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palavra do reitor
     josé carlos P. Bachettini jr.

Pensar bons planos, executá-los e 
obter resultados positivos para a 
comunidade acadêmica e para a 
sociedade na qual estamos inseridos é 
nossa missão.

Promover o desenvolvimento regional 
é nossa visão.

Nosso anuário expressa nossos valores 
– verdade, liberdade, justiça, ética, 
comprometimento, solidariedade, 
voluntariado, inovação e promoção da 
vida.

Parabéns a todos que lutam com seu 
trabalho, inteligência e dedicação em 
prol da UCPel, uma Universidade em 
transformação.
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Primeira universidade estabelecida 
no interior do Rio Grande do Sul, a 
Universidade Católica de Pelotas é 
uma Instituição de Ensino Superior 
comunitária e filantrópica, reconhecida 
por sua tradição, ao mesmo tempo 
em que busca permanentemente 
a inovação e o dinamismo, unindo 
excelência em ensino, pesquisa e 
extensão, com os olhos voltados 
à sustentabilidade. Tendo como 
missão investigar a verdade, produzir 
e compartilhar conhecimento, a 
Universidade forma seres humanos, 
profissionais éticos e competentes, 
orientados pelos valores cristãos, a 
serviço da pessoa e da sociedade.

A UCPel tem forte atuação junto às 
pessoas - uma das características 
mais marcantes que possui como 
instituição comunitária e o seu 
grande diferencial. Essa distinção 
está alinhada com os objetivos de um 
Planejamento Estratégico projetado 
para um horizonte de 20 anos que, 
com gestão sustentável e participativa, 
contribui para a promoção social e 
cultural e para o desenvolvimento 
local e regional. Sempre envolvendo 
professores, colaboradores e alunos 
responsáveis por construir juntos o 
centro de referência de conhecimento 
em educação, saúde, negócios e 
tecnologia que é a Católica de Pelotas.

apresentação
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PERFIL DA INSTITUIÇÃO
A Universidade Católica de Pelotas é 
uma instituição de ensino superior, 
mantida pela Associação Pelotense 
de Assistência e Cultura (APAC). A 
entidade é comunitária, filantrópica, 
caracterizada pela forte tradição 
na formação de profissionais 
éticos, trajetória marcada pelo 
relacionamento com a comunidade 
e uma infraestrutura em constante 
inovação e aperfeiçoamento a serviço 
das ações desenvolvidas nas diversas 
áreas do conhecimento, esses são 
apenas alguns dos atributos que 
compõem a história bem-sucedida 
que a Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel) tem construído ao longo de 
sua existência.

Nascida com perfil comunitário 
e oficialmente qualificada como 
Instituição Comunitária de Ensino 
Superior pela Portaria nº 655 de 
06/11/2014, considerada a primeira 
Universidade do interior do Rio Grande 
do Sul, a UCPel dedica-se ao ensino, à 
pesquisa e à extensão, que, junto a 
importantes parcerias institucionais, 

oferece expressivos e qualificados 
serviços à comunidade de Pelotas e 
Região. Nesse sentido, a razão de ser 
da Católica está intimamente ligada 
com seu papel na comunidade. 

A Universidade Católica de Pelotas 
tem uma estrutura acadêmica e 
administrativa que ocupa 52 mil 
metros quadrados e constituída, 
academicamente, por dois grandes 
centros e um instituto: Centro de 
Ciências da Saúde (CCS); Centro 
de Ciências Sociais e Tecnológicas 
(CCST); e Instituto de Formação 
Humanística (IFH), que se associam 
às demais instalações da Instituição 
em atendimento às exigências do 
Ministério da Educação e Cultura 
(MEC).

Na graduação, no CCS são 
desenvolvidos os cursos de Medicina, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 
Odontologia e Psicologia, na 
modalidade presencial, enquanto que 
no CCST os cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Direito, Serviço 
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Social, Gestão Financeira, Gestão de 
Recursos Humanos, Gestão Comercial, 
Arquitetura e Urbanismo, Engenharia 
Civil, Engenharia da Computação, 
Jornalismo, Pedagogia e Design de 
Moda, na modalidade presencial e o 
de Segurança Pública na modalidade 
a distância. Já o Instituto de Formação 
Humanística contempla os cursos de 
Filosofia, Teologia e Pedagogia, todos 
presenciais.

Na área de pós-graduação, a UCPel 
conta com especializações (lato sensu), 
mestrados e doutorados (stricto sensu), 
promovendo qualificação para os 
segmentos que mais geram demanda 
profissional em nossa região. 

O ensino de pós-graduação lato sensu 
da UCPel possibilita que profissionais 
do mercado de trabalho tenham acesso 
imediato à atualização profissional e, 
portanto, à sua formação continuada, 
e o ensino de pós-graduação stricto 
sensu contribui para a formação de 
profissionais voltados à inovação, 
assim como para a preparação de 
novos docentes e pesquisadores para 
renovação dos meios acadêmicos e 
científicos, sendo realizado nas áreas 
de atuação da UCPel.

Nessa linha, a Católica tem os 
programas credenciados pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 
de Mestrado e Doutorado em 
Saúde e Comportamento, Mestrado 
e Doutorado em Política Social, 
Mestrado Profissional em Saúde 
da Mulher, Criança e Adolescente e 
Mestrado em Engenharia Eletrônica 
e Computação, sem descuidar da 
possibilidade de ampliação dos 
mesmos, bem como da abertura de 
outros programas de pós-graduação, 
cuja criação seja compatível com 
os aspectos econômico-financeiros 
da Instituição e gerados a partir de 
demandas da comunidade.

Já na extensão, a UCPel é responsável 
pela condução junto à comunidade 
de qualificados programas a exemplo 
do Núcleo de Economia Solidária e 
Incubação de Cooperativas, o Centro 
de Extensão em Atenção à Terceira 
Idade, o Programa de Atuação 
Fisioterapêutica na Comunidade 
e o Programa de Educação na 
Comunidade.
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A UNIVERSIDADE 
CATÓLICA HOJE

• 542 colaboradores : 302  docentes 
e 240 funcionários.

• 3587 alunos em cursos de 
graduação, mestrado, doutorado, 
especialização e MBA.

• Mais de 25 cursos de graduação.
• Mais de 12 cursos de especialização 

e MBA.
• 5 mestrados.
• 3 doutorados.
• 13 grupos de pesquisa, com 29 

projetos em andamento.

• 9 programas e 12 projetos sociais.
• Parcerias com 35 instituições em 12 

países.
• Auditório com capacidade para 314 

pessoas.
• 3 Campus Universitários.
• Hospital Universitário São Francisco 

de Paula (HUSFP).
• Rádio Universidade (RU).
• Lar da Criança São Luiz Gonzaga.
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LOCALIZAÇÃO
A Universidade Católica de Pelotas 
está situada na cidade de Pelotas, 
localizada na região sul do estado 
do Rio Grande do Sul, a 261 Km da 
capital, Porto Alegre. A cidade tem 
1.608,768 km² de área, possui cerca 
de 350 mil habitantes, é banhada pelo 
canal São Gonçalo, que liga a Lagoa 
Mirim à Lagoa dos Patos, sendo que, 
às margens desta última, localiza-se 
a praia do laranjal, balneário de água 
doce pertencente ao município de 
Pelotas. 

Na história econômica do município, 
destaca-se a produção do charque, 
que era enviado para todo o Brasil e 
que fez a riqueza da cidade em tempos 
passados.
Pelotas também é reconhecida como a 
Capital Nacional do Doce e, anualmente, 
durante o período que envolve os 
meses de maio e junho, ocorre a Feira 
Nacional do Doce (FENADOCE), onde 
são comercializados os famosos doces 
de origem portuguesa que fazem a fama 
da cidade, representando a tradição 
de Pelotas e atraindo turistas do Brasil 
inteiro. A localização da cidade fica em 
um ponto estratégico do Mercosul, 
oferecendo a menor distância entre 
Porto Alegre e Montevidéu, no Uruguai, 
seguindo pela BR 116. Nos limites do 
município também se encontra uma 
das mais variadas malhas viárias do 
estado do Rio Grande do Sul (BRs e 
ERSs). O Campus I está localizado no 
centro da cidade, próximo ao antigo 
e histórico bairro Porto, uma das 
primeiras regiões habitadas na cidade 
de Pelotas.Pelotas
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O Campus I possui espaços como a bi-
blioteca, laboratórios, TV UCPel, o au-
ditório Dom Antônio Zattera, a Rádio 
UCPel. Também sedia cursos de gradu-
ação, pós-graduação e extensão, além 
de abrigar a Reitoria, a capela, espaços 
para estudos e convivência, bem como 
outros setores administrativos e aca-
dêmicos da UCPel. Localizado na Rua 
Gonçalves Chaves, 373.

