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APRESENTAÇÃO
O Relatório de Atividades da FDMS, além de divulgar os resultados sobre a sua
atuação de forma transparente, objetiva demonstrar a aptidão da Fundação como
Instituição de apoio, atuando como articuladora e gestora das diversas ações promovidas
por pesquisadores e docentes da UFPEL, e de organizações privadas junto à sociedade.
Anualmente o Relatório é submetido ao Conselho Universitário (CONSUN) para
avaliação, aprovação e manifestação de interesse da UFPEL em manter a FDMS como
Fundação de Apoio.
Agradecemos o apoio e dedicação de todos os usuários, parceiros, colaboradores, e
conselheiros que auxiliaram no desenvolvimento e crescimento da FDMS como Instituição
de Apoio no ano 2012.

2

Fundação Delfim Mendes Silveira
Relatório de Atividades 2012

1- A FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA
Diante do Parágrafo único, do Art. 1º, do Decreto nº 7.423/2010, a Fundação Delfim
Mendes Silveira – FDMS, caracteriza-se como uma Fundação de direito privado, sem fins
lucrativos, que objetiva dar suporte ao desenvolvimento da tecnologia e das ciências,
através do apoio a projetos científicos e atividades de ensino, pesquisa e extensão da
Universidade Federal de Pelotas – UFPEL e de organizações privadas, por meio do
assessoramento de atividades administrativas, técnicas e financeiras, “criando condições
mais propícias a que as instituições apoiadas estabeleçam relações com o ambiente
externo”.
Tem como objetivos estatutários:
I – Prestar apoio na execução dos programas e atividades da UFPEL;
II – Promover a integração UFPel-Empresa-Estado;
III – Promover estudos, pesquisas e prestação de serviços para entidade públicas e
privadas;
IV – Promover a articulação da UFPEL com entidades públicas e privadas, nacionais
ou estrangeiras, visando à forma de colaboração, contratos ou convênios, para execução de
programas;
V – Promover a prestação de serviços de ordem técnica, científica, cultural, de
pesquisa e assistência.
A Fundação obtém recursos para o pagamento das suas despesas administrativas e
custos operacionais através do repasse destinado às despesas administrativas proveniente
dos projetos, e mantém o controle das atividades desenvolvidas em diferentes instâncias,
buscando atender as disposições legais estabelecidas para as fundações de apoio através de
uma Auditoria Externa Independente para análise do Balanço Patrimonial e da
Demonstração Contábil, da fiscalização econômico-financeira por meio do Conselho Fiscal da
FDMS, bem como emite pareceres sobre as contas da Fundação, a serem submetidas ao
Conselho Superior.
Atualmente possui sede e foro na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, na
Rua Lobo da Costa, nº 447, sala 20, do prédio da Agencia da Lagoa Mirim.
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1.1 Características dos serviços prestados pela FDMS
A principal atividade da FDMS é gerenciar no âmbito técnico-administrativo os
recursos de projetos científicos, programas e eventos de ensino, de pesquisa, de extensão,
de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico da Universidade Federal de
Pelotas – UFPEL e de organizações privadas.
A Fundação também gerencia bolsas de estudo e pesquisa, em nível de graduação e
pós-graduação, em programas de ensino, extensão, desenvolvimento científico e
tecnológico.

1.2 Inscrições, Registros e Cadastros da fundação
A Fundação Delfim Mendes Silveira – FDMS foi fundada no dia 08 de novembro de
1999, sob o n° de registro 71.185 fls.67 do livro A5 no Cartório de Registros Civil das Pessoas
Jurídicas - Rocha Brito. Inicialmente situava-se na Rua Andrade Neves, nº 1529, na cidade de
Pelotas/RS. Foi instituída por um grupo de professores e servidores da Universidade Federal
de Pelotas-UFPel, não devendo distribuir lucros ou dividendos sob nenhuma forma ou
pretexto, e também não devendo remunerar os cargos do Conselho Superior, do Conselho
Fiscal e da Diretoria Executiva.
A Fundação Delfim Mendes Silveira – FDMS apresenta as seguintes inscrições, registros e
cadastros:
I.

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA – CNPJ: 03.703.102/0001-61

II.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA - 306-9 - FUNDACAO PRIVADA

III.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL - 84.11-6-00 Administração pública em geral

IV.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL – IM: 589.859-5

V.

SISTEMA DE CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF: 12/08/2011

VI.

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – SIASG: 12/08/2011

VII.

SISTEMA DE CONVÊNIOS – SICONV

VIII.

CREDENCIAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC – Portaria Conjunta
n° 3, de 3 de janeiro de 2012.
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1.3 Estrutura Administrativa
De acordo com o Estatuto a estrutura político-diretiva da Fundação é composta pelo
Conselho Superior, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.
O Conselho Superior é o órgão máximo da Fundação e compõe-se de 01 (um)
Presidente do Conselho, 01 (um) Vice-Presidente do Conselho, 12 (doze) membros titulares,
e 12 (doze) membros suplentes, na maioria brasileiros, com mandato de 02 (dois) anos
renovando-se anualmente a metade do quadro de conselheiros, permitida a recondução.
A Diretoria Executiva é constituída por um Diretor-Presidente, um Diretor-Executivo e
um Diretor-Executivo Adjunto. Já o Conselho Fiscal é constituído por 03 (três) membros
efetivos e 01 (um) membro suplente, eleitos pelo Conselho Superior, com mandato de 02
(dois) anos.

Conselho Superior
Presidente do Conselho
Mandato de 2011 a 2013
Alci Enimar Loeck
Vice-Presidente do Conselho
Mandato de 2011 a 2013
Odir Antonio Dellagostin
Conselheiros Titulares
Mandato de 2011 a 2013
Alci Enimar Loeck – Docente UFPEL
Anderson Dionei Grutzmacher - Docente UFPEL
Eder João Lenardão - Docente UFPEL
Evandro Piva - Docente UFPEL
Marilene Farias Alam – Docente UFPEL
Odir Antonio Dellagostin – Docente UFPEL
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Conselheiros Suplentes
Mandato de 2011 a 2013
Ana Maria Baptista Menezes - Docente UFPEL
Fabio Pereira Leivas Leite - Docente UFPEL
Ivan Bianchi - Docente UFPEL
Lizaine Lisboa Mesquita Gomes- Contadora
Luis Antônio de Ávila - Docente UFPEL
Mário Duarte Canever - Docente UFPEL
Conselheiros Titulares
Mandato de 2010 a 2012
Antonio César Silveira Baptista da Silva - Docente UFPEL
Márcio Nunes Corrêa - Docente UFPEL
Moacir Cardoso Elias - Docente UFPEL
Sandra Souza Franco - Docente UFPEL
Silmar Teichert Peske - Docente UFPEL
Tânia Elisa Morales Garcia - Docente UFPEL
Conselheiros Suplentes
Mandato de 2010 a 2012
Gilmara Andersson Timm - Enfermeira
Lauer Alves Nunes dos Santos - Docente UFPEL
Luciane Prado Kantorski – Docente UFPEL
Mário Carlos Araújo Meireles - Docente UFPEL
Milton Luis Rodrigues Bresque -Auxiliar Administrativo
Tânia Beatriz Gamboa Araújo Morselli - Docente UFPEL
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Conselho Fiscal
Conselheiros Titulares
Mandato de 2011 a 2013
Eder João Lenardão - Docente UFPEL
Sandra Souza Franco - Docente UFPEL
Tânia Elisa Morales Garcia - Docente UFPEL
Conselheiro Suplente
Mandato de 2011 a 2013
Anderson Dionei Grutzmacher - Docente UFPEL

Diretoria Executiva
Diretor Presidente
Mandato de 2011 a 2013
Alexandre Oliveira Barum
Diretora Executiva
Mandato de 2011 a 2013
Aline Mielke Sampaio
Diretor Executivo Adjunto
Mandato de 2011 a 2013
Henrique Alberto Carrett Clasen
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1.4 Projetos Administrados pela FDMS
1.4.1 Projetos
De acordo com a norma ISO 10006 (1997), projeto pode ser definido como “um
processo único, um empreendimento planejado que consiste em um grupo de atividades
coordenadas e controladas, com datas para início e término, visando o alcance de um
objetivo específico, incluindo limitações de tempo, custo e recursos”.
A Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994, regula a relação entre as Instituições
Federais de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica e as Fundações de Apoio.
De acordo a Lei 8.958/94, as Instituições Federais de Ensino Superior e de Pesquisa Científica
e Tecnológica podem contratar por dispensa de licitação, instituições criadas com a
finalidade de dar apoio à projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento
institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições federais contratantes.

1.4.2 Natureza dos Projetos
Os Projetos Administrados pela Fundação classificam-se em três naturezas:
I.

Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão;

II.

Eventos;

III.

Convênios.

1.4.2.1 Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão

São Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão ou Desenvolvimento Institucional
vinculados a unidades acadêmicas da UFPEL e coordenados por docentes da Universidade ou
projetos de iniciativa individual ou coletiva de professores, firmado com outras organizações
privadas e que podem usar ou não infra-estrutura da UFPEL.
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São programados para reunir um grupo de pessoas para um objetivo específico.
Abaixo segue a classificação dos eventos segundo o Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios:

Congresso e Conferência: Reúne elevado número de participantes com objetivo de assistir a
apresentações feitas por especialistas a respeito de um ou mais temas.
Debate: Discussão pública entre dois ou mais oradores com a presença de um mediador com
atribuição de coordenar as falas. É um método bastante eficaz para expor temas que
apresentam posições conflitantes.
Encontro: Objetiva expor trabalhos, estudos e experiências relevantes para áreas
específicas. Tem as mesmas características do congresso com formato menor.
Fórum: Reunião de discussão caracterizada pelo livre debate de idéias, com participação do
público.
Jornada: Reunião de profissionais de determinada área de conhecimento que visa o
tratamento prático (técnicas de demonstração ou apresentação de casos) de um tema.
Mesa-redonda: Reunião de especialistas ou técnicos que discutem ou deliberam, em pé de
igualdade, sobre determinado assunto. Coordenada por um moderador que disciplina a
reunião e admite a participação do público, mediante perguntas.
Painel: Reunião na qual a mesa é composta por personalidades ou especialistas que
apresentam diferentes pontos de vista a respeito de um tema que será debatido em
plenário.
Palestra: Conferência proferida por especialista para um público específico.
Reunião: Termo utilizado para definir pequenos ou grandes agrupamentos com fins
específicos.
Seminário: Congresso científico ou cultural cujo objetivo é a atualização e o debate de
conhecimentos técnicos.
Simpósio: Reunião de técnicos e especialistas destinados a apresentar comunicações sobre
temas de grande interesse de um público selecionado, bem como objetiva realizar
intercâmbio de idéias e informações.
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Workshop: Oficina de treinamento especializado cujo objetivo principal é praticar uma
técnica. Nesse evento, o treinando aprende a executar uma tarefa ou seguimento
Oficina: É semelhante ao workshop, sendo que a oficina é mais utilizada para prática de
técnicas.
1.4.2.3 Convênios

No âmbito federal, os convênios e os contratos de repasse usualmente servem como
meios para promover a descentralização na gestão de recurso público federal, sendo
repassados para outros entes públicos ou privados, a fim de realizar objetivos que são
compartilhados. Estando previsto no art. 241 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, bem como no art. 116 e §§ da Lei Federal nº 8.666/93.
É através do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, do
Governo Federal, coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que os
atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de
contas e informações, acerca de tomada de contas especial dos convênios, contratos de
repasse e termos de cooperação, são realizados. Esse sistema é aberto à consulta pública,
por meio do Portal dos Convênios (www.convenios.gov.br/).
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2- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2012
No ano de 2012 a FDMS administrou 51 projetos, sendo 35 relacionados à Pesquisa,
Ensino e Extensão (14 projetos referente à Programa de Pós Graduação - PPG e 21 ligados a
Pesquisa e Extensão) e 16 eventos, sendo incluídos aqueles contratados em anos anteriores,
que envolveram algum tipo de ação administrativa no período, inclusive movimentação
financeira. Cabe ainda destacar que foram assinados 05 convênios, os quais a execução
orçamentária iniciou-se em 2013.
Nesse sentido, salienta-se que alguns projetos, são de caráter periódico e embora
encerrados em 2012, tem continuidade em 2013. Sendo assim, em 2012 manteve-se estável
a média de projetos administrados pela FDMS.

2.1 Relação de Projetos Desenvolvidos em 2012
2.1.1 Projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão
2.1.1.1 Programas de Pós-Graduação
N° DE CÓDIGO
NOME DO PROJETO
ORDEM FDMS
PPG MESTRADO/DOUTORADO EM
01
5205-1
PARASITOLOGIA
02

6404-1

PPG MESTRADO EM SOCIOLOGIA

03

7989-8

PPG MESTRADO FILOSOFIA

04
05
06

PPG ESPECIALIZAÇÃO SOCIOLOGIA E
POLÍTICA
PPG MESTRADO ORGANIZAÇÕES
8824-2
E MERCADOS
PPG MESTRADO EM ENGENHARIA DE
10.775-1
MATERIAIS
8124-8

07

10.917-7 PPG MESTRADO EM LETRAS

08

11.484-7

09

11.798-6 PPG MESTRADO ENTOMOLOGIA

PPG ESPECIALIZAÇÃO DE MEMÓRIA,
IDENTIDADE E CULTURA MATERIAL

COORDENADOR
Marcos Marreiro
Villela
Léo Peixoto
Rodrigues
João Francisco N.
Hobuus
Rosângela Marione
Schulz
Cesar Augusto
Oviedo Tejada
Sergio da Silva Cava
Luís Isaías Centeno
Do Amaral
Pedro Luis Machado
Sanches
Paulo Bretanha
Ribeiro

CLASSIFICAÇÃO
PPG
PPG
PPG
PPG
PPG
PPG
PPG
PPG
PPG
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Sandro de Castro
PPG
Pitano

10

11.857-5 PPG MESTRADO GEOGRAFIA

11

11.907-5 PPG ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Cristina Maria Rosa

PPG

12

14.983-7 PPG FITOSSANIDADE

Uemerson Silva da
Cunha

PPG

13

15.022-3

Daniel de Mendonça

PPG

14

15.025-8 PPG VETRINÁRIA

Geferson Fischer

PPG

COORDENADOR

CLASSIFICAÇÃO

PPG MESTRADO EM CIÊNCIA E
POLÍTICA

2.1.1.2 Projetos de Pesquisa e Extensão
N° DE CÓDIGO
NOME DO PROJETO
ORDEM FDMS
NUPEEC - NÚCLEO DE PESQUISA,
01
5747-9
ENSINO E EXTENSÃO EM PECUÁRIA
CEHERB - CENTRO DE ESTUDOS EM
02
6620-6
HERBOLOGIA
CURSO DE PROCESSAMENTO DE
03
7758-5 SÊMEN E INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM
SUÍNOS - PIGPEL
04

8423-9

05

8659-2

06

10.540-6

07

10.739-5

LABGRÃOS - LABORATÓRIO DE GRÃOS
LABORATÓRIO DE VIROLOGIA E
IMUNOLOGIA
LABORATÓRIO DE DINÂMICA DE
HERBICIDAS
PROJETO DE EXTENSÃO CLINEQ –
GRUPO DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO EM CLÍNICA MÉDICA DE
EQUINOS
ETIQUETAGEM DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA DE EDIFICAÇÕES
RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, PÚBLICAS
E DE SERVIÇO
CURSO DE EXECUTORES EM AVIAÇÃO
AGRÍCOLA
GABALL UFPEL: GAME BASED
LANGUAGE LEARNING - NÚCLEO UFPEL
PROJETO DE PESQUISA DE
ENTOMOLOGIA ECONÔMICA

08

11.844-3

09

11.931-8

10

12.217-3

11

14.201-8

12

14.202-6 REVISTA BRASILEIRA DE AGROCIÊNCIA

13

14.600-5 SUL DESIGN

14

14.644-7 CENTRO CONTROLE ZOONOSES

Marcio Nunes
Corrêa
Dirceu Agostinetto

PESQUISA E
EXTENSÃO
PESQUISA E
EXTENSÃO

Thomaz Lucia Jr.

