlos Gil Turnes, informa que 
foram outorgadas 45 bolsas de trabalho a 
estudantes com necessidade de apoio 
financeiro, A seleção dos estudantes, de uma 
demanda de 173 candidatos, foi realizada pela 
Coordenadoria de Assuntos Estudantis, 
segundo seus critérios. A alocação de recursos 
foi realizada pela Pró"-Reitoria, sendo

primeiro

Patrimônio- Nesta terça-feira, 14, ás 

9h30min, no auditório da Faculdade de Direito 
será" apresentada a palestra sobre "Educaçao 
Patrimonial", pela diretora do Museu Imperial,, 
professora Maria de Lourdes Horta. 0 evento e 
uma promoção do IBPC, Pró-Reitoria de 
Extensão, Centro de Estudantes de Arquitetura 
e Patrimônio Histórico do RS.

lugar,direcionados, 
pesquisadores do CNPq .tutores de grupos PET, 
pesquisadores da Fapergs e de grupos 
emergentes. As bolsas, financiadas com 
recursos orçamentários da Universidade, têm 
vigência de 1-de setembro ate"31 de janeiro de 
1994.

aem

Maíg- Ate" o dia 22, o Malg (Museu de Arte 

Leopoldo Gotuzzo), em promoção conjunta com 
o Museu de Artes do RS, expõe a mostra 
itinerante " A Gravura e suas. Técnicas", que 
reune obras de 15 artistas gaúchos, usando as 
diferentes técnicas de gravuras em _ seus 
trabalhos. O Malg fica localizado à rua Felix da 
Cunha, 818.

Recursos- Em 25 de agosto foi entregue 
a Pro-Reitoria Administrativa a folha de 
pagamento dos bolsistas da Capes, 
correspondente ao§ quatro programas 
gerenciados pela Pro-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação. O montante de CR$ 
4.936.685,00 correspondeu a : PICD CR$ 
1.120.700,00; Demanda Social 2.096.320; PET CR$ 
539.000,00 ; e Residência Médica CR$
1.180.665,00.

Os quatro programas atenderam 37 
docentes que estão realizando pós-graduação 
eiT) instituições brasileiras, 75 alunos de 
pos-graduação matriculados^ em cursos da 
UFPel,^57 alunos de graduação e 59 alunos de 
Residência Médica da UFPel.

Exposição- Ate" o final do mês, o ILA 

(Instituto de Letras e Artes) mostra os 
trabalhos de alunos da disciplina de Expressão 
Gráfica III, realizados, no primeiro semestre 
deste ano. 0 local é a Sala de Exposições 
Antonio Caringi, situada no Instituto, ã rua 
Marechal Floriano, J79.

A exposição é resultado de seleção feita 
entre os melhores trabalhos dos alunos que 
cursaram a disciplina, dos cursos de Educaçao 
Artística e Graduação em Pjntura, Escultura e 
Gravura. A coordenação e" dos professores 
josé Carios Nogueira e Gilberto Yunes, com o 
apoio do NED(Nucleo de Extensão e Divulgação).Musculação- A Escola Superior de 

Educação Física esta" realizando o projeto de 
Extensão "Condicionamento Físico através da 
Musculação", que tem como responsável 
Suzete Chiviacowsky. A atividade é destinada 
aos servidores da UFPel e sera' realizada ~as 
segundas, quartas e sextas-feiras, as 20h, As 
inscrições podem ser feitas nesta terça e 
quarta-feira, dias 14 e 15, na Secretaria da Esef.

Cosmos- A Rádio Cosmos FM Educativa, 
da Coordenadoria de Comunicação 
está adquirindo equipamento para

orgao 
Social,
transmissões externas(maletas), Em breve, o 
material ja" estara" em uso.