Em 1958, um grupo de empreende-
dores fundou o que seria uma casa 
de saúde. Em1975, Dom Antônio Zat-
tera firmou Compromisso de Compra 
e Venda e a UCPel passou a utilizá-lo 
como Hospital Universitário. Em 1996 
a Instituição passou a denominar-se 
Hospital Universitário São Francisco de 
Paula, homenageando o santo padro-
eiro da cidade. O HUSFP está localiza-
do na Rua Marechal Deodoro,1123.

O “campus da saúde“ da UCPel com-
plexo do antigo Hospital Olivé Leite, 
passou, a partir de 2007, a abrigar a 
maioria dos cursos da área de saúde. 
Localizado próximo ao encontro das 
avenidas Dom Joaquim e Fernando 
Osório.
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HISTÓRICO
Inicialmente cabe destacar que a 
Universidade Católica de Pelotas, desde 
a sua criação pela Mitra Arquidiocesana 
e, portanto, por sua origem e natureza, 
vincula-se estreitamente à Igreja 
Particular de Pelotas. Dessa relação, 
decorrem as seguintes exigências: 
a) fidelidade à mensagem cristã; b) 
reconhecimento e adesão à autoridade 
magisterial da Igreja em matéria de fé 
e moral; c) comunhão com o Pastor e 
a Pastoral Arquidiocesana e, através 
dele, com a Igreja Universal, cabendo 
ao Arcebispo Arquidiocesano por 
ofício a responsabilidade de promovê-
la, acompanhá-la e assisti-la na busca 
permanente de sua identidade católica 
e no relacionamento harmônico com 
as autoridades civis. Ainda é regida 
pelas Normas Gerais da Constituição 
Apostólica do Sumo Pontífice João 
Paulo II sob título “Ex Corde Ecclesiae 
- Sobre as Universidades Católicas”, 
de 15 de agosto de 1990, e segue as 
“Diretrizes Gerais para a Universidade 
Católica de Pelotas”, editadas em 03 
de julho de 1991, organizando-se 
como Universidade por seu Estatuto, 
Regimento e atos acadêmicos e 

administrativos.
Porém todo o processo de criação 
deu-se através do Decreto Presidencial 
nº 49.088, de 07 de outubro de 1960, 
oficializando a criação da Universidade 
Católica Sul-Rio-Grandense de Pelotas, 
fundada por Dom Antônio Zattera, 
3º Bispo Diocesano. Sua instalação 
solene, como a primeira Universidade 
do interior do Estado do Rio Grande 
do Sul, ocorreu no dia 22 de outubro 
daquele ano. Dois anos após, por 
decisão do Conselho Universitário, 
teve seu nome simplificado para 
Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel).

Mas embora a data do dia 07 de outubro 
de 1960 seja a grande celebração 
quando o assunto é a UCPel, por ser 
esta a data de sua fundação, a história 
desta Instituição começou bem antes. 
Na verdade, sua constituição resultou 
da agregação de cursos e faculdades 
existentes na região, a maioria fruto 
de iniciativas da Igreja na área da 
educação ao longo do tempo. Foi assim 
então que tudo começou, através da 
Faculdade de Ciências Econômicas de 
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Pelotas, com funcionamento iniciado 
em 1937.
Já em 1951, Dom Antônio Zattera 
começou a articular a criação de 
uma faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras para o Município, processo 
que se efetivou em 1953, e que junto 
com o Curso de Jornalismo (mais 
tarde Faculdade de Comunicação 
Social), criado em 1958, formaram 
a base pelotense em que a UCPel 
se constituiu. Agregaram-se a essas 
iniciativas a Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Bagé, que começou 
a funcionar no ano letivo de 1959 e, no 
mesmo ano, a Faculdade de Direito 
“Clóvis Bevilacqua”, de Rio Grande, 
legalmente autorizada a funcionar no 
início de 1960, ano no qual o presidente 
da República Juscelino Kubitschek de 
Oliveira assinava o decreto nº 49.088, 
oficializando, finalmente, a criação da 
UCPel.

O primeiro decênio da UCPel marcou 
o acréscimo de novas faculdades e 
cursos, registrando uma expansão 
considerável. Surgiram, então, a 
Faculdade de Serviço Social, Faculdade 
de Medicina, Faculdade de Engenharia, 
além de novos cursos nas Faculdades 
de Filosofia e Ciências Econômicas, 
todos em Pelotas. Fora do Município, 

criou-se a Faculdade de Filosofia de 
Rio Grande, a Faculdade de Direito de 
Bagé e, atendendo a demandas, com 
autorização do Conselho Federal de 
Educação, o Curso de Estudos Sociais 
em Jaguarão, o de Ciências Econômicas 
em São Gabriel e o de Ciências 
Contábeis em Camaquã.

A maioria dos cursos e faculdades 
localizadas fora de Pelotas, mais tarde, 
deu origem a outras instituições, como 
a Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG) e a Universidade da Região da 
Campanha (URCAMP).

No decorrer do tempo, a Universidade 
procedeu a reformulações estatutárias, 
ajustando-se, assim, às novas 
realidades do País. Em consequência, 
sua estrutura também passou 
por alterações, sendo o momento 
caracterizado pela implantação 
da reforma universitária com o 
consequente plano de estruturação, 
relacionado principalmente à essência, 
natureza e fins da Instituição e sua 
fisionomia estrutural.

Em 1967 é fundada a Rádio 
Universidade (RU), a emissora de rádio 
AM da UCPel, que ao longo do tempo 
tornou-se um excelente laboratório de 
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ensino do Curso de Jornalismo. Com 
uma equipe profissional e um grupo 
de jovens estagiários oriundos desse 
curso, a RU se mantém atualizada nos 
principais acontecimentos de Pelotas, 
da região, do estado e do mundo, e 
leva aos seus ouvintes o melhor do 
jornalismo e esporte local, regional e 
nacional. 

Já o ano de 1976 foi um marco para 
a área de saúde, quando a UCPel 
adquiriu o Hospital Universitário São 
Francisco de Paula (HUSFP), atualmente 
o maior laboratório de ensino dos 
cursos da área da saúde. As profundas 
transformações ocorridas nos últimos 
anos no HUSFP representaram um 
grande avanço para a área da saúde 
de toda a região que precisa utilizar 
os serviços oferecidos em Pelotas, 
dando resposta a um grande anseio 
da sociedade: assistência à saúde. Essa 
trajetória torna hoje o HUSFP um dos 
maiores e mais modernos hospitais de 
médio porte do Rio Grande do Sul.

No ano de 1979 a UCPel cria o Lar da 
Criança São Luiz Gonzaga, onde são 
prestados até hoje atendimentos a 
crianças de baixa renda da comunidade 
e a filhos de funcionários da UCPel e 
do HUSFP. As crianças usufruem dos 

projetos desenvolvidos pela Instituição 
e também é campo de estágio da 
UCPel, recebendo estágios curriculares 
e extracurriculares de diversas áreas, 
como Serviço Social, Pedagogia e 
Psicologia.

Na década de 1980, registra-se a 
criação da Editora da UCPel e a 
expansão do Campus II. Em 2007, 
duas novas aquisições aperfeiçoaram 
a infraestrutura da Universidade: o 
complexo do antigo Hospital Olivé 
Leite, que passou a abrigar a maioria 
dos cursos da área de saúde, e o prédio 
do antigo Colégio Santa Margarida.

O forte foco de atuação da Católica em 
sua comunidade, porém, não resume 
a totalidade de sua representatividade. 
Principalmente a partir dos anos 2000, 
várias parcerias foram firmadas, 
fazendo a UCPel reconhecida nacional 



relatório anual ucpel 2017
15

e internacionalmente, atravessando 
fronteiras. No ano de 2014 essa vocação 
comunitária foi reconhecida através 
da qualificação como Instituição 
Comunitária de Ensino Superior 
pela Portaria nº 655 de 06/11/204 da 
Secretaria de Regulação e Supervisão 
da Educação Superior do MEC.
Também como marco histórico 
destaca-se o credenciamento da UCPel 
para oferta de cursos superiores na 
modalidade a distância (EaD) através 
da Portaria nº 762 de 22/06/2017 do 
MEC.
 