PESQUISA E
EXTENSÃO

Moacir Cardoso
Elias
Gilberto D'Ávila
Vargas
Luis Antônio de
Ávila

PESQUISA E
EXTENSÃO
PESQUISA E
EXTENSÃO
PESQUISA E
EXTENSÃO

Carlos Eduardo
Wayne Nogueira

PESQUISA E
EXTENSÃO

Antônio César
Silveira Baptista da
Silva

PESQUISA E
EXTENSÃO

Carlos Antonio da
Costa Tillmann
Tobias Mulling
Anderson Dionei
Grützmacher
Fabio Clasen Chaves
Tobias Tessmann
Mülling
Claudiomar Soares
Brod

PESQUISA E
EXTENSÃO
PESQUISA E
EXTENSÃO
PESQUISA E
EXTENSÃO
PESQUISA E
EXTENSÃO
PESQUISA E
EXTENSÃO
PESQUISA E
EXTENSÃO
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15

16

17
18
19

20

21

LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA
16.142-X EM ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA LEPAARQ
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE
16.377-5 E ERRADICAÇÃO DA BRUCELOSE E
TUBERCULOSE BOVINA- PNCEBTB
Projeto PETTENATI - UTILIZAÇÃO DO
8034-9 LODO DE INDÚSTRIA TÊXTIL EM SOLO
CULTIVADO COM AVEIA
PROJETO DE PESQUISA - SYGENTA
10.385-3
MONSANTO
LABORATÓRIO DE ÁGUAS E EFLUENTES
11.072-8 DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
DA LAGOA MIRIM
EVOCODE - EVOLUTIONARY
CONSERVATION OF REGULATORY
11.503-7
NETWORK CONTROLLING FLOWER
DEVELOPMENT
PESQUISA GENÔMICA:
11.615-7 MELHORAMENTO DE GRAMÍNEAS POR
MAPEAMENTO COMPARATIVO

Rafael Guedes
Milheira

PESQUISA E
EXTENSÃO

Claudiomar Soares
Brod

PESQUISA E
EXTENSÃO

Danilo Dufech
Castilhos

PESQUISA E
EXTENSÃO

Dirceu Agostinetto

PESQUISA E
EXTENSÃO

Maurízio Silveira
Quadro

PESQUISA E
EXTENSÃO

Antonio Costa de
Oliveira

PESQUISA E
EXTENSÃO

Antonio Costa de
Oliveira

PESQUISA E
EXTENSÃO

COORDENADOR

CLASSIFICAÇÃO

2.1.2 Eventos
N° DE CÓDIGO
NOME DO PROJETO
ORDEM FDMS
01

5790-8

ENCONTRO PODER ESCOLAR

02

9723-3

EVENTOS CIENTÍFICOS

03

11.117-1

04

11.497-9

05

11.724-2

06

11.734-X

07

11.744-7

08

11.786-2

09

11.842-7

ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO
UFPEL - ENPOS
SIMPÓSIO SOBRE SECAGEM DE
MADEIRA
IV ENCONTRO SOBRE SELÊNIO E
TELÚRIO BRASIL - ESETE
I CONGRESSO INTERNACIONAL E V
COLÓQUIO DE FILOSOFIA MEDIEVAL
NA UFPEL
III ENCONTRO INTERNACIONAL DE
CIÊNCIAS SOCIAIS: CRISE E
EMERGÊNCIA DE NOVAS DINÂMICAS
SOCIAIS
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
– CIC
I WORKSHOP DE SIMULAÇÃO DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE
EDIFICAÇÕES DO SUL DO RS

Maria Antonieta
Dall'Igna
Antonio Costa de
Oliveira
João Francisco
Nascimento Hobuss
Leonardo da Silva
Oliveira

EVENTO
EVENTO
EVENTO
EVENTO

Eder João Lenardão

EVENTO

Manoel Luis
Cardoso
Vasconcellos

EVENTO

Léo Peixoto
Rodrigues

EVENTO

Marcio Nunes
Corrêa

EVENTO

Eduardo Grala da
Cunha

EVENTO

13

10

11.856-7

11

11.858-3

12

11.893-1

13

11.947-4

14

11.953-9

15

12.030-8

16

10.974-6

I ENCONTRO INTERNACIONAL
FRONTEIRAS E IDENTIDADES - EIFI
I COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE
IMAGINÁRIO, EDUCAÇÃO E
(AUTO)BIOGRAFIAS; V COLÓQUI SOBRE
IMAGINÁRIO E EDUCAÇÃO: RAZÕES
IMAGINANTES NAS HERMENÊUTICAS
DO VIVIDO.
IV SIBAC - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE
ACAROLOGIA
I ENCONTRO DO CIC: CRIANÇAS,
INFÂNCIAS E CULTURAS: PESQUISAS E
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM DIÁLOGO
SEMINÁRIO ANPAE REGIÃO SUL GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE
EDUCAÇÃO: DESAFIOS ATUAIS
I SEMINÁRIO INTERNACIONAL
IMAGENS DA JUSTIÇA, CURRÍCULO E
EDUCAÇÃO JURÍDICA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NAS
EDIFICAÇÕES: CAPACITAÇÃO E
CONSULTORIA NAS NOVAS
REGULAMENTAÇÕES BRASILEIRAS

Fundação Delfim Mendes Silveira
Relatório de Atividades 2012
Paulo César
EVENTO
Possamai

Lucia Maria Vaz
Peres

EVENTO

Uemerson Silva da
Cunha

EVENTO

Rogério Costa
Würding

EVENTO

Maria de Fátima
Cóssio

EVENTO

Maria Cecília Leite

EVENTO
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N° DE
ORDEM
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N°Conv.
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12.150-9

003/2012 775288/2012

02

12.188-6

005/2012 776530/2012

03

12.260-2

006/2012 777375/2012

Nome do Projeto
APOIAR
OS
PROFESSORES
ALFABETIZADORES
NO
PLANEJAMENTO DAS AULAS E NO
USO ARTICULADO DOS MATERIAIS
E DAS REFERÊNCIAS CURRICULARES
E PEDAGÓGICAS DOS EIXOS
MATERIAIS
DIDÁTICOS,
LITERATURA,
TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS
DIGITAIS
E
AVALIAÇÃO
PRODUÇÃO
DE
MATERIAIS
INSTRUCIONAIS PARA CURSOS À
DISTÂNCIA PARA TRABALHADORES
DE SAÚDE, DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES DE PESQUISA DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA, OFERTA DE
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM
SAÚDE DA FAMÍLIA
ESTRATÉGIAS
PARA
O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA VITIVINICULTURA NO ARCO SUL
DA FAIXA DE FRONTEIRA DOS
ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL,

Responsável

Ana Ruth
Moresco
Miranda

Luiz Augusto
Facchini

Manoel de
Souza Maia
14

04

12.194-0

007/2012 777954/2012

05

12.259-9

011/2012 782151/2012
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PARANÁ E SANTA CATARINA E NAS
MESOREGIÕES METADE SUL E
GRANDE
FRONTEIRA
DO
MERCOSUL
DOS
MUNICÍPIOS
PERTENCENTES AO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO
CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA
PARA FORMAÇÃO PERMANENTE DE
PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS
REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL À Beatriz
SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Franchinni
COMUSUÁRIOS DE CRACK, PARA OS
22 MUNICÍPIOS QUE COMPÕE A 3ª
REGIONAL DE SAÚDE DO RIO
GRANDE DO SUL
REALIZAÇÃO DE 30 SEMINÁRIOS
NACIONAIS, SOBRE QUALIFICAÇÃO
DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
ATRAVÉS DA DISSEMINAÇÃO DA
INFORMAÇÃO,
SUPORTE
E
ORIENTAÇÃO PARA OS GESTORES
MUNICIPAIS EM RELAÇÃO ÀS Manoel de
QUESTÕES
ENVOLVENDO
A Souza Maia
EFETIVA
INTRODUÇÃO
E
IMPLANTAÇÃO
DOS
PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO
AGROPECUARIA
MUNICIPAL
SISBI/SUASA, PNAE E FORMAÇÃO
DE CONSÓRCIOS
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2.2 Descrição Projetos Desenvolvidos em 2012
2.2.1 Projetos de Pesquisa Ensino e Extensão
2.2.1.1 Programas de Pós-Graduação

I – PROJETO

Título do Projeto
Programa de Pós Graduação em Parasitologia - Mestrado
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
5.205-1
Portaria 135/2012
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
18/10/2004
Não Estipulado
Objetivo Geral
O Programa de Pós-Graduação em Parasitologia, nível de mestrado, tem o objetivo de capacitar a demanda de
profissionais de nível superior atuantes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, nas áreas de taxonomia,
biologia, epidemiologia, diagnóstico, controle e prevenção dos principais parasitos de importância médica e
veterinária, cooperando desta forma para o desenvolvimento sócio-econômico da região.
Justificativa
Nos últimos anos cresceu o número de cursos em que o estudo da Parasitologia está inserido na nossa região,
resultando em aumento de profissionais em busca do aprimoramento de sua formação na área, o que
culminou em excelente perspectiva de crescimento das pesquisas do grupo, vista a conscientização e o
direcionamento dos pesquisadores em estudos relevantes, o que possibilitará elevar o número de profissionais
treinados no programa, inserindo assim, no mercado de trabalho recursos humanos qualificados na área, não
somente para as instituições de ensino, pesquisa e extensão, como também para entender as necessidades de
incremento da produção animal e melhorias na saúde pública da região.
II – COORDENADOR
Nome
Marcos Marreiro Villela
Instituição