Tendo como Mantenedora 
originalmente a Mitra Arquidiocesana 
de Pelotas e, na atualidade, a Associação 
Pelotense de Assistência e Cultura 
(APAC), associação civil e sem fins 
lucrativos, a UCPel constitui-se em uma 
IES de caráter particular, comunitária, 
filantrópica e confessional. Situa-se no 
município-polo da Zona Sul do Estado, 
concentrando suas atividades em 
Pelotas, atuando também em várias 
outras comunidades da região por 
meio do ensino, pesquisa e de ações 
extensionistas.

Atualmente, compõe-se de dois 
grandes centros e um instituto: Centro 
de Ciências da Saúde (CCS); Centro de 

Ciências Sociais e Tecnológicas (CCST); 
e Instituto de Formação Humanística 
(IFH), através dos quais realiza suas 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

Além de atividades de graduação, 
a Universidade oferece cursos e 
programas de pós-graduação. A 
UCPel tem reconhecidos, em nível de 
mestrado e doutorado, os programas 
de Saúde e Comportamento e de 
Política Social, e em nível de mestrado 
os programas Profissional em Saúde 
da Mulher, Criança e Adolescente, e em 
Engenharia Eletrônica e Computação. 
Como resultado dos cursos e 
programas de pós-graduação stricto 
sensu, multiplicam-se as atividades de 
pesquisa na Instituição. Na área de pós-
graduação lato sensu, a UCPel mantém 
uma significativa oferta de cursos com 
base nas demandas regionais. 

No contexto regional, a UCPel sempre 
tem prestado vários serviços à 
comunidade, salientando-se aqueles 
oferecidos por seus órgãos auxiliares: 
o Hospital Universitário São Francisco 
de Paula (HUSFP), a Rádio Universidade 
(RU) e o Lar da Criança São Luiz 
Gonzaga.
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linha cronológica
anos 40
1942 # Dom Antônio Zattera, fundador da UCPel, assume 
a Diocese de Pelotas.

anos 50
1951 # Dom Antônio começa a articular a criação de uma 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras para Pelotas.
1953 # Criada a Faculdade de Filosofia com os cursos de 
Filosofia, Letras (clássica, Neo-latinas, Anglo-germânicas - 
unificadas em 1963), Geografia e História. 
1955 # Incorporação da Faculdade de Ciências Econômicas 
pela Mitra (funcionava desde 1937, no Colégio Gonzaga).
1956 # Criação dos cursos de Pedagogia e Didática.
1958 # Fundada a sociedade anônima Hospital Dr. 
Francisco Simões, que daria origem ao HUSFP.
1959 # Criação, em Rio Grande, da Faculdade de direito 
Clóvis Bevilacqua.

anos 60
1960 # Criação da Faculdade de Comunicação Social 
(Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações 
Públicas) e dos cursos de Ciências Sociais, Matemática 
e Física, Ciências Biológicas História Natural # Fundação 
da Universidade Católica Sul-Rio-Grandense de Pelotas 
# Assume o 1º reitor da UCPel: Monsenhor Malomar 
Lund Edelweiss (1960-1961) # 1ª Reunião ordinária da 
Universidade, Dom Antônio Zattera, seu fundador, recebe 
o título de Doutor Honoris Causa
1961 # Criação a Faculdade de Filosofia, em Rio Grande
1962 # Assume o 2º Reitor da UCPel: Octávio Gurgel (1962-
1964) # Criação dos cursos de Serviço Social, Medicina e 
Ciências Contábeis
1963 # O Conselho Universitário simplifica o nome da 
Instituição para Universidade Católica de Pelotas
1965 # Assume o 3º reitor da UCPel: Dom Antônio Zattera, 
seu fundador (1965-1977)
1967 # Fundação da Rádio Universidade (RU)
1968 # Criação dos cursos de Administração e Engenharia 
Civil

anos 70
1970 # Os sete cursos que a UCPel mantinha em Rio 
Grande, originando à Fundação Universidade de Rio 
Grande (FURG) # Inauguração da Biblioteca Central
1972 # Dom Antônio Zattera é indicado pelo MEC para 
receber a “Ordem Nacional do Mérito Educativo”, a mais 
alta honraria concedida no setor da educação no Brasil
1973 # Dom Antônio recebe a “Ordem do Mérito do 
Serviço Público”, do governo do RS # Criação dos cursos 
de Farmácia e Bioquimica, Psicologia e Ciências Religiosas
1974 # Criação do curso de Psicologia
1976 # Compra do Hospital Dr. Francisco Simões para 
servir como Hospital Universitário para a UCPel
1977 # Dom Jayme assume como chanceler da UCPel # 
Assume o 4º Reitor da UCPel: Carlos Alberto Vianna (1977-
1980)
1978 # Criação do Centro de Processamento de Dados
1979 # Fundado o Lar da Criança São Luiz Gonzaga. A 
UCPel passaria a ser responsável  pelo Lar a partir de 
1982.

ANOS 80
1981 # Assume o 5º o Reitor da UCPel: Paulo Eduardo 
Brenner Soares (1981-1987)
1982 # Criado o Campus II, no antigo Colégio Diocesano
1985 # Início do funcionamento do curso de Tecnologia 
em Processamento de Dados.
1987 # Assume o sexto reitor da UCPel: Jandir João 
Zanotelli # Morre Dom Antônio, fundador da UCPel
1988 # Surge o Instituto Superior de Teologia Paulo VI

ANOS 90
1990 # Início do funcionamento do curso de Direito
1991 # Criação dos cursos de Ciência da Computação, 
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Elétrica/Eletrônica
1996 # Assume o 7º Reitor da UCPel: Teófilo Alves Galvão 
(1996-1997) # O Hospital da UCPel passa a denominar-se 
Hospital São Francisco de Paula (HUSFP)
1997 # Assume o 8º Reitor da UCPel: Wallney Joelmir 
Hammes (1997-1999)
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Pública  (vagas de Técnicos Administrativos e Docentes).
2012 # Assume o 10º Reitor da UCPel, José Carlos Pereira 
Bachettini Júnior (2012-2016/2016-2017). # Implantação 
do Planejamento Estratégico na UCPel ( 2012-2032) 
# Criação do Mapa Estratégico; # Medicina da UCPel 
completa 50 anos com mais de 3,2 mil médicos formados 
# UCPel e Sebrae abrem portas para empreendimentos 
da região através do projeto Negócio a Negócio.
2013 # Firmados acordos de cooperação (convênios) com 
a Universidade de Coimbra (Portugal) e a Universidade da 
Beira Interior (Portugal); # Centro Acadêmico do HUSFP 
é inaugurado: 6 salas de aula, 2 auditórios, sala dos 
professores e biblioteca. # UCPel implanta orçamento 
participativo: gestores, diretores e supervisores terão o 
poder de decidir conjuntamente todo o orçamento da 
Instituição.
2014 # Católica lança três graduações tecnológicas: Gestão 
Comercial, Gestão Financeira e Gestão de Recursos 
Humanos. # UCPel será responsável pelo programa 
Redes de Cooperação em 22 municípios que compõem o 
Corede Sul para fomentar a cooperação entre empresas 
que tenham objetivos comuns. # Instituto de Menores 
completa 90 anos. # HUSFP inaugura 10 novos leitos de 
UTI Neonatal # HUSFP realiza o 1º transplante renal com 
doador falecido.
2015 # Mestrados da UCPel estão entre os 10 melhores 
do Brasil, conforme apontou o Índice Geral de Cursos 
(IGC), indicador do Inep/MEC que mede a qualidade do 
ensino superior no Brasil. # Direito da Católica comemora 
25 anos com  2,7 mil profissionais formados. # Eventos 
celebram os 55 anos da UCPel. # Ciemsul completa 15 
anos. # UCPel inaugurará Posto do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos na Comarca de Pelotas e nas 
dependências do Prédio Santa Margarida. # UCPel terá 
504 vagas no ProUni: Serão 185 bolsas integrais (100%) e 
316 parciais (50%).
2016 # HUSFP inaugura nova sala de Nefrologia destinada 
ao tratamento de hemodiálise. # Acordo de cooperação 
internacional entre UCPel e Universidade Sacro Cuore de 
Milão é formalizado na Itália # Cartão “Sou UCPel” começa 
a ser distribuído na Universidade e no HUSFP e garante 
descontos de até 50% em diversos estabelecimentos, 
# UCPel terá novos espaços para alunos no Campus I: 
lounge e espaço de convivência, além de uma sala de 
aula padrão e uma sala de estudos. #  Programa Jovem 
Aprendiz da UCPel completa 1 ano através de curso 
profissionalizante.