Unidade

Universidade Federal de Pelotas

Instituto de Biologia

Departamento
Programa de Pós-Graduação em
Parasitologia

III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I - PROJETO

Título do Projeto
Programa de Pós Graduação em Sociologia
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
6.404-1
Portaria 1763/2012
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
10/10/2005
Não Estipulado
Objetivo Geral
O Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Universidade Federal de Pelotas-UFPel é resultado da
mudança de nome, em Setembro deste ano, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS). Este
último já tinha dado origem, em 2010, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e, em 2011, ao
Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Resultado desse processo é a criação recente do Programa de
Pós-Graduação em Sociologia, o qual pretende contribuir, na região e no estado, com o desenvolvimento das
pesquisas e do ensino na área específica. O Programa de Pós-Graduação em Sociologia foi autorizado neste
mês de setembro pela Capes, contando com um corpo docente qualificado na área de sociologia e várias linhas
de pesquisa específicas que abarcam temas como as cidades, o Estado, o conhecimento na sociedade atual, o
desenvolvimento, o trabalho e o meio ambiente. Neste processo de transição, o PPGS está lançando, no mês
de Outubro, o edital de seleção do Mestrado em Sociologia, da Universidade Federal de Pelotas, na sua
primeira turma, a iniciar em 2013.
Justificativa
O PPGS nasce como consequencia do crescimento das ciências sociais na cidade de Pelotas e região. É
consenso entre os vários atores universitários que têm participado desse processo, que a criação de novos
cursos de pós-graduação em áreas diferentes das ciências sociais têm significado um efeito multiplicador da
área de conhecimento em sentido amplo, por meio do qual se beneficiam a universidade e a comunidade como
um todo. Abre-se, com o PPGS, um novo caminho na Universidade Federal de Pelotas, mas reconhece ao
mesmo tempo sua origem no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Nesse sentido, objetivos
definidos pelo PPGCS, quando da sua criação, passam a ser parte naturalmente do PPGS, focados agora na área
da sociologia.
II – COORDENADOR
Nome
Léo Peixoto Rodrigues
Instituição
Unidade
Departamento
Programa de Pós Graduação em
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Sociologia e Política
Ciências Sociais
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Programa de Pós Graduação em Filosofia - Mestrado
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
7.989-8
Portaria 1763/2012 - Portaria 852/2011
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
18/09/2007
Não Estipulado
Objetivo Geral
A criação do curso de Mestrado em Filosofia objetiva consolidar, em nível de ensino, as atividades de pesquisa
realizadas por seu corpo docente ao longo dos últimos anos, visando ser um ponto de referência nas
investigações a respeito das questões relevantes de filosofia moral e política em autores como Platão,
Aristóteles, Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Habermas, Rawls,
Wittgenstein, entre outros. O Programa conta com 10 professores em seu corpo docente permanente, além de
3 professores colaboradores, todos com atividades de pesquisa, ensino e extensão voltadas para a área
específica.
Justificativa
O curso de pós-graduação em nível de Mestrado surgiu em 2007 com vistas a atender a uma demanda
importante dos anseios comunitários da região sul do estado do Rio Grande do Sul, bem como do Uruguai. Para
fortalecer os laços com o Uruguai, com vistas à integração regional, a UFPel firmou convênio com a
Universidade Católica do Uruguai (UCU) prevendo o intercâmbio docente com o curso de Mestrado em
Filosofia da UFPel. Além deste, também foi firmado acordo de cooperação com a Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), que já possui um programa de pós-graduação em filosofia consolidado.
II – COORDENADOR
Nome
João Francisco Nascimento Hobuss
Instituição
Unidade
Departamento
Programa de Pós-Graduação em
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Sociologia e Política
Filosofia – Colegiado do Curso
de Mestrado em Filosofia
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Programa de Pós Graduação em Sociologia Política - Especialização
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
8.124-8
Portaria 1388/2011
Prazo de Execução
Início
Término
Não estipulado
05/12/2007
Não Estipulado
Objetivo Geral
O Curso de Especialização em Sociologia e Política objetiva promover a formação básica e indispensável para a
atuação em questões vinculadas ao desenvolvimento regional, com base no vínculo entre teoria social,
investigações temáticas e formulações metodológicas. Tal vínculo deverá ocorrer mediante o envolvimento
dos(as) alunos(as) com os projetos e atividades desenvolvidas pelas linhas de pesquisa que fazem parte do
curso, através do conteúdo trabalhado nas disciplinas ministradas, bem como pelo incentivo à elaboração de
projetos e trabalhos acadêmicos sobre atores, organizações, práticas, condições e processos sociais
relacionados à temática do desenvolvimento regional.
Justificativa
Em 1985, os professores do Instituto de Sociologia e Política da UFPEL criaram o Curso de Pós-Graduação em
Ciência Política, em nível de Especialização, com o fito de formar profissionais como pesquisadores e docentes
na área de Ciência Política. Eles contribuíram, preocupados com o desenvolvimento da ciência e da vida
democrática, com a difusão da importância do papel da ciência social na cultura contemporânea e a
repercussão dela na formação intelectual de cidadãos. Posteriormente, em 1995, com a incorporação da área
de Sociologia do curso Lato Sensu existente no Instituto de Ciências Humanas da UFPEL, ocorreu a mudança de
estrutura curricular e de sua denominação, passando a chamar-se Curso de Pós-Graduação em Sociologia e
Política, em nível de Especialização. Atualmente, o desafio é fortalecer sua vocação histórica de qualificação de
profissionais com os instrumentos teóricos e metodológicos próprios das ciências sociais, mas também ampliar
sua inserção e atuação no âmbito regional e local. Para possibilitar isso, ele foi reestruturado de forma a ter
como foco principal a abordagem das condições e processos históricos, sociais, políticos e culturais vinculados
à problemática do desenvolvimento regional e de suas conexões com fenômenos e transformações ocorridos
e/ou em curso na esfera nacional e internacional.
II – COORDENADOR
Nome
Rosângela Marione Schulz
Instituição
Unidade
Departamento
Departamento de Sociologia e
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Sociologia e Política
Política
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados - PPGOM - Mestrado
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
8.824-2
Portaria 1888/2011
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
09/01/2009
Não Estipulado
Objetivo Geral
Os trabalhos desenvolvidos pelos professores e alunos do Mestrado em Organizações e Mercados estão
voltados para a Economia Aplicada e para a Gestão Agroindustrial . Os estudos desenvolvidos no curso visam
compreender os fenômenos relacionados às dinâmicas intra e inter-organizacionais, em seus níveis micro,
meso e macroeconômicos. Do ponto de vista teórico a área de concentração relaciona-se particularmente com
os ramos da Economia Aplicada (especificamente no âmbito da economia dos mercados, das organizações e do
desenvolvimento), com a ciência administrativa (no âmbito da gestão estratégica, de marketing e empresarial,
com ênfase nos temas voltados para a gestão agroindustrial) e com a tecnologia (no que concerne os aspectos
de qualidade e inovação).
Justificativa
O curso visa formar professores e pesquisadores qualificados. As atividades de pesquisa do PPGOM se agrupam
em duas linhas de pesquisa: Mercados e Desenvolvimento e Gestão Agroindustrial.
II – COORDENADOR
Nome
Cesar Augusto Oviedo Tejada
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Ciências Humanas
Departamento de Economia
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - Mestrado
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
10.775-1
Portaria 1434/2011 - Portaria 384/2011
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
10/01/2011
Não Estipulado
Objetivo Geral
A criação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPGCEM) está pautada nas
atividades crescentes de diferentes grupos de pesquisa da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), que atuam
nas áreas de biomateriais, recursos minerais, materiais compósitos, madeiras, cerâmicos, nanoestruturados,
construção civil, síntese química, relações materiais e meio ambiente, bem como no desenvolvimento de
projetos de inovação tecnológica em ciência dos materiais, apoiados por ampliação de infraestrutura de
laboratórios multiusuários oriundas de recursos da FINEP, FAPERGS, CAPES, CNPq e AEB.
Justificativa
O PPGCEM justifica sua atuação por meio da Fundação Delfim Mendes da Silva, na organização de eventos,
auxílio a colaborações de pesquisadores visitantes, aquisição de materiais de consumo e permanentes,
recebimento de patrocínios de empresa, inscrições de candidatos ao PPGCEM, entre outros trabalhos.
II – COORDENADOR
Nome
Sérgio da Silva Cava
Instituição
Unidade
Departamento
Centro de Desenvolvimento
Universidade Federal de Pelotas
Engenharia de Materiais
Tecnológico - CDTec
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Programa De Pós-Graduação em Letras - Mestrado
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
10.917-7
Portaria 0750/2012
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
11/03/2011
Não Estipulado
Objetivo Geral
Propiciar ao aluno o aprimoramento da formação já adquirida e permitir-lhe o desenvolvimento de estudos e
pesquisas que possibilitem qualificada atuação profissional em Letras, visando a formação de pessoal de nível
superior altamente qualificado, para o ensino superior e para a produção científica, especialmente aplicados
nas áreas de Estudos da Linguagem e Literatura Comparada.
Justificativa
Atualizar, ampliar e aprofundar a formação de profissionais da área de Letras e de áreas afins nos campos
temáticos delimitados pelas Áreas de Concentração Estudos da Linguagem e Literatura Comparada. Formar
pesquisadores qualificados nas diversas áreas desse campo do conhecimento capazes de identificar problemas
relevantes e apontar soluções por meio de projetos de pesquisa originais e inovadores, comprometidos com o
rigor e o avanço do conhecimento científico. Produzir conhecimento relacionado às Linhas de Pesquisa das
Áreas de Concentração do Curso, partindo tanto da realidade sociocultural da comunidade, quanto da reflexão
teórica contemporânea no âmbito dos estudos em Letras.
II – COORDENADOR
Nome
Luis Isaías Centeno do Amaral
Instituição
Unidade
Departamento
Programa De Pós-Graduação em
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Letras
Letras
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Programa de Pós Graduação de Memória, Identidade e Cultura Material - Especialização
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
11.484-7
Portaria 0018/2012
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
Janeiro 2012
Não Estipulado
Objetivo Geral
A criação de um curso de pós-graduação na área de História, Antropologia e Arqueologia, com ênfase em
memória e processos sócio-culturais de produção e gestão de memórias, na Universidade Federal de Pelotas,
foi decorrente de demandas que se fazem sentir desde muito tempo. Essas demandas vinculam-se a dois
fatores: a necessidade de qualificação em História de professores que atuam na rede de ensino e a necessidade
de qualificação de profissionais para intervirem na gestão do patrimônio material e imaterial na região de
Pelotas. No setor do ensino universitário público havia uma demanda por um programa de especialização
direcionado à gestão da memória, especificamente ao gerenciamento do conteúdo histórico dos diferentes
acervos de suportes de memória (acervos documentais, fotográficos, musicais, arqueológicos, bem como
acervos imateriais).
Justificativa
A ênfase na paisagem arquitetônica da cidade aponta para a necessidade de contextualizar culturalmente os
acervos detentores de nossa memória coletiva, de buscar encontrar as diferentes e, por vezes conflitantes
versões de patrimônio e memória que interagem no mesmo espaço. Ao mesmo tempo, inúmeros projetos
visando recuperar e salvaguardar memórias da cidade. Esses projetos surgiram da necessidade advinda da
comunidade por uma intervenção mais ativa dos profissionais de História, no sentido de assumirem seu lugar
na gestão da memória coletiva. Note-se, por exemplo, as nefandas consequências advindas do fato de Pelotas
não possuir nenhum arquivo histórico, acarretando a frequente perda de acervos documentais ou a sua
migração para outros centros; o mesmo problema ocorre no que tange aos museus existentes em nossa
cidade, bastando comparar com o número mais adequado existente na vizinha cidade de Rio Grande- por esse
motivo muitas peças acabam migrando para museus de outras cidades, ou simplesmente sendo perdidas.
II – COORDENADOR
Nome
Pedro Luis Machado Sanches
Instituição
Unidade
Departamento
Programa de Pós Graduação de
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Ciências Humanas
Memória, Identidade e Cultura
Material
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Programa de Pós Graduação em Entomologia
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
11.798-6
Portaria 1688/2012
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
25/04/2012
Não estipulado
Objetivo Geral
O Programa de Pós-Graduação em Entomologia (PPGEnt) está em total acordo com o Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFPel e possui o objetivo de promover a formação de mestres
profissionalmente comprometidos e inseridos no contexto social, econômico e tecnológico do país.
A Entomologia é uma área do conhecimento das Ciências Biológicas e Agrárias e de suma importância ao
desenvolvimento de profissionais com espírito crítico na solução de problemas ligados a estas áreas. Egressos
dos cursos de Agronomia, Bacharelado e Licenciatura em Biologia, Bacharelado em Ecologia e Engenharia
Florestal capazes de desenvolver pesquisas básicas e aplicadas nas áreas da Biologia, Ecologia e Agronegócio.
Justificativa
O Programa de Entomologia é uma parceria UFPel / EMBRAPA, envolvendo pela UFPel o Instituto de Biologia e
a Faculdade de Agronomia, com o Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Departamento de Zoologia e
Genética e Departamento de Fitossanidade. Corpo Docente com origem em diversas instituições do país
atuando nas diversas áreas da Entomologia.
II – COORDENADOR
Nome
Paulo Bretanha Ribeiro
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Biologia
Microbiologia e Parasitologia
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Programa de Pós Graduação em Geografia - Mestrado
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
11.857-5
Portaria 0488/2012
Prazo de Execução
Início
Término
Permanente
03/2012
Não Estipulado
Objetivo Geral
Proporcionar a qualificação e o aprimoramento teórico, metodológico, técnico e epistemológico de
professores, pesquisadores e demais profissionais identificados com a sua proposta, que envolve temas
fundamentais da Geografia.
Justificativa
O Programa de Pós Graduação em Geografia – Mestrado, se justifica não apenas por suprir recursos humanos
qualificados para instituições de ensino e pesquisa, mas por preencher uma importante lacuna regional. Além
da formação de recursos humanos, as atividades desenvolvidas no PPGEO/UFPel – Mestrado, contribuirão com
a geração de conhecimentos e metodologias relacionados à compreensão dos processos de formação espacial
nos meios rural e urbano e ao ensino de Geografia, com ênfase na formação permanente dos profissionais.
Cabe ressaltar que o curso atenderá à demanda por qualificação de pesquisadores do sul do Brasil e de países
do Mercosul, considerando que os demais cursos de Mestrado em Geografia oferecidos por universidades
próximas, tais como FURG e UFSM, não contemplam, diretamente, as linhas de pesquisa previstas nesta
proposta.
II – COORDENADOR
Nome
Sandro de Castro Pitano
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Ciências Humanas
Departamento de Geografia
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Programa de Pós Graduação em Educação – Especialização
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
11.907-5
Portaria 0376/2012
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
2012
Não Estipulado
Objetivo Geral
O Programa de Pós-Graduação lato sensu em Educação da FaE / UFPel constitui-se em uma etapa da formação
dos profissionais da educação que possibilita o aprofundamento em temas de interesse dos alunos e que tem
na pesquisa um instrumento para estabelecer a relação teoria-prática.
Justificativa
O aprofundamento e ampliação de conhecimentos na área da educação; iniciação à pesquisa educacional;
exercício da relação ensino com pesquisa; desenvolvimento de senso e análise crítica do processo educativo;
qualificação do magistério visando um posicionamento responsável frente à realidade educacional brasileira.
II – COORDENADOR
Nome
Cristina Maria Rosa
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Educação
Departamento de Ensino
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Programa de Pós Graduação em Fitossanidade
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
14.983-7
Portaria 1449/2011
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
30/12/2010
Não Estipulado
Objetivo Geral
O Programa de Pós-Graduação em Fitossanidade visa formar profissionais altamente capacitados para
desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão e assim atender importante demanda na formação de
recursos humanos no Brasil e nos países do Mercosul. O PPGFs possibilita o treinamento nas linhas de pesquisa
Entomologia, Fitopatologia e Herbologia, preparando o profissional para atuar com plantas de lavoura,
especialmente arroz irrigado, soja e milho, hortaliças, frutíferas, florestais, pastagens de clima temperado,
tecnologia de aplicação, legislação e impacto ambiental de agrotóxicos.
Justificativa
Contribuir com a geração de novos conhecimentos e metodologias relacionadas com a sanidade de culturas e
pesquisas em pesquisa em Entomologia, Fitopatologia e Herbologia com a difusão das tecnologias e com a
qualidade ambiental.
II – COORDENADOR
Nome
Uemerson Silva da Cunha
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Agronomia Eliseu
Universidade Federal de Pelotas
Departamento de Fitossanidade
Maciel
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política - Mestrado
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
15.022-3
Portaria 1763/2012 - Portaria 1869/2010
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
2012
Não Estipulado
Objetivo Geral
Propiciar uma sólida formação teórico-metodológica na área de Ciência Política. Capacitar recursos humanos,
por meio da formação de cientistas políticos que atuem nas diversas áreas deste campo de conhecimento e
sejam altamente qualificados para identificar problemas relevantes à área e realizar projetos de investigação
científica. Desenvolver a capacidade para a análise e para a interpretação dos problemas e desafios que
compõem o campo da Ciência Política, com o rigor e a metodologia próprios da pesquisa científica.
Justificativa
Em todas estas ações, a área da Ciência Política possui constante ampliação e desenvolvimento. Neste sentido,
em 1985, foi fundado o Curso de Especialização em Ciência Política (atualmente denominado Sociologia e
Política) e que, ao longo de décadas, formou centenas de alunos. Este foi o embrião do Curso de Graduação em
Ciências Sociais (Bacharelado), criado em 1991, ao qual foi acrescentado um novo Curso, o de Licenciatura em
Ciências Sociais, em 1994. Desde então, centenas de alunos têm sido formadas em ambos os cursos de
graduação. Em 2006, esse esforço conjunto redundou na implantação do Curso de Mestrado em Ciências
Sociais, vinculado ao Comitê de Sociologia/CAPES, contemplando, entre suas quatro linhas de pesquisas, uma
específica para a Área de Ciência Política, denominada “Cidade, Estado e Esfera Pública”, na qual atuaram três
docentes que compõem o PPGCPol. Desta forma, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política é a
continuidade de um trabalho realizado em termos de graduação e de pós-graduação, sendo igualmente
consequência de trabalhos de pesquisa e de orientação por parte de seu corpo docente.
II – COORDENADOR
Nome
Daniel de Mendonça
Instituição
Unidade
Departamento
Programa de Pós-Graduação em
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Sociologia e Política
Ciência Política
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Programa de Pós-Graduação em Veterinária
Código FDMS
Código REGISTRO UFPEL
15.025-8
Portaria 0138/2011
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
26/10/2010
Não Estipulado
Objetivo Geral
O Programa de Pós-Graduação em Veterinária tem periodiciodade anual; visa formar profissionais que atuem
no ensino e na pesquisa, desenvolvendo atividades em empresas públicas e privadas, dando continuidade a
geração de conhecimento científico e tecnológico nas sub-áreas de atuação visando promover o
desenvolvimento sócio-econômico da região de abrangência da UFPEL, resguardando o caráter de
universalidade do conhecimento atuando em outras regiões do país e em outros países.
Justificativa
A finalidade programa de Pós-Graduação em Veterinária é graduar mestres e doutores, através do ingresso de
profissionais provenientes de áreas relacionadas com a sanidade animal.
II – COORDENADOR
Nome
Geferson Fischer
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Veterinária
Pós-Graduação em Veterinária
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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2.2. Projetos de Pesquisa e Extensão

I – PROJETO

Título do Projeto
NUPEEC - Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Pecuária
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
5747-9
5.27.51.034
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
02/08/2002
Não Estipulado
Objetivo Geral
Difundir tecnologias voltadas aos sistemas pecuários de produção, pelo fomento de pesquisa, ensino e
extensão a estudantes, profissionais da área, bem como produtores do Rio Grande do Sul ou de outros estados.
Os estudos científicos desenvolvidos visam integrar as áreas de Nutrição, Sanidade e Reprodução Animal, com
foco no METABOLISMO ANIMAL (Bioquímica Clínica e Reprodutiva). Especificamente, buscamos estudar os
TRANSTORNOS METABÓLICOS e, através de seu entendimento, usar soluções que permitam maximizar o
resultado biológico e econômico dos sistemas de produção.
Justificativa
Desenvolver atividades através de parcerias que permitam gerar conhecimento e posterior divulgação em
revistas científicas. Gerar conhecimento para transferir aos sistemas pecuários envolvidos, através de soluções
tecnológicas incrementais e/ou inovadoras, obtidas a partir de estudos em nossas linhas de pesquisa. O
NUPEEC visa proporcionar um ambiente que favoreça o desenvolvimento dos integrantes da equipe.
II – COORDENADOR
Nome
Marcio Nunes Corrêa
Instituição
Unidade
Departamento
Departamento de Clínicas
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Veterinária
Veterinária
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Empresas Privadas
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I – PROJETO

Título do Projeto
CEHERB - Centro de Estudos em Herbologia
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
6620-6
5.01.03.356
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
13/12/2005
Não Estipulado
Objetivo Geral
Identificação e manejo de plantas daninhas em culturas agrícolas e campo nativo; Agrupar professores e
pesquisadores de diferentes instituições dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com especialização
em diferentes linhas de pesquisa, com o intuito de estudar, discutir e propor alternativas de manejo de plantas
daninhas; Formar recursos humanos em nível de mestrado e doutorado em Fitossanidade; Desenvolver
produtos e inovações tecnológicas em herbologia; Promover intercâmbios científicos.
Justificativa
Atuar em pesquisa, experimentação, ensino de Graduação em Agronomia e Pós-Graduação em Fitossanidade,
nas linhas de linhas de pesquisa ecofisiologia e interferência de plantas daninhas; dinâmica de herbicidas no
ambiente; biologia molecular aplicada a herbologia; manejo de plantas daninhas em culturas; modo de ação de
herbicidas; resistência de plantas daninhas e culturas a herbicidas e tecnologia de aplicação de herbicidas.
II – COORDENADOR
Nome
Dirceu Agostinetto
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Agronomia Eliseu
Universidade Federal de Pelotas
Departamento de Fitossanidade
Maciel
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Empresas Privadas
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I – PROJETO

Título do Projeto
Curso de Processamento de Sêmen e Inseminação Artificial em Suínos - PIGPEL
Código
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
FDMS
7758-5
5.27.53.011
Prazo de Execução
Início
Término
Não estipulado
15/04/2007
Não Estipulado
Objetivo Geral
X Curso Latino-Americano Teórico-Prático de Processamento de Sêmen e Inseminação Artificial em Suínos.
Auxiliar no crescimento técnico dos participantes; desenvolver e aprimorar biotécnicas aplicadas à reprodução
de suínos; treinamento teórico/prático em processamento de sêmen; treinamento teórico/prático em
inseminação artificial; treinamento teórico/prático no uso da ultrassonografia.
Justificativa
Um dos principais fatores determinantes da marcante expansão da Inseminação Artificial é a possibilidade de
disseminação acelerada de material genético de animais superiores, reduzindo a distância entre os pólos
extremos da pirâmide genética. Desta forma, a implantação da Inseminação Artificial permite que o
direcionamento de um programa genético possa ser alterado mais rapidamente na direção desejada, em
comparação com um programa baseado em monta natural (MN).
II – COORDENADOR
Nome
Thomaz Lucia Junior
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Veterinária
Patologia Animal
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Empresas Privadas, Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
LABGRÃOS - Laboratório de Grãos
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
8423-9
5.07.02.113
Prazo de Execução
Início
Término
Não estipulado
30/05/2008
Não Estipulado
Objetivo Geral
Viabilização de manutenção de equipamentos, elaboração de material instrucional, realização de cursos e
treinamentos, participação em eventos, coleta e transporte de amostras, execução de projetos de pesquisas e
de extensão em pós-colheita, industrialização e qualidade de grãos. Realiza, métodos de avaliação de potencial
de arroz para parboilização, através da determinação do comportamento nas operações hidrotérmicas, com a
utilização de propriedades funcionais como isotermas de sorção, temperatura de gelatinização e relação
amilose/amilopectina. Esses métodos são agora adotados por indústrias de arroz e pela pesquisa de
fitomelhoramento das equipes da EMBRAPA, da EPAGRI-SC, do IRGA e de muitas empresas da iniciativa
privada; Protocolo operacional de monitoramento da secagem de grãos, que permitiu o desenvolvimento de
tecnologia utilizada por grande parte dos produtores e das agroindústrias de arroz irrigado do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Tocantins, com o aumento de até 6 pontos percentuais em grãos inteiros, tipo I;
Tecnologias de armazenamento e conservação de grãos para pequenas e médias propriedades, especialmente
de milho e de sorgo, incluindo sistemas herméticos e armazenamento de grãos sem secagem, com a utilização
de ácidos orgânicos de cadeia carbônica curta.
Justificativa
Órgão de apoio ao ensino de graduação e pós-graduação, à pesquisa, à extensão e à prestação de serviços nas
áreas de: Secagem; Armazenamento; Controle de Qualidade; Industrialização de Grãos.
II – COORDENADOR
Nome
Moacir Cardoso Elias
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Agronomia Eliseu
Laboratório de Pós-Colheita de
Universidade Federal de Pelotas
Maciel
Industrialização de Grãos
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Empresas Privadas, Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Laboratório de Virologia e Imunologia
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
8659-2
5.05.02.126
Prazo de Execução
Início
Término
72 meses
03/03/2007
03/03/2013
Objetivo Geral
Avaliar o uso de uma vacina inativada oleosa produzida com cepas de HVB–1e BHV–5, isoladas de surtos na
região sul, em rebanhos infectados;Avaliar o uso de uma vacina inativada oleosa produzida com cepa de
Diarréia Viral dos bovinos, isoladas de surtos na região sul, em rebanhos infectados; Avaliar o uso das vacinas,
como estratégia para minimizar o alastramento das infecções no rebanho e as perdas em produtividade.
Avaliar o impacto econômico causado pela Diarréia Viral dos Bovinos em rebanho leiteiro infectado: Avaliar o
custo / benefício da vacinação de rebanho leiteiro infectado com VDVB. Determinar a prevalência de animais
persistentemente infectados (PI) em rebanhos infectados com VDVB.
Justificativa
O Laboratório de virologia e Imunologia desenvolve um projeto que visa avaliar o controle de duas viroses da
reprodução dos bovinos. Para tanto desenvolveu tecnologia própria para uma vacina que está sendo utilizada
pelos produtores, visando minimizar os efeitos dessas duas doenças. O projeto é então promovido em regime
de parceria, para que possa ser auto-sustentável.
II – COORDENADOR
Nome
Gilberto D’Avila Vargas
Instituição
Unidade
Departamento
Laboratório de Virologia e
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Veterinária
Imunologia
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Privada
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I – PROJETO

Título do Projeto
Laboratório de Dinâmica de Herbicidas
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
10.540-6
5.01.03.339
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
Dezembro de 2009
Não Estipulado
Objetivo Geral
Pesquisa sobre Dinâmica de Herbicidas no Ambiente.
Justificativa
Gestão administrativa dos projetos da linha de pesquisa Dinâmica de Herbicidas no Ambiente do Centro de
Herbologia dirigidos pelo Professor Luis Antonio de Avila.
II – COORDENADOR
Nome
Luis Antonio de Avila
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Agronomia Eliseu
Departamento de Fitossanidade
Universidade Federal de Pelotas
Maciel
- Centro de Herbologia
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Empresas Privadas
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I – PROJETO

Título do Projeto
Projeto de Extensão Clineq – Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Clínica Médica de Equinos.
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
10.739-5
5.01.02.176
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
29/12/2010
Não Estipulado
Objetivo Geral
Treinar alunos de graduação e de pós-graduação em atividades ligadas à clínica médica de equinos e orientar
profissionais e alunos na forma de cursos básicos em medicina de equinos.
Justificativa
Desenvolver trabalhos técnicos científicos com responsabilidade e qualidade que sirvam de referência para os
profissionais da área e formar médicos veterinários qualificados para o mercado do agronegócio do cavalo.
Com a missão de trabalhar de maneira correta assegurando inserção ao profissional das ciências agrárias e
saúde e bem estar aos equinos.
II – COORDENADOR
Nome
Carlos Eduardo Wayne Nogueira
Instituição
Unidade
Departamento
Departamento de Clínicas
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Veterinária
Veterinária - ClinEq – Clínica
Médica de Equinos
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Etiquetagem de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, Comerciais, Públicas e de Serviço
Código FDMS
Código OCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.844-3
53563012
Prazo de Execução
Início
Término
48 meses
01/01/2012
01/01/2016
Objetivo Geral
Aplicar, avaliar e aprimorar processo de avaliação da eficiência energética de edificações, segundo os
Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e
Públicos (RTQ-C), Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Residenciais (RTQ-R), Requisitos de Avaliação da Conformidade do Nível de Eficiência Energética para Edifícios
Comerciais, de Serviços e Públicos (RAC-C), Requisitos de Avaliação da Conformidade para o Nível de Eficiência
Energética de Edificações Residenciais (RAC-R).
Justificativa
Este trabalho visa o aprimoramento do processo de avaliaçao da eficiência energética de edificações, segundo
os Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e
Públicos (RTQ-C), Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Residenciais (RTQ-R), Requisitos de Avaliação da Conformidade do Nível de Eficiência Energética para Edifícios
Comerciais, de Serviços e Públicos (RAC-C), Requisitos de Avaliação da Conformidade para o Nível de Eficiência
Energética de Edificações Residenciais (RAC-R).
II – COORDENADOR
Nome
Antônio César Silveira Baptista da Silva
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Arquitetura e
Departamento de Tecnologia da
Universidade Federal de Pelotas
Urbanismo
Construção
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Outros organismos nacionais/ELETROBRÁS