1998 # Realiza-se o Planejamento Estratégico da 
Universidade para definir os objetivos, garantir a qualidade 
de ensino, estabelecer convênios e intercâmbios e 
integrar a UCPel ao processo de desenvolvimento da 
região. # Adaptação do primeiro site da UCPel que virou 
portal em 2000.
1999 # Inicio das transmissões, por cabo, da TV Criativa, 
canal universitário de televisão da UCPel # Dom Jayme 
Chemello, chanceler da UCPel, assume a presidência da 
Confederação Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) # 
Criado o Programa Especial de Formação Pedagógica de 
Docentes. 

ANOS 2000
2000 # Assume o 9º Reitor da UCPel: Alencar Mello 
Proença (2000-2010)
2001 # A CAPES reconhece os mestrados em Letras e em 
Saúde e Comportamento
2003 # Criação do Curso de Fisioterapia # Início do 
Planejamento Estratégico do HUSFP
2005 # Autorizado o funcionamento dos mestrandos em 
Política Social e Ciência da Computação # Autorizado o 
funcionamento do doutorado em Letras
2006 # Criação do Curso de Enfermagem
2007 # Criação do Curso de Tecnologia em Design de 
Moda # Aquisição do antigo Hospital Olivé Leite que 
abrigará os cursos da área da saúde. # Aquisição do 
antigo Colégio Santa Margarida, que abrigará o curso de 
Direito, o Serviço de Assistêntia Judiciária (SAJ) e o posto 
descentralizado da Justiça Especial Cível.
2008 # Doutorado em Saúde em Comportamento é 
aprovado pela CAPES com conceito 5.

DÉCADA DE 2010
2011 # Ciemsul/UCPel foi nomeado para compor o 
Conselho Consultivo da Rede Gaúcha de Incubadoras 
de Empresas e Parques Tecnológicos (REGINP). # HUSFP 
é considerado Centro de Referência da região Sul, da 
Rede Sentinela (2011), do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária (SNVS). # Governo do Estado habilita o HUSFP/
UCPel a incluir cirurgias vasculares nos serviços de alta 
complexidade; # Portal do Banco de Dados é lançado 
pelo Itepa: trata-se de importante  ferramenta para 
empresas que buscam os municípios da região para 
novos investimentos; # UCPel implanta site de Seleção 



relatório anual ucpel 2017
18

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO E PDI
A gestão estratégica da Universidade 
Católica de Pelotas é resultante da 
integração entre a gestão acadêmica 
e a gestão administrativa, norteada 
por um Planejamento Estratégico 
(PE) que, juntamente com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), 
integra a ferramenta administrativa 
que vem possibilitando, de forma 
paralela e contínua, a percepção da 
realidade,avaliação dos caminhos e 
construção de um referencial de futuro 
para a instituição, com objetivos claros 
de cumprir a sua missão, alicerçada 
aos seus valores, direcionada à sua 
visão.

COMPROMISSO SOCIAL
Fundamentalmente a Política de Ensino 
da UCPel assume o compromisso com 
a formação da pessoa humana, voltada 
para uma Educação para a Cidadania e 
para o Trabalho.
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MISSÃO
Investigar a verdade, produzir e 
compartilhar o conhecimento e formar 
seres humanos,  profissionais éticos e 
competentes, orientados pelos valores 
cristãos, a serviço da pessoa e da  
sociedade.

VISÃO
Ser uma Universidade de qualidade 
reconhecida, centrode referência de 
conhecimento em educação, saúde, 
negócios e tecnologia, alicerçados 
na inovação, na gestão sustentável 
e participativa, contribuindo para 
a promoção social ecultural e 
desenvolvimento local e regional.

Nesse sentido, entende-se que por 
meio de uma Educação Cidadã, através 
da qual deverão ser disseminadas 
novas formas de concepção de 
mundo, pode-se possibilitar o 
empoderamento aos sujeitos para 
que assumam um papel crítico frente 
à sociedade, oportunizando condições 
transformadoras da realidade. O papel 
transformador dessa educação incide 
na gestação de novas formas de agir e 
na capacidade de resolver problemas, 
na perspectiva de protagonizar 
a diferença em um mundo em 
permanente transformação.

VALORES
Verdade | Liberdade | Justiça | Ética 
| Comprometimento | Solidariedade 
| Voluntariado | Transparência | 
Inovação | Promoção da Vida
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INTERNACIONALIZAÇÃO         
convênios com universidades no brasil e no mundo

Instituições parceiras do UCPel 
Internacional:

Brasil
Universidade do Oeste de Santa 
Catarina: www.unoesc.edu.br
   Federação Internacional de Associações 
de Estudantes de Medicina:
www.ifmsabrazil.org
Colômbia
Universidad Católica de Oriente - UCO / 
Rueda de Solidariedad:  
www.uco.edu.co
Universidad Católica Popular de 
Risaralda / Rueda de Solidariedad:
www.ucp.edu.co
Universidad de Caldas: 
www.ucaldas.edu.co
Cuba
Universidad de Ciego de Ávila:
www.unica.cu
Espanha
Universidad de Alicante: www.ua.es
Universidad de Barcelona / COMUNG: 
www.ub.edu
Fundació Catalana per a la Recerca:
www.fundaciorecerca.ca

Universidad de Huelva: www.uhu.es 
Universitat Jaume I de Castellón:
www.uji.es 
ITÁLIA
Universitá Cattolica del Sacro Cuore:
www.unicatt.it
México
Universidad Francisca de México/ 
Rueda de Solidariedad:
www.ufm.edu.mx
Paraguai
Universidad Nacional de Misiones:
www.unam.edu.ar
Portugal
Universidade Católica Portuguesa:
www.ucp.pt
Universidade da Beira Interior:
www.ubi.pt
Universidade de Coimbra: www.uc.pt 
Instituto Politécnico de Bragança:
www.portal3.ipb.pt
 Instituto Politécnico de Leiria :
www.ipleiria.pt
Uruguai
Universidade de la República Uruguay: 
www. universidad.edu.uy
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APAC
A Associação Pelotense de Assistência e 
Cultura foi fundada em 15 de março de 
1959, sob a denominação de SANSA – 
Sociedade Assistencial Nossa Senhora 
Aparecida, passando a reger-se como 
Sociedade Pelotense de Assistência 
e Cultura a partir de 15 de setembro 
de 1981. Em 2016, houve alteração na 
estrutura organizacional, passando 
a chamar-se Associação Pelotense 
de Assistência e Cultura – APAC. Teve 
como idealizador e criador o então 
bispo diocesano de Pelotas, Dom 
Antônio Zattera, e foi constituída sob a 
forma de Sociedade Civil, de fins não 
econômicos, com tempo de duração 
indeterminado.

A Associação possui a condição 
de mantenedora da Universidade 
Católica de Pelotas, da qual mantém 
como órgãos auxiliares o Hospital 
Universitário São Francisco de Paula e 
a Rádio Universidade. Além disso, pode 
criar, incorporar ou assumir outras 
instituições existentes dedicadas à 
assistência social e ao ensino.

A APAC tem por principal finalidade:

a) Ministrar o ensino de qualquer grau, 
espécie ou natureza, e promover a 
pesquisa, bem como a formação e o 
treinamento profissional;

b) Manter serviços de assistência e 
promoção integral das pessoas;

c) Contribuir para formação 
cristã de uma cultura adaptada à 
realidade brasileira, bem como o 
desenvolvimento da solidariedade 
fraterna, especialmente no campo 
religioso, cultural e social.