37

Fundação Delfim Mendes Silveira
Relatório de Atividades 2012

I – PROJETO

Título do Projeto
Curso de Executores em Aviação em Aviação (CEAA)
Código FDMS
Código OCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.931-8
55109037
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
2012
Setembro de 2012
Objetivo Geral
Habilitar, legalmente, técnicos em agropecuária a atuar na área de aviação agrícola. Familiarizar os alunos com
a ciência da aviação agrícola, aeronaves aplicadoras e seus equipamentos; O aluno deve ser capaz de montar,
desmontar, calibrar e efetuar a manutenção dos diferentes equipamentos de aplicação; Executar as atividades
observando aspectos de segurança pessoal e ambiental de acordo com a legislação vigente; Despertar no aluno
senso ético-profissional; Executar o planejamento da operação de aplicação de acordo com parâmetros
meteorológicos, topográficos e tecnológicos; Interpretar e operar instrumentos utilizados em aviação agrícola;
Reconhecer os aspectos básicos de mecânica de aeronaves; Despertar os alunos para todas as atividades
possíveis de se realizar com a utilização de aeronaves agrícolas.
Justificativa
A partir da grande procura e interesse de empresas em profissionais que atuam com qualificação na área de
aplicação de defensivos agrícolas, especificamente as aplicações terrestres e aéreas, o Centro de
Engenharias da Universidade Federal de Pelotas está promovendo juntamente com apoio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento o Curso de Executores em Aviação Agrícola (CEAA), juntamente com a
participação de empresas privadas com experiência no setor de aviação agrícola, destacando-se as empresas
aeroagrícolas da região e a consultoria da Schröder Consultoria.
II – COORDENADOR
Nome
Carlos Antonio da Costa Tillmann
Instituição
Unidade
Departamento
Departamento de Engenharia
Universidade Federal de Pelotas
Centro das Engenharias
Agrícola
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
GABALL UFPEL: GAme BAsed Language Learning - Núcleo UFPel
Código FDMS
Código OCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
12.217-3
6.12.00.002
Prazo de Execução
Início
Término
24 meses
01/12/2012
02/12/2014
Objetivo Geral
Reforçar as competências interpessoais e interculturais relevantes para a internacionalização das universidades
envolvidas, bem como estabelecer joint ventures entre as mesmas. Apoiar o desenvolvimento de conteúdos
baseados nas TIC’s (Tecnologias da Informação), acessados a partir e uma plataforma online e móvel tendo
como base uma abordagem focada em Jogos Sérios (Serious Games), constituindo assim uma prática
inovadora. Promover a cooperação entre universidades, formação profissional e empresas, envolvendo
representantes destas áreas, bem como apoiar a divulgação de métodos inovadores, ferramentas e
abordagens pedagógicas. Desenvolver a integração da aprendizagem na vida profissional, promovendo a
aprendizagem em ambientes propícios ao local de trabalho, tendo este como base para o desenvolvimento de
competências profissionais relevantes para as necessidades do mercado de trabalho em uma era globalizada.
Justificativa
O mundo globalizado é um conjunto de regiões, culturas e línguas diversas. O uso de uma língua intermediária,
como o inglês ou o alemão, é uma solução incompleta, considerando-se que boas relações comerciais
dependem da confiabilidade e pleno entendimento entre as partes. Em particular, isto pode ser um problema
para micro-empresas (iniciantes) que não tem uma equipe dedicada a estes propósitos. Consequentemente,
estas companhias ainda dependem vastamente de seus mercados domésticos apesar das oportunidades
geradas pelo crescimento de um mercado mais exclusivo e pela vasta globalização. Em termos de negócios, o
comércio e a propaganda eletrônica não estão sendo exploradas efetivamente por estas companhias. O projeto
GABALL quer reforçar as habilidades das lideranças destas empresas europeias que se encontram em processo
de maturação no que concerne o processo de internacionalização para com mercados interno e externo (Brasil)
através de plataformas de negócios eletrônicos O projeto objetivará um melhoramento das habilidades
linguísticas e culturais relativas ao uso de ferramentas de comércio e propaganda eletrônica, bem como o
estabelecimento de relações de plataformas sociais e o encorajamento do empreendedorismo.
II – COORDENADOR
Nome
Tobias Tessmann Mulling
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Centro de Artes
Centro de Artes
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
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I – PROJETO

Título do Projeto
Projeto de Pesquisa Entomologia Econômica
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
14.201-8
5.01.02.160
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
02/10/2003
Não Estipulado
Objetivo Geral
Diversos trabalhos de pesquisas em parceria com empresas privadas com o objetivo de fornecimento de laudos
técnicos. Averiguar quais são os principais métodos de controle das pragas-chaves em terras baixas,
principalmente na cultura do arroz irrigado, milho, sorgo e soja; estabelecimento do nível de dano econômico
para os insetos mastigadores e sugadores, nas culturas do arroz irrigado e milho; monitoramento e controle de
pragas em plantas frutíferas, com ênfase a produção integrada de frutas de caroço (pêssego); avaliação da
resistência de arroz irrigado à insetos do solo e Avaliação do impacto ambiental de agroquímicos em sistemas
agrícolas. Testes de seletividade de agrotóxicos sobre inimigos naturais (parasitóides e predadores).
Justificativa
Incrementar a confecção de laudos fitossanitários de entomologia, bem como treinar pessoas para a realização
destas analises na área de entomologia, tanto a nível de graduação e de pós-graduçao, e na medida do
possível, gerar artigos científicos ou pelo menos resumos para serem apresentado em congressos científicos.
II – COORDENADOR
Nome
Anderson Dionei Grutzmacher
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Agronomia Eliseu
Universidade Federal de Pelotas
Departamento Fitossanidade
Maciel
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Parceria com Empresas Privadas
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I – PROJETO

Título do Projeto
Revista Brasileira de Agrociência
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
14.202-6
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
2006
Não Estipulado
Objetivo Geral
A Revista Brasileira de Agrociência (RBA) tem a missão de publicar artigos científicos abordados na forma de
revisões bibliográficas, artigos ou notas técnicas, versando assuntos de interesse da pesquisa agrária.
Justificativa
O projeto visa treinar pessoas em editoração e manipulação de artigos científicos, assim como gerar um
produto de dispersão de ciência e tecnologia, na forma de uma revista cientifica.
II – COORDENADOR
Nome
Fabio Clasen Chaves
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Agronomia Eliseu
Universidade Federal de Pelotas
Maciel
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Anunciantes
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I – PROJETO

Título do Projeto
Sul Design
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
14.600-5
5.19.08.011
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
04/10/2003
Não Estipulado
Objetivo Geral
Realização do Encontro de Design Gráfico de Pelotas. O Suldesign é um encontro sul-americano sobre arte,
design e cultura, de ocorrência bienal, promovido pelo Suldesign Estúdio (Centro de Artes - UFPEL). Trata-se
um ciclo de palestras em que aspectos relevantes da área de Design Gráfico são abordados dando início ao
fórum de discussões decorrente da nova habilitação em Design Gráfico do Curso de Artes Visuais do Insituto de
Letras e Artes da Universidade Federal de Pelotas.
Justificativa
Com o crescente desenvolvimento da atividade de design gráfico no Brasil e a localização estratégica do
município de Pelotas em relação às áreas circunvizinhas, é proposto a integração entre países do Mercosul,
mas acima de tudo uma reavaliação das perspectivas tradicionais acerca da nossa própria identidade. Para isso,
acontece oficinas, exposições e palestras de profissionais da América Latina, além do espaço para apresentação
de artigos científicos.
II – COORDENADOR
Nome
Tobias Tessmann Mülling
Instituição
Unidade
Departamento
Suldesign Estúdio - Centro de
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Artes e Design
Artes
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Centro de Controle de Zoonoses
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
14.644-7
5.27.52.037
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
13/11/2003
Não Estipulado
Objetivo Geral
Diagnostico Laboratorial de Leptospirose e Brucelose, animal e humana, bacteriologia sanitária de água, além
de outras zoonoses emergentes que venham a ser implementadas. O grupo CCZ/UFPel tem desenvolvido
trabalhos na linha de epidemiologia das zoonoses, utilizando métodos diagnósticos estabelecidos e avaliando
novas técnicas de diagnóstico em leptospirose animal e humana, realizando estudos epidemiológicos na área
de parasitologia e bacteriologia. O impacto das pesquisas repercute em melhor sensibilidade e especificidade
de diagnóstico, caracterizando os aspectos de saúde pública e saúde animal.
Justificativa
Depositar os recursos oriundos da prestação de serviços relativo ao diagnóstico laboratorial de Leptospirose e
Brucelose, animal e humana bacteriologia sanitária de água, além de outras zoonoses emergentes que venham
a ser implementadas, bem como depósitos de recursos advindos de projetos de pesquisa desenvolvidas pelo
Centro de Zoonoses.
II – COORDENADOR
Nome
Claudiomar Soares Brod
Instituição
Unidade
Departamento
Centro de Controle de Zoonoses
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Veterinária
- CCZ
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Empresas privadas e inscrições de cursos.
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I – PROJETO

Título do Projeto
Laboratório de Ensino e Pesquisa em Antropologia e Arqueologia -LEPAARQ
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
16.142-X
5.30.07.011
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
19/12/2000
Não Estipulado
Objetivo Geral
Execução de pesquisas, pareceres técnicos e laudos, com várias ações, linhas de análise e intervenções nas
áreas de Antropologia e Arqueologia, nomeadamente nos projetos de Mapeamento Cultura de Pelotas,
Mapeamento Arqueológico da Região de Pelotas e Salvamento Arqueológico da Área Urbana de Pelotas.
Identificar, mapear e registrar os sítios arqueológicos localizados na área de abrangência do projeto; Dar
visibilidade as informações transmitidas por habitantes de áreas rurais, referentes a possíveis sítios
arqueológicos, de modo a garantir que esses importantes relatos populares, não se percam no esquecimento e
possam contribuir com o conhecimento científico; e Produzir m banco de dados informatizado, com todas as
informações coletados que proporcione um diagnóstico arqueológico das diversas ocupações, a ser publicado.
Justificativa
Oferecer e preencher a lacuna existente na região de Pelotas e circunvizinhas, no que se refere à pesquisa
arqueológica, atuando no salvamento do patrimônio arqueológico. Também, contribuir para o
desenvolvimento cultural e econômico da região, por meio do potencial turístico da pesquisa arqueológica,
transformando os sítios arqueológicos em pontos turísticos. E da mesma forma, oferecer a comunidade uma
instituição com condições técnicas e científicas para a guarda, estudo e conservação do material arqueológico
que a população costuma encontrar em suas propriedades, dando inclusive condições de um Museu
Arqueológico.
II – COORDENADOR
Nome
Rafael Guedes Milheira
Instituição
Unidade
Departamento
Departamento de Antropologia
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Ciências Humanas
e Arqueologia
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Empresas Privadas
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I – PROJETO

Título do Projeto
Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina- PNCEBTB
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
16.377-5
5.27.52.070
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
23/07/2004
Não Estipulado
Objetivo Geral
Curso de Credenciamento de Médicos Veterinários para atuar no Programa Nacional de Controle e Erradicação
da Brucelose e Tuberculose Bovina.
Justificativa
Depositar recursos oriundos do “Curso de Credenciamento de Médicos Veterinários para atuar no Programa
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina”.
II – COORDENADOR
Nome
Claudiomar Soares Brod
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Veterinária
Centro de Zoonoses
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do RGS e inscrições de cursos.
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I – PROJETO
Título do Projeto
Projeto PETTENATI - Utilização do Lodo de Indústria Têxtil em Solo Cultivado com Aveia
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
8034-9
5.01.01.122
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
17/10/2007
Não Estipulado
Objetivo Geral
Verificar o potencial agronômico do Iodo de Indústria Têxtil, empregando-se acácia-negra como planta
indicadora. Avaliar as alterações químicas e microbiológicas do solo submetido a diferentes dosagens do lodo
têxtil; Estabelecer a resposta agronômica das diferentes doses do lodo têxtil sobre o desenvolvimento
vegetativo inicial de mudas de acácia negra; verificar a possibilidade da utilização do lodo têxtil como fonte de
nutrientes para a cultura acácia negra; estimar o impacto ambiental da utilização do lodo têxtil no solo;
qualificar alunos a nível de doutorado e de iniciação cientifica; estreitar o vínculo Universidade empresa, mais
precisamente com a “Pettenati Indústria Têxtil”.
Justificativa
Verificar o potencial agronômico do lodo de Indústria Têxtil,empregando-se acácia-negra como planta
indicadora.
II – COORDENADOR
Nome
Danilo Dufech Castilhos
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Agronomia Eliseu
Universidade Federal de Pelotas
Departamento de Solos
Maciel - FAEM
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Empresas Privadas
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I – PROJETO
Título do Projeto
Projeto de Pesquisa - Sygenta Monsanto
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
10.385-3
5.01.03.371
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
12/07/2010
Não Estipulado
Objetivo Geral
Gestão de recursos referentes aos contratos assinados com a Monsanto do Brasil Ltda e Syngenta Proteção de
Cultivos Ltda e HRAC/Brasil. Avaliar a distribuição de populações de plantas daninhas com tolerância ou
resistência a herbicidas no Estado do Rio Grande do Sul. Determinar os principais fatores agronômicos
associados à seleção dos biótipos de plantas daninhas resistentes a herbicidas. Determinar a dose de herbicida
necessária para reduzir em 50% a população (C50) e 50% o acúmulo de matéria seca (GR50) de biótipos de
resistentes e suscetíveis.
Justificativa
O manejo de plantas daninhas representa prática importante nos sistemas de produção que buscam elevadas
produtividades e qualidade em produtos agrícolas. Neste contexto, os herbicidas surgem como alternativa
eficiente e disponível ao agricultor, para controle dessas espécies indesejadas; porém, seu uso deve ser
integrado a outros métodos, para evitar a seleção de espécies daninhas tolerantes ou resistentes a tais
produtos. Diante deste cenário, há necessidade da realização de pesquisas para avaliar a resposta de
populações de plantas daninhas a herbicidas, além de identificar os locais de ocorrência da resistência e os
fatores agronômicos envolvidos. O domínio dessas informações associado ao conhecimento das características
biológicas da espécie serão importantes ferramentas para definir estratégias de prevenção, manjo e controle
da sua resistência aos herbicidas.
II – COORDENADOR
Nome
Dirceu Agostinetto
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Agronomia Eliseu
Departamento de Fitossanidade
Universidade Federal de Pelotas
Maciel
– Centro de Herbologia
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Empresas Privadas
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I – PROJETO
Título do Projeto
Laboratório de Águas e Efluentes da Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.072-8
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
09/06/2011
Não Estipulado
Objetivo Geral
Realizar estudos de qualidade da água na Lagoa Mirim e suas áreas de influencia e oferecer informações e
serviços de analise físico-químicas e microbiológicas voltadas ao monitoramento da qualidade de diversos tipos
de águas e efluentes industriais, aplicadas a diversos segmentos da sociedade. Além disto, o projeto objetiva
disponibilizar espaço para professores e alunos para a pratica de estágios e a realização de atividades de ensino
e pesquisa.
Justificativa
O Laboratório deverá atender à demandas de instituições e organizações governamentais e não
governamentais, industrias químicas, de alimentos, farmacêuticas, de envase de água mineral e bebidas em
geral, farmácias de manipulação, restaurantes, hospitais, clinicas médicas, clínicas odontológicas, creches,
escolas, Postos de Saúde, núcleos residenciais, lavanderias comerciais, clubes, academias de ginástica, hotéis, e
prefeituras municipais. Os dados adquiridos poderão ser utilizados para prevenção de doenças veiculadas pelo
sistema hídrico; identificação das maiores fontes de aportes de elementos/compostos químicos determinando
as várias vias de entrada e identificando os lançamentos; avaliação dos resultados da qualidade da água e
prevenir os possíveis impactos que o mau uso da mesma pode trazer ao ambiente. O resultado desse projeto
terá amplitude econômica, social e política, porque se propõe a desenvolver atividades científicas que
permitirão conhecer o estado atual das condições da Bacia.
II – COORDENADOR
Nome
Maurízio Silveira Quadro
Instituição
Unidade
Departamento
Engenharia Sanitária e
Universidade Federal de Pelotas
Centro de Engenharias
Ambiental
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Iniciativa Privada e Pública
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I – PROJETO
Título do Projeto
EVOCODE - Evolutionary conservation of regulatory network controlling flower development
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.503-7
2.02.02.013
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
2012
Não Estipulado
Objetivo Geral
O presente projeto é uma colaboração com Instituições de Pesquisa da União Européia, México e Brasil, dentro
do Programa Quadros FP7 .
Justificativa
Conforme estabelecido no projeto, os recursos serão usados para dar suporte a missões de discentes e
docentes no intercâmbio entre laboratórios participantes. Desta forma, a coordenação na UFPEL coube ao
Prof. Antonio Costa de Oliveira do Centro de Genômica e Fitomelhoramento da Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel. Segundo a indicação do referido Professor, o recuso será gerenciado em conta pertencente a Fundação
Delfim Mendes Silveira. O recuso recebido, portanto, destina-se unicamente ao suporte ao desenvolvimento da
pesquisa científica, na forma de intercâmbios entre laboratórios pertencentes a Países da União Européia
(Agência Financiadora) e laboratórios de outros Países.
II – COORDENADOR
Nome
Antonio Costa de Oliveira
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Agronomia Eliseu
Centro de Genômica e
Universidade Federal de Pelotas
Maciel - FAEM
Fitomelhoramento
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Iniciativa Privada/CAPES
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I – PROJETO
Título do Projeto
Pesquisa Genômica: Melhoramento de gramíneas por mapeamento comparativo
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.615-7
5.01.03.270
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
06/09/2002
Não Estipulado
Objetivo Geral
Diversas pesquisas são realizadas neste projeto como as de obtenção de sementes M2 de 16 genótipos de
arroz para fins de seleção pela Empresa, pesquisas sobre aveia e de melhoramento.
Justificativa
Desenvolver coleções de mutantes de arroz para estudar caracteres de importância agronomia em gramíneas
como desenvolvimento da cariopse, sistema radicular e tolerância a estresses abióticos; identificar, mapear e
sequenciar genes em arroz associados a estes caracteres; identificar mecanismos de herança e variabilidade
destes caracteres e suas similaridades entre arroz, milho, trigo e aveia.
II – COORDENADOR
Nome
Antonio Costa de Oliveira
Instituição
Unidade
Departamento
Departamento de Fitotecnia –
Faculdade de Agronomia Eliseu
Universidade Federal de Pelotas
Centro de Genômica e
Maciel
Fitomelhoramento - CGF
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Empresas Privadas/CAPES/CNPQ
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2.2.2 Eventos

I – PROJETO

Título do Projeto
11° ENCONTRO PODER ESCOLAR - De 16 a 19 de Julho de 2012
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
5790-8
5.24.35.168
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
05/04/2005
Não Estipulado
Objetivo Geral
Valorizar as experiências e projetos inovadores de práticas pedagógicas e de gestão desenvolvidos nas escolas
de educação básica: Ensino Médio, Ensino Fundamental e Educação Infantil e nos sistemas de ensino, fazendoos o centro da discussão. Os Encontros sobre o Poder Escolar são realizados anualmente, em Pelotas, RS. Sua
relevância no contexto educacional e a possibilidade de considerá-lo espaço potencial de formação continuada
estão nas suas características, na sua periodicidade e principalmente, na sua presença no cotidiano dos
professores e das escolas que, constantemente, se reportam a ele e aos temas tratados. A escolha do título do
evento – Encontro sobre o Poder Escolar – traduz uma concepção de formação fundamentada no encontro,
porque é exatamente o que se propõe ser um espaço/tempo em que os profissionais da educação se
encontrem, ensinem e aprendam, que no convívio compartilhem angústias e sucessos. Com a evolução do
evento somaram-se a esses os saberes dos estudantes e se propõe agora acrescentar os saberes dos pais e/ou
responsáveis pelos estudantes.
Justificativa
A proposta dos Encontros sobre o Poder Escolar é contribuir para a valorização dos profissionais da educação
ao dar vez e voz aos seus saberes e fazeres; trazer à luz as potencialidades criativas de professoras e
professores que, no dia a dia, vão compondo os cenários escolares em meio às dificuldades que permeiam a
prática docente; reunir universidade e escolas de educação básica aproximando o saber acadêmico e os
saberes da experiência num movimento em direção à qualificação da educação básica e da universitária. É
objetivo também provocar o desenvolvimento da capacidade de professores e escolas de conquistarem a sua
autonomia e formularem um projeto pedagógico adequado às necessidades de sua realidade.
II – COORDENADOR
Nome
Maria Antonieta Dall’Igna
Instituição
Unidade
Departamento
Programa de Pós-Graduação em
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Educação
Educação- FaE/UFPel
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
th
EVENTOS CIENTÍFICOS - 6 International Crop Science Congress – De 6 a 10 de Agosto de 2012
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
9723-3
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
24/09/2009
2012
Objetivo Geral
th
th
O Evento ISRFG8 – 8 International Symposium on Rice Functional Genomic serviu como preliminar para o 6
International Crop Science Congress.
Justificativa
th
Captação de recursos dos patrocinadores para o 6 International Crop Science Congress.
II – COORDENADOR
Nome
Antonio Costa de Oliveira
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Agronomia Eliseu
Universidade Federal de Pelotas
Departamento de Fitotecnia
Maciel
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições e Patrocínio
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I – PROJETO

Título do Projeto
Encontro de Pós-Graduação UFPel – De 30 e 31 de outubro de 2012
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.117-1
6.02.00.018
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
21/06/2011
Não Estipulado
Objetivo Geral
O Encontro de Pós-Graduação é realizado pela Universidade Federal de Pelotas e é um espaço destinado aos
discentes dos Programas de Pós-Graduação onde é oportunizada a apresentação dos resultados gerados pela
Produção Científica e Tecnológica, particularmente daquelas oriundas dos Programas da UFPEL.
Justificativa
O ENPOS é um evento voltado para a comunicação e o diálogo, onde se oportuniza não apenas a apresentação,
mas também o debate e a troca de informações acerca dos resultados obtidos pela Produção Científica e
Tecnológica da UFPEL
II – COORDENADOR
Nome
João Francisco Nascimento Hobuss
Instituição
Unidade
Departamento
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósCoord. Pesquisa e Iniciação
Universidade Federal de Pelotas
Graduação
Científica
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Simpósio Sobre Secagem de Madeira– 12 e 13 de abril de 2012
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.497-9
51305031
Prazo de Execução
Início
Término
14 meses
04/2011
06/2012
Objetivo Geral
O Simpósio sobre Secagem da Madeira visa apresentar avanços tecnológicos desenvolvidos na área da
secagem da madeira, promovendo um fórum de atualização técnico científico. Assim como, proporcionar a
integração entre o meio científico e o setor produtivo. Considerando, particularmente, aspectos do setor de
secagem da madeira na região fronteiriça Brasil - Uruguai.
Justificativa
Considerando a escassez dos recursos florestais, a madeira tornou-se um material cada vez mais valorizado.
Este panorama reflete, diretamente, no processo produtivo do setor madeireiro, a otimização da produção
passa a ser uma necessidade, o incremento do aproveitamento e a geração de produtos de qualidade são
exigências dos competitivos mercados atuais. Particularmente, para o setor de madeira serrada, a secagem da
madeira tem papel determinante no processo produtivo. A utilização da madeira serrada para os mais variados
usos, necessita de baixos teores de umidade, ou seja, madeira seca. Por essa razão, geralmente, na indústria de
transformação de madeira, a secagem é o gargalo do processo. Mais do que nunca se deseja secar madeira no
menor tempo com a maior qualidade possível, minimizando defeitos de secagem e gerando produtos com o
adequado teor de umidade. O setor madeireiro tem investindo em tecnologias para racionalizar o processo de
secagem da madeira, equipamentos, sistemas de controle, novos métodos de secagem. Além do melhor
entendimento do comportamento das diferentes madeiras durante a secagem. Estes fatores têm apresentado
significativos avanços na busca de tornar essa etapa mais eficiente. Com isso, o Simpósio sobre Secagem da
Madeira visa contribuir com o setor madeireiro, estabelecendo um fórum de atualizações, abordando
tendências tecnológicas e científicas na área de secagem da madeira que estão sendo desenvolvidas no em
nosso país, possibilitando uma aproximação entre meio acadêmico e setor produtivo. Considerando,
particularmente, as pontecialidades e características do setor na região de fronteira Brasil - Uruguai.
II – COORDENADOR
Nome
Leonardo da Silva Oliveira
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Centro de Engenharias
Centro de Engenharias
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições e Patrocínio
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I – PROJETO

Título do Projeto
IV Encontro sobre Selênio e Telúrio Brasil - ESETE - 3 e 6 de dezembro de 2012
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.724-2
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
2012
Não Estipulado
Objetivo Geral
O Grupo de Síntese Orgânica Limpa da UFPel (LASOL) organizará o 4º Encontro sobre Selênio e Telúrio Brasil ESeTe-IV. O evento será realizado na cidade de Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul, no Guarita Park
Hotel, entre os dias 3 e 6 de dezembro de 2012. A Comissão Organizadora do evento espera a participação de
pesquisadores de todo o Brasil e do exterior, além de alunos de pós-graduação e iniciação científica de várias
Instituições Brasileiras de Ensino e Pesquisa. O ESeTe-IV também está aberto à participação de profissionais de
empresas públicas ou privadas que tenham interesse no desenvolvimento científico e tecnológico dos
diferentes aspectos da química, bioquímica, farmacologia, biotecnologia, ciência dos materiais e tecnologia
agroindustrial de compostos contendo selênio e telúrio. Uma da s atrações do ESeTe-IV é a publicação de uma
edição especial da revista Tetrahedron: Tetrahedron Symposia in Print em Selênio e Telúrio.
Justificativa
A comunidade científica que trabalha com selênio e telúrio e suas aplicações terá a oportunidade de publicar
seus trabalhos completos em uma revista de excelente nível (f.i. = 3,011), valorizando ainda mais o ESeTe e a
pesquisa realizada no Brasil.
II – COORDENADOR
Nome
Eder João Lenardão
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Química e Geociências
Química
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições e Patrocínio
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I – PROJETO

Título do Projeto
I Congresso Internacional e V Colóquio de Filosofia Medieval da UFPel – De 4 a 12 de Junho de 2012
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.734-X
53408052
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
2012
Não Estipulado
Objetivo Geral
Promover o debate sobre questões relevantes sobre o pensamento medieval; analisar os temas fundamentais
do pensamento de Santo Agostinho; relacionar o pensamento de Agostinho com autores relevantes da filosofia
medieval e da filosofia contemporânea.
Tema central: O Pensamento de Santo Agostinho. O evento, promovido pelo Programa de Pós-Graduação de
Filosofia da UFPel e pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Filosofia Medieval da UFPel (NEPFIM-UFPel),
contará com a participação de pesquisadores internacionais e nacionais da área. Será realizado em dois
momentos: dias 04 e 05 de junho minicurso com o Prof. Dr. José Francisco Meirinhos (Universidade do Porto,
Portugal) versando sobre Liberdade e Vontade em Agostinho e Boécio; nos dias 11 e 12 de junho ocorrerá um
conjunto de conferências com a participação do Prof. Dr. Gregório Piaia (Università di Padova), da Profa. Dra.
Celina Letorza (Concenit, Buenos Aires), do Prof. Dr. Gerald Cresta (Concenit, Buenos Aires), do Prof. Dr. Luís
Alberto De Boni (Universidade do Porto, Portugal), do Prof. Dr. Joel Gracioso (Faculdade São Bento, São Paulo)
e do Prof. Dr. Marcos Costa (UFPE, Recife). As atividades serão realizadas no auditório da Faculdade de Direito
(praça Conselheiro Maciel, nº 215, Pelotas). Além disso, será oportunizado um espaço para comunicações
vinculadas ao tema do Congresso. As comunicações serão realizadas nos dias 11 (na parte da tarde) e 12 (na
parte da manhã) nas salas do IFISP (Rua Alberto Rosa, 154, Pelotas).
Justificativa
Desde o ano de 2003 existe, vinculado ao departamento de Filosofia da UFPel, um grupo de estudos sobre o
pensamento filosófico da Idade Média; a partir do grupo surgiram diferentes grupos de pesquisa e a promoção
de eventos. Os diversos colóquios de filosofia medieval promoveram a integração entre pesquisadores de
diversas universidades do Brasil e exterior, proporcionando o debate sobre questões filosóficas relevantes.
II – COORDENADOR
Nome
Manoel Luis Cardoso Vasconcellos
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Ciências Humanas - ICH
Curso de Filosofia
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições e Patrocínio
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I – PROJETO