Desta forma, para o atendimento de 
seus fins a Associação apresenta os 
seguintes registros e condições:

a) Declarada de Utilidade Pública pelo 
Governo Federal, através do Decreto 
nº 61.119, de 31/07/67, publicado no 
Diário Oficial da União em 03/08/67;

b)Registrada no Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS, conforme 
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Atestado de Inscrição nº 03/2000, de 
18/05/2000;

c) Declarada de Utilidade Pública pelo 
Governo Municipal pela Lei nº 1.252/63;

d) Registrada no Conselho Nacional 
de Assistência Social do Ministério 
da Previdência e Assistência Social, 
conforme Processo nº 15.557/65, de 
14/02/66;

e) Portadora do Certificado de Entidade 
de Fins Filantrópicos, emitido pelo 
Conselho Nacional de Assistência Social 
do MPAS, em 19/01/99, pela Resolução 
nº 009, de 15/01/99, publicada no 
Diário Oficial da União em 19/01/99;

f) Inscrita no INSS sob nº 92.238.914 e 
no CNPJ sob nº 92.238.914/0001-03;

g) Registrada na Secretaria do Trabalho, 
Cidadania e Assistência Social do RS 
e Certidão de Registro Estadual nº 
100.622, de 28/03/2000;

h) Portaria nº 655 de 05/11/2014 – 
Instituição Comunitária.
A Associação Pelotense de Assistência 
e Cultura como entidade de 
caráter filantrópico atua nas áreas 

de educação e saúde, através da 
Universidade Católica de Pelotas e do 
Hospital Universitário São Francisco 
de Paula, atendendo e beneficiando a 
comunidade com programas especiais, 
bolsas de estudo, gratuidades e 
atendimentos na área da saúde.

Hoje a APAC perante aos órgãos 
legais se encontra em situação 
regular, cumprindo desta forma a 
responsabilidade legal a que está 
comprometida. 

A APAC, também é responsável pelo 
controle de aproximadamente 1.200 
alunos do PROUNI - PROGRAMA 
UNIVERSIDADE PARA TODOS, que tem 
como finalidade a concessão de bolsas 
de estudo integrais e parciais em 
cursos de graduação e seqüenciais de 
formação específica, em instituições 
privadas de educação superior. Criado 
pelo Governo Federal em 2004 e 
institucionalizado pela Lei nº 11.096, 
em 13 de janeiro de 2005, oferece, 
em contrapartida, isenção de alguns 
tributos àquelas instituições de ensino 
que aderem ao Programa.
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CURSOS
A Universidade Católica de Pelotas é 
composta por dois grandes Centros 
- Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) e Centro de Ciências Sociais 
e Tecnológicas (CCST) - e, também, 
pelo Instituto Superior de Formação 
Humanística, ao qual estão vinculados 
os cursos de Filosofia, Pedagogia 
e Teologia. Os demais cursos, que 
compõem os Centros em questão, 
serão abordados conforme segue:

CENTRO DE CIÊNCIAS 
DA SAÚDE (CCS)
Coordenação: Profª Moema Chatkin.

CURSOS 
GRADUAÇÃO

• Enfermagem – Bacharelado;
• Farmácia – Bacharelado;
• Fisioterapia – Bacharelado;
• Medicina – Bacharelado;
• Odontologia – Bacharelado.
• Psicologia – Bacharelado;

Conforme o Estatuto da UCPel, os 
Centros, são unidades acadêmico-
administrativas, constituídos de cursos 
de graduação e pós-graduação com 
o objetivo de executar atividades 
de ensino, pesquisa e extensão em 
acordo com a natureza, os princípios e 
a missão da Universidade.

O CCS tem ciência do seu papel como 
agente transformador do indivíduo e 
da sociedade.

Na busca contínua pelo profissional de 
saúde humanista, crítico e reflexivo, 
ciente da sua responsabilidade 
social, capacitado e apto para atuar 
em todos os níveis de atenção à 
saúde e consciente da realidade 
e das necessidades do meio em 
que vivemos, os cursos do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS) estão 
sistematicamente em transformação, 
seja revisando e acompanhando 
os seus Projetos Pedagógicos, 
discutindo metodologias de ensino-
aprendizagem, novos cenários de 
atuação para aprimoramento das 



relatório anual ucpel 2017
24

práticas e qualificação da formação 
profissional. 

O Planejamento Estratégico (PE) aponta 
as ações prioritárias, seus objetivos 
e metas, sendo acompanhado, 
analisado e avaliado continuamente 
a fim de garantir o alcance das metas 
estabelecidas. O CCS no ano de 2017 
elencou ações no PE, priorizando as 
macroações identificadas e previstas no 
PDI e PPI, as quais serão apresentadas 
a seguir juntamente com as principais 
atividades realizadas pelos cursos.

Gestão da captação e permanência de 
alunos
1. Resgate dos “alunos representantes” 
das turmas: a fim de melhorar a 
comunicação entre os alunos e 
a coordenação do curso, através 
dessa representação, realizando 
reuniões periódicas – todos os cursos 
resgataram os representantes e 
realizaram reuniões. 
2. “Pacto do aviso prévio”:através do 
contato do coordenador com todas as 
turmas pactuando o diálogo antes da 
formalização de eventual solicitação 
de cancelamento, a fim de identificar 
precocemente possíveis casos evasão – 
cumprido por todos os coordenadores, 
esta ação trouxe resultados favoráveis.

3. “Pacto sentinela de alunos 
faltosos”: através dos professores que 
informarão ao coordenador do curso 
a partir da segunda falta consecutiva – 
professores passaram a observar com 
mais atenção os faltosos.
STRICTO SENSU

Mestrado e Doutorado em Saúde e 
Comportamento;
Mestrado Profissional em Saúde de 
Mulher, Criança e Adolescente.

Criação de novos cursos
Criação/implantação de novos 
cursos de graduação, de extensão 
e de especialização: Através da 
identificação de demandas, indicação 
de professores e realização do 
projeto do curso. Também através 
da identificação de parcerias com 
profissionais capacitados.

Cursos de curta duração
• SPSS;
• Epidemiologia;
• Minicurso Pediatria;
• Curso de cuidador de idosos;
• Odontopediatria;
• Floralterapia;
• Cursos de Especialização;
• Cosmetologia;
• Análises Clínicas. 
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Incentivo à inovação e qualidade
Projetos de pesquisa e extensão e 
Trabalhos de Conclusão de Curso 
com temáticas inovadoras e/ou 
tecnológicas e conforme necessidades 
da comunidade: foram realizados 
72 TCCs conforme necessidades da 
comunidade.
1. Inovação em manequins de 

simulação por estudantes das 
engenharias: realizado juntamente 
com o setor de Engenharia Clínica 
do HUSFP.

Adequação e qualificação de 
espaços, equipamentos e infraestrutura
1. Agregação das UBS Sanga 

Funda pela UCPel. Ação para os 
acadêmicos de todos os cursos do 
CCS, em março de 2017;

2. Criação do Laboratório de 
Habilidades e Simulação Realística 
no Campus da Saúde. A ser 
utilizados pelos acadêmicos do 
CCS;

3. Aquisição da mesa SECTRA para 
a disciplina de Morfofisiologia 
Humana e disciplinas de Anatomia 
dos cursos do CCS;

4. Aquisição do Atlas Anatômico 
digital “VH Dissector” para os cursos 
do CCS;

5. Aquisição do programa “Body 
Interact”, de casos clínicos.
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APRESENTAMOS AS 
PRINCIPAIS AÇÕES 
POR CURSO:
ENFERMAGEM
1. Campanha de vacinação contra a 

gripe Influenza H1N1;
2. II Jornada Multiprofissional em 

Saúde do Idoso;
3. Criação da Liga de Saúde Mental;
4. I Curso de capacitação docente 

para atuar como facilitador no 
laboratório de Simulação Realística. 
A importância da Simulação 
Realística na área da saúde e a sua 
aplicação no ensino. Módulos  I e 
II – em parceria curso de medicina;

5. Tarde dos Sabores - encontro de 
todos os docentes e alunos do 
curso para discussão e avaliação do 
PPC do curso;

6. I Jornada de Cardiologia, evento foi 
idealizado e organizado pela turma 
do sexto semestre do curso de 
Enfermagem;

7. Inserção de cuidados paliativos na 
atenção básica – atividade realizada 
pela Profª. Isabel Arrieira e alunos 
do curso na UBS Py Crespo;