Título do Projeto
III Encontro Internacional de Ciências Sociais: crise e emergência de novas dinâmicas sociais - EICS
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.744-7
53459032
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
2012
Não Estipulado
Objetivo Geral
O objetivo do III Encontro Internacional de Ciências Sociais é o de promover e aprofundar o debate sobre as
mais recentes crises e transformações das sociedades contemporâneas. Nesse quadro, leva-se em
consideração a interpenetração entre as realidades configuradas pela lógica do Estado-nação e as dinâmicas
sociais instauradas pelas diversas mobilidades de pessoas, objetos, imagens e informações promovidas pela
sociedade global. Para tanto, busca-se disseminar e fomentar a troca de conhecimentos que contribuam para a
construção, ressignificação ou mesmo reiteração de categorias conceituais que façam frente à complexidade
dos desdobramentos sociais produzidos por esses deslocamentos. As relações sociais, políticas, econômicas e
culturais construídas na e pela dinâmica local/nacional/global intensificam as interdependências entre essas
dimensões. Além disso, evidenciam as limitações de velhos referentes cognitivos que foram pensados e
desenvolvidos a partir dos limites apresentados pela formação e reprodução das sociedades nacionais. A tarefa
à qual as Ciências Sociais se veem, hoje, obrigadas é a de desenvolver referentes cognitivos que possam lidar
teórica e empiricamente com a compreensão dos sentidos do movimento pendular entre instabilidades e
estabilidades, produzidas pelas novas dinâmicas sociais. Estes são alguns dos elementos centrais que o III
Encontro Internacional de Ciências Sociais – EICS, na sua presente edição, propõe ao público acadêmico
nacional e internacional.
Justificativa
Buscar disseminar e fomentar a troca de conhecimentos que contribuam para a construção, ressignificação ou
mesmo reiteração de categorias conceituais que façam frente à complexidade dos desdobramentos sociais
produzidos por esses deslocamentos.
II – COORDENADOR
Nome
Léo Peixoto Rodrigues
Instituição
Unidade
Departamento
Programa de Pós Graduação em
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Sociologia e Política
Ciências Sociais
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Congresso de Iniciação Científica – CIC - De 20 a 23 de novembro de 2012
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.786-2
6.02.00.018
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
2004
Não Estipulado
Objetivo Geral
Realização do XIII Congresso de Iniciação Científica. O CIC é o maior evento científico da UFPel, congregando
alunos e professores das mais diferentes áreas do conhecimento e de inúmeras instituições de ensino e
pesquisa do Brasil e do exterior. Tradicionalmente, cada edição do Congresso de Iniciação Científica apresenta
um novo tema que norteia e sugere o ponto de partida para o debate dos participantes. Esta temática busca
sempre a sintonia com o momento histórico e social, colocando em evidencia questões onde a ciência e o
comportamento têm papel determinante para o futuro da humanidade. Esta responsabilidade transita por
todas as áreas do conhecimento e sua convergência atravessa, necessariamente, o prisma da ética. Desta
forma, o que buscamos é uma visão ética comprometida com o futuro. Além do CIC serão realizados mais dois
eventos: o ENPOS e a Mostra Científica.
Justificativa
Valorizar o corpo docente da instituição dedicado ao desenvolvimento de atividades de pesquisa; Incentivar
alunos de graduação visando à formação de novos pesquisadores e qualificando-os para os programas de pósgraduação; Fomentar a atividade de pesquisa na UFPel; Integrar a comunidade científica e acadêmica;
Promover a interação entre a UFPel e instituições com interesse nas atividades de pesquisa desenvolvidas
nesta universidade; Divulgar o desenvolvimento da pesquisa desenvolvida na instituição e aproximar a
pesquisa universitária e a sociedade.
II – COORDENADOR
Nome
Marcio Nunes Corrêa
Instituição
Unidade
Departamento
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósUniversidade Federal de Pelotas
Congresso de Iniciação Científica
Graduação
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
1° Workshop de Simulação de Eficiência Energética de Edificações da Zona Sul do RS - 11 e 12 de junho 2012
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.842-7
53563022
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
2012
Não Estipulado
Objetivo Geral
Promover uma discussão acerca da importância da simulação de eficiência energética de edificações no
contexto das novas demandas de economia e eficiência energética nas edificações no Brasil; Lançar
oficialmente o programa PROBEN (Programa de Bom Uso Energético) da Universidade Federal de Pelotas;
Apresentar de forma genérica a ferramenta Design Builder e caracterizar os procedimentos de simulação do
nível de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas de acordo com o RTQ-C;
Apresentar a “Casa Eficiente”, projeto desenvolvido pela arquiteta Juliana Pouey, a qual deverá ser construída
no ano de 2013.
Justificativa
Promover uma discussão acerca da importância da simulação de eficiência energética de edificações no
contexto das novas demandas de economia e eficiência energética nas edificações no Brasil.
II – COORDENADOR
Nome
Eduardo Grala da Cunha
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Arquitetura e
Departamento de Tecnologia da
Universidade Federal de Pelotas
Urbanismo - FAURB
Construção
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
I Encontro Internacional Fronteiras e Identidades - EIFI – De 25 a 28 de setembro de 2012
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.856-7
53007202
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
2012
Não Estipulado
Objetivo Geral
O evento deste ano deverá inaugurar uma nova tradição, pois será o primeiro evento a chamar-se: I Encontro
Internacional Fronteiras e Identidades (I EIFI). Pretendemos, este ano, dar início a uma série de encontros
bianuais que deverão afirmar o papel do PPGH da UFPel na pesquisa de temáticas ligadas aos temas
relacionados às múltiplas possibilidades de interpretação da temática “Fronteiras e Identidades” no Brasil e nos
países vizinhos.
Justificativa
O programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Pelotas foi reconhecido e recomendado
pela CAPES em 2009. O nosso curso de mestrado vem, desde então, se consolidando entre os demais
programas de pós-graduação do país na área de concentração definida como: “Fronteiras e Identidades”; com
três linhas de pesquisa relacionadas a esta temática: Política e Estado, Sociedade e Cultura, Arte e
conhecimento Histórico. Em 2010 foi realizado o primeiro evento promovido pelo PPGH, que reuniu docentes e
discentes que pesquisam temas relacionados com a área de concentração do nosso programa. Este ano, em
setembro, daremos continuidade à nossa proposta de organizarmos eventos bianuais. Porém o deste ano
deverá ter outro alcance, pois, com o convite a professores de universidades europeias e sul-americanas, será
um evento internacional.
II – COORDENADOR
Nome
Paulo César Possamai
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Instituto de Ciências Humanas - ICH
Departamento de História
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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Título do Projeto
I Colóquio Internacional sobre Imaginário, Educação e Memória e o V Colóquio sobre Imaginário e Educação 11 e 14 de setembro de 2012
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.858-3
52436012
Prazo de Execução
Início
Término
4 meses
Objetivo Geral
O evento teve como objetivo 1) Promover o debate sobre a riqueza descritiva e interpretativa das
metodologias do imaginário; 2) Realizar um balanço desta área do saber: teorias e práticas; 3) Dialogar sobre a
força criadora, das imagens, dos símbolos e dos mitos que sustentam o viver humano e seus processos
(auto)biográficos; 4) abrir novos espaços de pensamento no sentido de melhor aprender a importância das
imagens, dos símbolos e dos mitos na vida dos indivíduos e na cultura em geral e 5) Permitir aos investigadores
e estudiosos em geral uma iniciação as técnicas de análise e à criação de novos campos de investigação.
Justificativa
A educação é um fator determinante da formação existencial de homens e mulheres ou do Homem no sentido
antropológico do termo e, de algum modo, somos todos educadores. Mas a proposta de educar, como afirma
Daniel Hameline, não é apenas descritiva, mas sempre prescritiva, não se limita a constatar, mas procura
persuadir. E aquele que quer persuadir convida a imaginar. Neste sentido, a educação é algo que se imagina, o
discurso pedagógico é habitado pelas metáforas, pelas imagens e, sobretudo, pelas razoes imaginantes de um
coletivo. Para reunir pessoas que possam dar um contributo importante no entrecruzamento dos estudos do
imaginário e dos processos (auto) biográficos, urge um esforço financeiro e intelectual. Trata-se de estratégias
para podermos pensar os saberes e fazeres educativos nas ciências da educação, resgatando utopias que ainda
(e desde sempre) acreditam na tarefa libertadora da educação, no seu contributo para o progresso e o advento
de uma nova sociedade. A possibilidade de realizar este I Colóquio Internacional, no Sul do Rio Grande do Sul,
tem tripla finalidade: 1) descentralizar os grandes eventos que discutem esta temática das metrópoles, com o
intuito de facilitar o acesso do publico da região sul; 2) constituir-se num espaço paronâmico e metodológico
dos estudos do Imaginário entrecruzados com os estudos da pesquisa (auto) biográfica; 3) fortalecer o trabalho
que vimos desenvolvendo no interior do grupo de estudos e pesquisas sobre Imaginário, Educação e Memória
(GEPIEM), desde 2000.
II – COORDENADOR
Nome
Lucia Maria Vaz Peres
Instituição
Unidade
Departamento
Departamento de Fundamentos
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Educação
da Educação
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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Título do Projeto
IV SIBAC - Simpósio Brasileiro de Acarologia
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.893-1
Prazo de Execução
Início
Término
12 meses
Junho de 2012
Maio de 2013
Objetivo Geral
Promover a interação entre acarologistas brasileiros e latino-americanos visando ampliar os grupos de pesquisa
bem como difundir conhecimentos na área acarológica a estudantes de ensino superior, de pós-graduação,
técnicos e produtores.
Justificativa
A demanda histórica por um evento especificamente dedicado à acarologia brasileira foi objeto de debates em
vários eventos científicos. Em 2004 e 2005, pesquisadores participantes do XX Congresso Brasileiro de
Entomologia e do IX Simpósio de Controle Biológico reuniram-se para lançar a semente do que hoje se
consolida como um já tradicional e importante evento: o Simpósio Brasileiro de Acarologia (SIBAC). O I SIBAC
foi realizado em Viçosa (MG) em 2006, e II SIBAC ocorreu em Poços de Caldas (MG) em 2008. Entre os
participantes do SIBAC encontram-se lideres de grupos de pesquisa, professores, pesquisadores, estudantes de
graduação e pós-graduação de diversas áreas das ciências biológicas e agrárias. A experiência e visibilidade
obtidas com a realização do II e II SIBAC foram determinantes para, que em 2010, o Brasil fosse sede do XIII
International Congresso f Acarology, realizado em Recife (PE). No ano seguinte, em 2011, foi realizado o III
SIBAC em Campinas (SP), onde 350 participantes discutiram os mais recentes resultados de pesquisas na área.
Ao longo das usas edições, o SIBAC tem se mostrado um importante espaço de discussão dos avanços no
conhecimento cientifico, no desenvolvimento e aplicação de tecnologias inovadoras para o controle de ácaros
de importância agrícola e veterinária, alem do fortalecimento da acarologia brasileira. Nesse setido, por
ocasião do III SIBAC, um grupo de pesquisadores gaúchos pleiteou a possibilidade de realizar a IV edição do
evento no estado do /Rio Grande do Sul, considerando que seria uma excelente oportunidade de promover a
interação com acarologistas do Sul do Brasil e de Países fronteiriços como Uruguai, Argentina e Paraguai,
descentralizando assim o evento da região Sudeste do Brasil. Diante de tal justificativa, a proposta foi
amplamente aceita o que viabilizara, pela primeira vez, a realização de um Simpósio Brasileiro de Acarologia no
Rio Grande do Sul.
II – COORDENADOR
Nome
Uemerson Silva da Cunha
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Agronomia Eliseu
Universidade Federal de Pelotas
Departamento de Fitossanidade
Maciel
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições e Patrocínio
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I – PROJETO

Título do Projeto
I Encontro do CIC: Crianças, infâncias e culturas: Pesquisas e Práticas pedagógicas em diálogo – 7, 8 e 9 de
novembro de 2012.
Código FDMS
Código OCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.947-4
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
01/08/2012
15/12/2012
Objetivo Geral
Compartilhar e problematizar investigações que dão visibilidade aos conhecimentos produzidos nos atuais
estudos da infância. Socializar trabalhos de investigação e diferentes perspectivas de pesquisa da infância e
com crianças no Brasil. Dar visibilidade a voz das crianças mediante a publicização de estudos realizados com
crianças em diferentes contextos. Fortalecer o compromisso com as crianças e as infâncias brasileiras e com a
Educação Básica. Valorizar um dialogo interdisciplinar entre os participantes do Congresso. Debater trabalho
que priorizam a escuta e ponto de vista das crianças, metodologias de pesquisa apropriadas, praticas culturais
infantis transmitidas entre pares e suas relações com a educação e a escola. Favorecer um espaço para
construção de novas parcerias, interlocução e troca de conhecimentos sobre pesquisa com crianças.
Contemplar e viabilizar estudos e problematizações teórico-metodológicas sobre dimensões étnicas e
interculturais. Discutir elementos para organização dos processos de formação de professores e da pratica
pedagógica desde a garantia da participação das crianças.
Justificativa
Reunir pesquisadores e estudantes que integram as cinco linhas de investigação do CIC, professores e
estudantes da graduação e pós-graduação, professores da rede pública e particular de ensino e demais
profissionais interessados, com o intuito de compartilhar e problematizar investigações que dão visibilidade
aos conhecimentos produzidos nos atuais estudos da infância. Socializar trabalhos de investigação a fim de
problematizar diferentes perspectivas de pesquisa da infância e com crianças no Brasil e em outros países.
Valorizar um diálogo interdisciplinar entre os participantes do Congresso e trabalhos que priorizem o ponto de
vista das crianças, metodologias de pesquisa apropriadas e praticas culturais infantis transmitidas entre pares
relacionadas com a educação das crianças, metodologias de pesquisa apropriadas e praticas culturais infantis
transmitidas entre pares relacionadas com a educação e a escola.
II – COORDENADOR
Nome
Rogério Costa Würding
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Educação
Departamento de Ensino
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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Título do Projeto
Seminário da ANPAE Região Sul (RS, SC, PR) Gestão e Políticas Públicas de Educação: Desafios Atuais
Código FDMS
Código OCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
11.953-9
52435112
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
2012
Não Estipulado
Objetivo Geral
GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO: DESAFIOS ATUAIS. Eixos Temáticos: 1. Políticas Educacionais
educação básica; 2. Políticas Educacionais e educação superior; 3. Financiamento da Educação; 4. Gestão
educacional e escolar; 5. Avaliação da Educação; 6. Trabalho docente; 7. Diversidade e inclusão.
Justificativa
Fortalecer as pesquisas em políticas e gestão da educação; Contribuir na formação de gestores e professores
que possam de forma original propor alternativas para os problemas e demandas educacionais; Suscitar a
reflexão sobre o contexto político mais amplo em que são formuladas as políticas públicas, os mecanismos de
regulação e de regulamentação da educação, as possibilidades de produção de políticas locais emancipatórias.
II – COORDENADOR
Nome
Maria de Fátima Cóssio
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Educação - FAE
Departamento de Ensino
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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Título do Projeto
Data de Cadastro
I Seminário Internacional Imagens da Justiça, Currículo e Educação Jurídica – De 29 e 30 de novembro de 2012
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
12.030-8
52435122
Prazo de Execução
Início
Término
Não Estipulado
05 de setembro 2012
Não Estipulado
Objetivo Geral
Desenvolver o tema das imagens como elementos de análise sobre o currículo e divulgar a produção científica
e cultural no campo da temática focalizada, incentivando a produção de conhecimentos e de inovações
curriculares.
Justificativa
Este seminário é proposto com base no projeto de pesquisa Imagens da Justiça, Currículo e Pedagogia Jurídica,
aprovado pelo CNPq, mediante o qual está sendo desenvolvido o estudo das imagens da justiça produzidas por
estudantes de cursos de Direito em três universidades do sul do país. Concorre igualmente para a promoção
deste evento, a experiência desenvolvida por meio da pesquisa de autoria da presidente da Comissão
organizadora deste Seminário, levada a efeito durante o estágio pós-doutoral, realizado com o apoio da Capes,
junto ao Grupo de Pesquisas Justices, Images, Langues et Cultures JILC, da Universidade Paris 8.
II – COORDENADOR
Nome
Maria Cecília Leite
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Educação - FAE
Departamento de Ensino
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO

Título do Projeto
Eficiência Energética nas Edificações: Capacitação e Consultoria nas novas Regulamentações Brasileiras
Código FDMS
Código COCEPE/CONSUN/DIPLAN/PREC
10.974-6
53563011
Prazo de Execução
Início
Término
22 meses
11/02/2011
30/12/2012
Objetivo Geral
Atualização e capacitação profissional no que diz respeito à normatização da Eficiência Energética das
Edificações Comerciais, Públicas e de Serviços. A proposta inicial prevê dois tipos de cursos no que diz respeito
aos objetivos: a) Curso de Iniciação ao RTQ-C; b) Curso de Formação de Inspetores em Etiquetagem de Edifícios
Comerciais, de Serviços e Públicos. O curso será dividido em duas etapas: uma presencial e outra à distancia.
Justificativa
Dentro do contexto das mudanças climáticas, discute-se na atualidade a economia de energia das edificações
como uma das formas mais efetivas de redução de emissão de CO2 na atmosfera. Em agosto de 2007 o chefe
do secretariado de Mudanças Climáticas da ONU (Organização das Nações Unidas), Sr. Yvo de Boer, afirmou
que a eficiência energética seria o meio mais promissor de reduzir os gases do efeito estufa em curto prazo.
Geller (19991) apud Lamberts e Carlo (2004) indicou que 64% do consumo de energia elétrica se deve aos usos
finais de iluminação e de ar-condicionado, chegando a 86% em bancos e escritórios. Observa-se então que a
parcela que cabe aos sistemas de iluminação e condicionamento de ar aliados à configuração da envoltória da
edificação, definidora do uso desses sistemas, representa um grande potencial para promover a redução no
consumo de energia em edificações comerciais, publicas e de serviços. O Brasil já iniciou a sua caminhada no
sentido da normatização das edificações objetivando um melhor desempenho térmico e, por seguinte, uma
melhor eficiência energética. Os primeiros passos concretizados com a NBR 15220 (2005) e NBR 15575 (2008)
são o inicio de uma longa jornada. Alem disso, a aprovação da versão final em 2009 do Regulamento Técnico da
Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comercias, de Serviços e Públicos (RTQ-C) é um
importante passo no sentido da inserção do tema eficiência energética no cenário da construção civil nacional.
A nova normatização de eficiência energética é um tema extremamente novo para a comunidade profissional
de Engenheiros e Arquitetos e nesse sentido, os cursos de atualização profissional são justificados.
II – COORDENADOR
Nome
Eduardo Grala da Cunha
Instituição
Unidade
Departamento
Faculdade de Arquitetura e
Departamento de Tecnologia da
Universidade Federal de Pelotas
Urbanismo - FAURB
Construção
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Inscrições
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I – PROJETO
Título do Projeto
APOIAR OS PROFESSORES ALFABETIZADORES NO PLANEJAMENTO DAS AULAS E NO USO ARTICULADO DOS
MATERIAIS E DAS REFERÊNCIAS CURRICULARES E PEDAGÓGICAS DOS EIXOS MATERIAIS DIDÁTICOS,
LITERATURA, TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DIGITAIS E AVALIAÇÃO
Código FDMS
Código UFPEL
Código SICONV
12.150-9
003/2012
775288/2012
Prazo de Execução
Início
Término
9 meses
Novembro 2012
Julho 2013
Objetivo Geral
Apoiar os professores alfabetizadores no planejamento das aulas e no uso articulado dos materiais e das
referências curriculares e pedagógicas dos eixos Materiais Didáticos, Literatura, Tecnologias Educacionais
Digitais e Avaliação. Garantir que os estudantes dos sistemas públicos de ensino básico estejam alfabetizados,
em Língua Portuguesa e em Matemática, até o final do 3º ano do ensino fundamental; Definir novas diretrizes
e conteúdos de formação de professores alfabetizadores com vistas a reestruturação da formação inicial;
Reduzir a distorção idade-série na educação básica; e Melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB).
Justificativa
As escolas que incorporam a prática de Formação Continuada para seus docentes, enquanto ação institucional,
fortalecem o trabalho docente e propiciam a criação de mais espaços de construção do saber. Torna-se
fundamental que o professor seja fortalecido em seu discurso para que suas ações sejam coletivamente
assumidas pelo grupo enquanto parte de um processo em construção. O Pacto se caracteriza pela integração e
estruturação a partir do eixo de Formação Continuada de Professores Alfabetizadores, de diversas ações,
materiais e referências curriculares e pedagógicas do Ministério da Educação que contribuem para a
alfabetização; pelo compartilhamento da gestão do programa entre Governo Federal, estados e municípios; e
pela orientação de garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a serem aferidos pelos resultados
de alfabetização obtidos nas avaliações externas anuais.
II – COORDENADOR
Nome
Ana Ruth Moresco Miranda
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Educação
Departamento de Ensino
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Ministério da Educação - MEC
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I – PROJETO
Título do Projeto
PRODUÇÃO DE MATERIAIS INSTRUCIONAIS PARA CURSOS À DISTÂNCIA PARA TRABALHADORES DE SAÚDE,
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, OFERTA DE CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA
Código FDMS
Código UFPEL
Código SICONV
12.188-6
005/2012
776530/2012
Prazo de Execução
Início
Término
32 meses
Dezembro 2012
Julho 2015
Objetivo Geral
realizado em parceria pelas Faculdades de Medicina, Enfermagem e Odontologia de nossa instituição.
Conforme pode ser observado nos documentos em anexo, o projeto foi aprovado pelo COCEPE em 23 de
dezembro de 2009. O projeto se desenvolve em um período de 14 meses, através de ambiente virtual de
aprendizado, especialmente preparado para as atividades educacionais a distância e pode ser acessado através
do portal do Curso na Internet: www.unasus-ufpel.net. Sua continuidade se justifica em função da grande
aceitação do Curso por parte da comunidade profissional de interesse – médicos, enfermeiros e odontólogos
em atividade na Estratégia de Saúde da Família – de todas as regiões do país. Atualmente o Curso forma mais
de 1500 alunos de todas as Unidades Federativas, já havendo titulado alunos desde o interior do Amazonas, na
fronteira com a Venezuela, até o extremo sul do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Os materiais
didáticos do Curso estão disponíveis de modo gratuito para todos os interessados através da Plataforma
Educacional Kurt Kloetzel (dms.ufpel.edu.br/p2k).
Justificativa
O Curso se destaca por sua função social, ao formar especialistas em Saúde da Família que atuam no Sistema
Único de Saúde, beneficiando comunidades pobres de todo o país. O trabalho de conclusão dos alunos resulta
de intervenções nos serviços que produzem melhorias organizacionais e qualificação da prática clínica. Os
avanços expressos nas defesas dos alunos já titulados são marcantes e estão estimulando colegas dos titulados
a adotar estratégias de melhoria em outros serviços vizinhos.
II – COORDENADOR
Nome
Luiz Augusto Facchini
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Medicina
Epidemiologia
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Ministério da Saúde, Sistema Universidade Aberta do SUS – UNA-SUS
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I – PROJETO
Título do Projeto
ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA VITIVINICULTURA NO ARCO SUL DA FAIXA DE
FRONTEIRA DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL, PARANÁ E SANTA CATARINA E NAS MESOREGIÕES
METADE SUL E GRANDE FRONTEIRA DO MERCOSUL DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
Código FDMS
Código UFPEL
Código SICONV
12.260-2
006/2012
777375/2012
Prazo de Execução
Início
Término
13 meses
Dezembro 2012
Dezembro 2013
Objetivo Geral
Criar e fortalecer oportunidades de melhoria das condições de vida, por meio da inclusão produtiva de famílias
de baixa renda no processo produtivo de uvas para processamento; qualificar agroindústrias elaboradoras de
sucos, vinhos e outros derivados da uva e do vinho; dinamizar as economias locais através da articulação e
empoderamento dos Arranjos Produtivos Locais e promover o desenvolvimento regional na faixa de fronteira e
mesorregiões de forma sustentável e equitativa. Apoiar a redução da miséria, através da inserção produtiva de
famílias de baixa renda; Estruturar e dinamizar os APLs de vitivinicultura, estabelecendo a governança local e a
estrutura de funcionamento; Promover a adequação dos produtores de vitivinicultura da região ao
funcionamento da APLs e as necessidade de mercado; Desenvolver ações promocionais da APL; Equipar os
arranjos produtivos locais, aproveitando as estrutura do Centro Mesorregional de Vitivinicultura de Jaguari,
promovendo ações de capacitação e aquisição de equipamentos inovadores.
Justificativa
Por se tratar de um Projeto focado em promover Arranjos Produtivos Locais (APLs) nos segmentos da coleta e
gestão da informação, qualificação técnica e qualificação mercadológica, entende-se que a ação proposta
atende aos objetivos dos Programas referidos anteriormente por meio de estruturação física, social e
econômica, com ênfase na ativação das potencialidades locais e na articulação com outros países da América
do Sul e na busca de redução das inaceitáveis desigualdades sociais e regionais, a partir, principalmente, da
potencialização dos ativos endógenos tangíveis e intangíveis de mesorregiões diferenciadas. A vitivinicultura é
uma atividade já tradicional nas regiões sul, sudeste e nordeste brasileiras. Experiências mostram que, ao
potencializar as vocações de aglomerados regionais, é possível aumentar a produtividade e a competitividade
das empresas, especialmente das micro e pequenas. Ao redor do globo, as regiões vitivinícolas geralmente
apresentam níveis satisfatórios de bem-estar social e economias salutares. No Brasil, um dos desafios atuais é
desenvolver e ao mesmo tempo dar visibilidade aos APLs vitivinícolas já existentes, apoiando e consolidando
ações de qualificação, ordenamento e desenvolvimento.
II – COORDENADOR
Nome
Manoel de Souza Maia
Instituição
Unidade
Departamento
Agência de Desenvolvimento da
Universidade Federal de Pelotas
ALM
Lagoa Mirim
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora

69

Fundação Delfim Mendes Silveira
Relatório de Atividades 2012

I – PROJETO
Título do Projeto
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA PARA FORMAÇÃO PERMANENTE DE
PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMUSUÁRIOS DE CRACK, PARA OS 22 MUNICÍPIOS QUE COMPÕE A 3ª REGIONAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE
DO SUL
Código FDMS
Código UFPEL
Código SICONV
12.194-0
007/2012
777954/2012
Prazo de Execução
Início
Término
21 meses
Dezembro 2012
Agosto 2014
Objetivo Geral
Promover a qualificação e articulação das redes de atenção a usuários de crack e outras drogas a partir da
manutenção dos CRRs implantados por meio do Edital 002/GSIPR/SENAD para formação permanente dos
profissionais que atuam nas redes de atenção integral à saúde e de assistência social e ampliação dos cursos de
capacitação para profissionais que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público e na Segurança Pública,
junto a usuários de crack e outras drogas, e seus familiares.
Justificativa
O presente projeto visa apresentar uma proposta de manutenção e ampliação do Centro Regional de
Referência para formação permanente de profissionais atuantes no Sistema Único de Saúde (SUS) pertencente
a 11 municípios que compõem a 3ª Regional de Saúde do Rio Grande do Sul (3ºCRS), a qual possui uma
cobertura populacional de aproximadamente 900 mil habitantes. Esta parceria foi firmada entre os municípios
da Regional e acordada a distribuição das vagas das capacitações igualmente entre os municípios a fim de
formar multiplicadores que contribuam com projetos de Educação Permanente em seus municípios sobre a
temática do crack, álcool e outras drogas. A temática do uso abusivo e prejudicial de drogas têm sido debatido
em todo Brasil, com ênfase no crack por se tratar de uma droga nova e de rápida expansão. No início da década
de 80, surgiu uma nova e potente forma de uso de cocaína – por inalação do vapor expelido da queima de
pedras. Quando queimada em um cachimbo de vidro ou outro recipiente, produzia um ruído típico de estalo,
tendo sido, por isso, chamada de CRACK. Esta nova forma de uso permitia uma disseminação maciça da
substância para o cérebro, obtendo efeitos mais estimulantes e prazerosos (KESSLER e PECHANSKY, 2008).
II – COORDENADOR
Nome
Beatriz Franchinni
Instituição
Unidade
Departamento
Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Enfermagem
Departamento de Enfermagem
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Fundo Nacional Antidrogas
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I – PROJETO
Título do Projeto
REALIZAÇÃO DE 30 SEMINÁRIOS NACIONAIS, SOBRE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS
DA DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO, SUPORTE E ORIENTAÇÃO PARA OS GESTORES MUNICIPAIS EM RELAÇÃO
ÀS QUESTÕES ENVOLVENDO A EFETIVA INTRODUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO
AGROPECUARIA MUNICIPAL SISBI/SUASA, PNAE E FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS
Código FDMS
Código UFPEL
Código SICONV
12.259-9
011/2012
782151/2012
Prazo de Execução
Início
Término
13 meses
Dezembro 2012
Dezembro 2013
Objetivo Geral
Oportunizar a partir de Seminários Nacionais com técnicos do Ministério do Desenvolvimento Agrário- MDA e
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, informação, suporte e orientação para os gestores
municipais em relação às questões e demandas envolvendo a efetiva introdução e implantação dos
procedimentos de inspeção agropecuária municipal. Proporcionar atendimento as necessidades e
acompanhamento aos procedimentos, exigências e controles que a municipalidade deve ter em relação ao
assunto.
Justificativa
Com a regulamentação da possibilidade de inspeção agropecuária municipal surge com enorme prioridade e
interesse dos gestores municipais na implantação das ações que abrangem a implementação da inspeção
municipal. O assunto é relevante, porém de enorme carência de entendimento, conhecimento e qualificação
administrativa e técnica por parte dos Municípios.
II – COORDENADOR
Nome
Manoel de Souza Maia
Instituição
Unidade
Departamento
Agência de Desenvolvimento da
Universidade Federal de Pelotas
ALM
Lagoa Mirim
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Fonte financiadora
Ministério do Desenvolvimento Agrário
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2.3 Resumo dos Recursos Gerados por Fonte
FONTE DE RECURSOS
PÚBLICO
OUTROS
TOTAL

Nº DE PROJETOS
5
51
56

VALOR
R$ 6.944.305,80
R$ 1.294.191,49
R$ 8.238.497,29
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