8. Evento: “Conscientização sobre 
o suicídio” - Praça Coronel Pedro 
Osório;

9. Evento: Busca Ativa de Hepatite C 
através da aplicação de teste rápido 
- Ação com a parceria do Rotary;

10. Blitz da Saúde - Praça Coronel 
Pedro Osório, no dia 02/09/17.
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FARMÁCIA
1. Semana Acadêmica do curso de 

Farmácia – Outubro de 2017;
2. Curso de extensão de Floral terapia;
3. Curso de especialização em 

Análises Clínicas;
4. II Jornada Multiprofissional da 

Saúde do Idoso;
5. Curso de Injetáveis;
6. Palestra do CRF: Farmácia Estetas;
7. Participação dos alunos no projeto 

Panvelclinic: Perda de Peso;
8. Participação dos Alunos no projeto 

Panvelclinic: Para de fumar;
9. Farmacêutico na Praça (atividade 

alunos do curso de Farmácia e CRF/
RS);

10. Visita Técnica a Indústria 
Farmacêutica Prati Donaduzzi 
(Toledo, PR);

11. Visita Técnica a Distribuidora de 
Medicamento Dimed (Eldorado, 
RS);

12. Visita Técnica a Indústria 
Farmacêutica Lifemed (Porto 
Alegre, RS);

13. Participação de alunos em Estágio 
Não obrigatórios em Drogarias 
(São João, Panvel e entre outras);

14. Participação de alunos em Estágios 
não obrigatórios nos laboratórios 
de Análises Clínicas (Antonello, 
Dimed, entre outros);

15. Participação de Professores, alunos 
e Residentes de Farmácia no curso: 
Cuidadores de Idosos;

16. Organização de palestras aos 
alunos em diversas “áreas de 
atuação” ao longo de 2017, 
como: Farmácia clínica, Farmácia 
Magistral, Toxicologia, Saúde 
pública, Saúde estética, Farmácia 
Hospitalar, Farmácia Oncológica, 
Farmácia Homeopática, atuação do 
farmacêutico na UBS;

17. Participação de alunos e 
Professores no: I Congresso 
Brasileiro de Ciências Farmacêutico 
(Foz do Iguaçu -PR);

18. Participação de alunos e professores 
no: XII Congresso Mundial de 
Farmacêuticos (Fitoterapia, Estética 
e Plantas medicinais no Sistema 
Público de Saúde);

19. Participação dos alunos e 
Professoras no congresso Brasileiro 
de Análises Clínicas –SBAC (Porto 
Alegre RS);

20. Participação e apresentação de 
trabalhos (iniciação) dos alunos 
do curso de Farmácia no salão 
Universitário da UCPel;

21. Participação e apresentação de 
trabalhos (iniciação) dos alunos 
do curso de Farmácia no salão 
Universitário da UFPel;
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22. Participação e apresentação de 
trabalhos (iniciação) dos alunos 
do curso de Farmácia no salão 
Universitário da FURG;

23. Participação dos alunos 
no Acompanhamento 
Farmacoterapêutico de pacientes 
nas estratégicas de saúde da 
família;

24. Participação de alunos junto ao 
programa de mestrado e Doutorado 
em Saúde e Comportamento;

25. Participação dos alunos no curso de 
extensão: Avaliação da colonização 
do Streptococcusagalactie 
em gestantes atendidas pelos 
ambulatórios de pré-natal da 
UCPel;

FISIOTERAPIA
1. Atendimento ambulatorial 

realizado na clínica de Fisioterapia 
no CAMPUS FRANKLIN OLIVÉ LEITE 
- em torno de 1000 atendimentos/
mês;

2. Criação da Liga acadêmica em 
fisioterapia neurofuncional;

3. Criação do Núcleo interdisciplinar 
de Fisioterapia - grupo de estudo;

4. Participação na Blitz da Saúde;
5. Dia do Fisioterapeuta - 

comemoração do dia do 
Fisioterapeuta com participação 
dos docentes e discentes;

6. Participação na Semana das 
profissões do Colégio São José;

7. Divulgação do curso no Colégio 
Santa Mônica;

8. Reunião dos formandos com 
o representante do Conselho 
Regional de Fisioterapia e Terapia 
ocupacional;

9. Participação da coordenação 
no Encontro de coordenadores 
realizado pelo CREFITO em Porto 
Alegre;

10. Participação de Professores no 
curso: Cuidadores de Idosos;

11. Participação de alunos e professores 
em eventos científicos como salão 
Universitário, CIC UFPel;

12. Curso de especialização em 
Cosmetologia e Estética.
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MEDICINA
Atividades científicas
1. Aula Inaugural: “Saúde e 

Espiritualidade”. Dia 29/03. Com 
Dr. Fernando Lucchese;

2. Jornadas promovidas por Ligas 
Acadêmicas: Onco Hematologia; 
Nefrologia; Cirurgia Geral; Gastro e 
Hepatolgia; Urgência e Emergência;

3. Jornada de Atualizações em 
Urgências e Emergências 
Neurológicas, promovida pelo 
Internato em Neurologia e 
Neurocirurgia nos dias 27 e 
28/03/2017;

4. Blitz da Saúde. Realizada na Praça 
Coronel Pedro Osório, no dia 
02/09/17;

5. XVIII Congresso de Medicina 
UCPel. “Urgência e Emergência – 
Ampliando Conceitos”, Realizado 
de 16 a 20 de outubro;

6. CINEMED. Palestras promovidas 
pelo IFMSA Prasil – UCPel;

7. “O papel do profissional médico 
como agente transformador da 
sociedade” em 04/17;

8. “Setembro amarelo: a importância 
do debate sobre o suicídio” 
29/09/17;

9. Ciclo de Palestras: “Encontros – 
Produção Científica: Relato de Caso;

10. Imersão no Mundo Científico”;
11. Ação promovida pela professora 

Letícia Menezes, no primeiro e 
segundo semestre

Outras Palestras:
12. “Setembro Amarelo” promovida 

pela LAPSI;
13. “Harmonia com a Mãe Terra e 

o Despertar da Saúde Integral”. 
Promovida pelo Diretório 
Acadêmico e, 29/08/2017;

MINICURSOS:
1. “Visão Oncológica sobre a Imagem”. 

Realizado pela LA de OncoHemato, 
no dia 17/05/17;

2. “Hemograma” com Dr. Renato 
Failace. Realizado pela LA de 
OncoHemato, nos dias 24 e 
25/03/2017;

3. “RN e crianças: da amamentação 
ao diagnóstico genético”. de 
16 a 18/08/2017. Professora 
responsável: vera Levien;

4. “Endoscopia Digestiva e 
Colonoscopia”. Em 01/09/2017. 
Realizado pelo professor José 
Francisco Silva”. Promoção da Liga 
Acadêmica de Gastro e Hemato;

5. Curso: “Capacitação Docente em 
Simulação Realística”. De 07 a 
14/12/2017. Promovidos pelas 
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professoras Ana Cristina Moraes 
e Samanta Maagh dos cursos de 
Medicina e Enfermagem;

6. Vivências Acadêmicas em Saúde 
Coletiva. Durante todo o ano letivo. 
Professor responsável: Cayo Lopes;

7. Vivências Acadêmicas em Unidade 
de Terapia Intensiva. Promovido 
pela Liga de Clínica Médica. De 
janeiro a junho de 2017;

8. “Projeto de Intervenção nas Ações 
Programáticas”. Atividade realizada 
nas UBSs pelos acadêmicos no 
Estágio em Estratégia Saúde da 
Família.

ODONTOLOGIA
1. PET Gradua SUS - 3 docentes, 

6 acadêmicos (2 bolsistas e 
4 voluntários) e 4 dentistas 
preceptores atuam no Programa 
de Educação Pelo Trabalho (PET) 
Saúde / Gradua-SUS. A proposta 
do Programa é consolidar as 
transformações planejadas e já 
iniciadas nos currículos dos cursos 
da saúde da UCPel, buscando a 
formação do profissional com 
perfil para a atuação no sistema 
de saúde brasileiro, a busca 
pela integralidade e qualidade 
da atenção à saúde e o trabalho 
em equipe multidisciplinar. Os 
acadêmicos acompanharam os 
preceptores (dentistas)na rede 
básica de saúde e participaram 
de discussões sobre o Projeto 
Pedagógico e a estrutura curricular 
do curso.

2. Curso de Odontologia integra ações 
do maio vermelho em Pelotas – 
Estudantes do curso de Odontologia 
da Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel) integraram a iniciativa que 
teve como objetivo prevenir e 
diagnosticar a doença, nos dias 10 
e 11 de maio, auxiliando dentistas 
da rede pública para orientar, 
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diagnosticar e realizar biópsias em 
pacientes nas UBS.

3. Minicurso Semiologia do Câncer 
Bucal - Realizado no dia 06 de maio 
minicurso sobre Semiologia do 
Câncer Bucal para os acadêmicos 
da Odontologia. A capacitação foi 
ministrada pela professora Maria 
Noel Petruzzi. 

1. Trote  solidário - Tornar o 
trote um ato de solidariedade, 
conscientização e engajamento foi 
o principal objetivo dos acadêmicos 
do curso de Odontologia da 
Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel). Através de uma campanha, 
materiais de higiene bucal foram 
arrecadados e distribuídos nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
União de Bairros, Py Crespo, 
Sanga Funda e Pestano, todas 
administradas pela Universidade.

2. Presidente do CRO visita a UCPel 
- Em 13 de agosto de 2017 o 
presidente do Conselho Regional 
de Odontologia (CRO-RS), Nelson 
Freitas Eguia, visitou a Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel) para 
uma reunião sobre o cenário 
educacional no Rio Grande do Sul. 

3. Cursos da UCPel são apresentados 
na semana das profissões do Colégio 

São José – Em 12 de setembro 
de 2017 a Universidade Católica 
de Pelotas (UCPel) participou da 
Semana das Profissões realizada 
pelo Colégio São José. Os cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, Direito, 
Farmácia, Fisioterapia, Odontologia 
e Psicologia foram os escolhidos 
para serem apresentados aos 
estudantes do segundo e terceiro 
anos do Ensino Médio.

4. Dia das crianças com atividades 
educativas na UBS Sanga Funda - Em 
23 de outubro de 2017 A Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Sanga 
Funda presenteou a comunidade 
com uma festa em homenagem 
ao Dia das Crianças. Brinquedos 
infláveis, pipoca e algodão doce 
foram algumas das atividades de 
recreação que levaram momentos 
de alegria e descontração a crianças 
e adultos. Para garantir o sorriso dos 
pequenos, os acadêmicos do curso 
de Odontologia da Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel) 
desenvolveram uma oficina sobre 
educação e saúde, oportunidade 
em que ensinaram às crianças a 
praticar uma boa escovação.

5. Curso de atualização em 
odontopediatria – Projeto 
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elaborado e com inscrições abertas 
em 2017. Tópicos como conceito 
atual da doença cárie; odontologia 
minimamente invasiva;

6. Anatomia da dentição decídua 
em modelos aquarela dos novos 
materiais odontológicos para 
uso em odontopediatria serão 
abordados.

7. Curso de Extensão ‘Planejamento 
Interdisciplinar Integrado – 
Planejamento Digital e Analógico’, 
realizado com o cirurgião-dentista e 
professor da UCPel, Gregori Boeira, 
no dia 30 de setembro

8. II Semana Acadêmica da 
Odontologia UCPel - De 04 
a 06 de outubro ocorreu a 
Semana Acadêmica do curso de 
Odontologia da Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel). O 
tema Inovações Odontológicas 
foi a pauta de diversas palestras, 
simpósios e cursos, ministrados 
por pesquisadores, professores 
e profissionais da região. Temas 
como planejamento interdisciplinar 
integrado; planejamento digital e 
analógico; inovações em materiais 
endodônticos; intervenções 
multiprofissionais na Atenção 
Primária; uso de células tronco; 

o papel do cirurgião-dentista em 
traumas faciais e odontopediatria 
constaram na programação.
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PSICOLOGIA
Com relação aos processos de 
trabalho, o curso presta assessoria a 
diversas empresas da comunidade, em 
torno de 10 empresas, totalizando um 
impacto em torno de 250 funcionários 
envolvidos nas atividades e cerca de 
1000 atendimentos/ano. 

O serviço de Psicologia, nos cenários 
e ações referidas, totalizou em 2017, 
28.183 atendimentos em Saúde e 
aproximadamente 1000 atendimentos 
em processos de Trabalho totalizando 
entre ambos 29183 atendimentos em 
2017. Cada atendimento significou 
um encontro com usuários no qual 
a nossa rede integrada de serviços 
ofereceu a possibilidade de conhecer 
as demandas de saúde mental da 
população. Com estes conhecimentos, 
buscamos criar novos dispositivos 
coletivos e individuais de cuidado.

1. UBS Bairro Fátima: Foram realizados 
752 atendimentos no ano de 
2017, entre esses atendimentos 
individuais e coletivos.

2. UBS Bairro  Pestano: Foram 
realizados 600 atendimentos no ano 
de 2017, entre esses atendimentos 
individuais e coletivos.

3. Campus Franklin Olivé Leite: Foram 
realizados 823 atendimentos no ano 
de 2017, entre esses atendimentos 
individuais e coletivos.

4. Clínica Psicológica: Foram 
realizados 3475 atendimentos 
diretos da Clínica Psicológica.

5. Ambulatório Integrado de Pesquisa 
e extensão em saúde mental: Foram 
realizados 850 atendimentos no ano 
de 2017, entre esses atendimentos 
individuais e coletivos.

6. CAPS Escola: Total de pessoas 
cadastradas: cerca de 350 pessoas; 
Média diária de acolhimentos: 224 
pessoas;
Média mensal de atendimentos: 
900 atendimentos;
Total de atendimento no ano 2017: 
10795 atendimentos.

7. CAPSI Canguru: Total de 
atendimento no ano 2017: 
aproximadamente 5454 
atendimentos e 310 acolhimentos.

8. HUSFP: Foram realizados 4900 
atendimentos pelo Serviço de 
Psicologia Hospitalar no HUSFP 
incluindo as atividades na Sala 
de Recreação, Casa da gestante e 
demais unidades.
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CENTRO DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS E 
TECNOLÓGICAS (CCST)
Coordenação 
Profª Ana Cláudia Vinholes Lucas.

CURSOS
GRADUAÇÃO:

• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Contábeis
• Direito
• Engenharia Civil
• Engenharia da Computação
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Eletrônica
• Jornalismo
• Letras
• Serviço Social
• Tecnologia em Design de Moda
• Tecnologia em Gestão Comercial
• Tecnologia em Gestão de Recursos 

Humanos
• Tecnologia em Gestão Financeira
• Tecnologia em Segurança Pública

STRICTO SENSU
• Mestrado em Engenharia Eletrônica 

e Computação

• Mestrado em Letras
• Doutorado em Letras
• Mestrado em Política Social
• Doutorado em Política Social

Ações desenvolvidas, no ano de 
2017,por alguns cursos do CCST:

ARQUITETURA E URBANISMO
1. O curso começou 2017 com o Plano 

de Atividades Docentes(PADOC), 
no início do mês de fevereiro, onde 
os professores concluíram a etapa 
presencial do PADOC – Gestão 
da Permanência, proposto pelo 
NUPED juntamente com a PRAC. 

2. Também neste mês foram 
aprovados, através do Edital 
97/2016 (PRAC), o Programa de 
Extensão “Sustentabilidade no 
Habitat Social”e o Projeto de Apoio 
às Práticas Patrimoniais, onde 
as atividades já estavam sendo 
propostas em diferentes disciplinas 
do 6º e 7º semestres do curso. 

3. Assim, o respectivo Programa, bem 
como o Projeto em questão,estão 
em sintonia com a ideia da 
curricularização da extensão, tendo 
em vista que surgiram justamente 
da produção curricular do Curso 
de Arquitetura e Urbanismo a 
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partir da constatação de demandas 
existentes. 

4. Ainda em fevereiro, foi alterada 
a composição do NDE – Núcleo 
Docente Estruturante, quando 
os professores Laura Zambrano, 
Beatrice Peters, Daniele Luckow, 
Joseane Almeida e Alexandre 
Maciel, foram designados para tal 
em reunião do Colegiado do curso.

5. No mês de março foram iniciadas 
as tratativas para comemorar a 
data de 25 Anos da criação do 
curso de Arquitetura e Urbanismo, 
onde ficou definido que na semana 
que contemplaria os dias 20 a 24 de 
novembro, ocorreria a realização 
da “semana dos 25 Anos”, com 
encerramento através de jantar 
comemorativo no Clube Caixeiral.

6. Nos dias 10 e 11 de março, os 
professores participaram do Dia 
ANEC, onde o tema abordado foi 
“Educação e Contexto”, com Irmã 
Cecília Rigo e Professor Gumercindo 
Guide (palestrantes). 

7. Em abril, o curso foi convidado a 
participar do evento encontros do 
CAU/RS, nos dias 06 e 07, realizado 
no Hotel Jaques Georges Tower, 
onde foi discutida a importância 
do arquiteto e urbanista e seu 

potencial na transformação de 
lugares, com a participação de 
docentes e discentes do curso.

8.  No mês de abril, em reunião 
do Colegiado do curso,foi relatado 
pela professora Laura Zambrano 
que, conforme reunião do 
Colegiado de Coordenadores do 
CCST, ocorrida em 08 de março de 
2017, foi solicitada pela Diretora 
do CCST, professora Ana Cláudia 
Lucas, proposta de Planos de Ação 
do Centro a serem apresentados 
na reunião do Planejamento 
Estratégico de 2017 - com indicação 
dos responsáveis para Projeto 
Professor Referência, Projeto 
Orientador do semestre, Projeto 
Concentrado de Férias, Projetos 
de Extensão ou cursos de curta 
duração.

9. Para o Projeto Orientador do 
Semestre, os Coordenadores 
deveriam identificar, em cada 
período do curso, um professor que 
tivesse habilidade para intermediar 
alunos e IES, tendo como objetivo 
melhorar os níveis de comunicação 
e atenção discente. Ainda como 
ação para 2017, a professora Laura 
Zambrano mencionou o Projeto 
Concentrado de Férias, onde os 
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professores deveriam identificar 
disciplinas que pudessem ser 
oferecidas em sistema concentrado, 
no mês de fevereiro, especialmente 
aquelas de 30 horas. O objetivo 
deste projeto trata da ampliação 
das oportunidades aos alunos com 
dificuldades de deslocamento e/ou 
impedimentos devido ao trabalho, 
para cursar módulos fechados 
e atividades em turno inverso, 
aproveitando o período de menor 
atividade acadêmica dos docentes. 
Também foi solicitado que os 
professores preparassem Projetos 
de Extensão ou Cursos de Curta 
Duração em modalidade híbrida ou 
EaD. 

10. Assim, ficou estabelecida em 
reunião do Colegiado,com relação 
ao Projeto Orientador do semestre, 
a indicação dos professores 
conforme segue:1º semestre - 
Fernanda Tomiello, 2º semestre 
- Daniele Luckow, 3º semestre - 
Alexandre Maciel, 4º semestre – 
Stifany Knop, 5º semestre - Singoala 
Miranda, 6º semestre - Joseane 
Almeida, 7º semestre - Laura 
Zambrano, 8º semestre - Beatrice 
Peters, 9º semestre - Alexandre 
Maciel e 10º semestre - Mateus 
Coswig.

11. Com relação ao Projeto Concentrado 
de Férias, todos os professores do 
Colegiado do curso se colocaram 
a disposição para ministrarem as 
disciplinas de forma concentrada 
no mês de fevereiro de 2018. 

12. Com relação aos cursos de curta 
duração, foi apresentada proposta 
para a criação de dois cursos: 1- 
Normas de Desempenho e Sistemas 
Construtivos; 2- Legislação (Código 
de Obras, Lei de Regularização e 
Plano Diretor).

13. No dia 25 de abril foi realizada 
reunião no Polo Tecnológico para 
tratar de parceria entre a UCPel e o 
Sinduscon. Neste dia, o PPC do curso 
foi apresentado pela sua respectiva 
Coordenadora,professora Laura 
Zambrano, aos membros da 
diretoria do SINDUSCON, para fins 
de conhecimento das disciplinas e 
conteúdos contemplados no Curso 
de Arquitetura e Urbanismo.

14.  No mês de maio foram 
desenvolvidos, pela equipe de 
Marketing da UCPel, os seguintes 
logos solicitados:  25 anos do curso 
e para a extensão (programa e 
projeto).

15. Também neste mês, deu-se 
continuidade às tratativas da 
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programação para a Semana dos 
25 Anos do curso.

16. No mês de junho, a coordenadora 
do curso, professora Laura 
Zambrano, participou de reunião 
realizada pelo SINDUSCON, para 
tratar de parceria entre a UCPel e 
o referido sindicato, objetivando 
a realização do Seminário da 
Construção, com data prevista para 
outubro.

17. No mês de junho, os professores 
começaram a se mobilizar nas 
respectivas disciplinas que 
ministram sobre a participação 
no ENADE, onde falaram aos seus 
alunos sobre a importância do 
resultado obtido para a definição 
da nota do curso pelo MEC. 

18. Ainda no mês de junho, os 
professores se organizaram para 
participar do Salão Universitário 
da UCPEL. Foram inscritos 6 
(seis) trabalhos e todos foram 
selecionados para a apresentação.

19. Também em junho, foram 
tratadas questões com relação 
ao encerramento do semestre 
2017/01, rematrículas e começo 
das aulas.

20. No mês de agosto foram 
retomadas as tratativas para a 

Semana dos 25 Anos do curso. 
Também foi realizada palestra 
sobre Urbanismo (Arquiteta Cecília 
Herzog). No mesmo mês foi tratada 
a temática de Acessibilidade, com 
palestras organizadas através de 
parceria entre a UCPel, UFPel, 
IFSul e Prefeitura Municipal de 
Pelotas e Faders. Ainda em agosto 
foram convidados egressos do 
curso para relatarem sua trajetória 
profissional. Participaram os 
seguintes profissionais: Eduardo 
Rocha, Cassius Baumgarten, 
Alexandre Rodrigues (Feel Studio) 
e Lina Aguire. Foi proposto, para o 
dia 24 de novembro (encerramento 
da semana), o descerramento de 
placa no saguão do Campus I e, 
após, um jantar comemorativo no 
Clube Caixeiral.

21. Foi feita a confecção de camisetas, 
lápis e adesivos para divulgação da 
Semana dos 25 Anos do curso.

22. No dia 16 de agosto os alunos 
realizaram simulado para o ENADE, 
no Campus Santa Margarida. A 
ação foi proposta e acompanhada 
pelo NUPED, onde os professores 
do curso foram responsáveis pela 
elaboração da prova.
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23. Em setembro, a professora 
Joseane Almeida tomou posse, 
como conselheira, no Conselho 
de Cultura, representando esta 
Instituição.

24. No dia 13 de setembro foi realizada 
a Feira das Profissões, no Colégio 
São José, onde os professores 
Laura Zambrano, Ricardo Brod 
e Fernanda Tomiello levaram 
material para divulgação do 
curso, tais como apresentação 
em PowerPoint, maquetes físicas 
e demonstração de maquete em 
3D. Após demonstração, os alunos 
foram convidados a executar a 
maquete física, assessorados por 
Gustavo Xavier, responsável pela 
Maquetaria do curso.

AÇÕES DE LEVANTAMENTO CADASTRAL  
EM EDIFÍCIOS PATRIMONIAIS

AULAS PRÁTICAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO - PARCERIA COM A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
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SUSTENTABILIDADE NO HABITAT SOCIAL - LOT. DUNAS 
FUNDOS | ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES  | CASA PALETE
DIRETRIZES  DE OCUPAÇÃO

CONVÊNIO COM PREFEITURA: REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA  NOVO MILÊNIO e LOT. DUNAS | DIRETRIZES 
DUNAS FUNDOS

25. No mês de outubro, houve, por 
parte dos professores, a análise do 
resultado do Simulado do Enade, 
onde 64 alunos foram inscritos 
e 63 alunos realizaram a prova. 
Nesta análise, foram verificadas as 
temáticas de cada questão, assim 
como o percentual de acertos. 

26. Ainda no mês de outubro, foram 
tratados pelos professores, em 
reuniões do Colegiado, ajustes da 
Semana dos 25 Anos do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo. 

27. Neste mês, foram entregues à 
Diretora do CCST, professora Ana 
Cláudia, proposta para dois cursos 
de curta duração que faziam parte 
do Plano Estratégico para 2017. 
São eles: 01 – Legislação para 
Arquitetura e Engenharia e 02 – 
Sistemas Construtivos e Inovações 
Tecnológicas.

28. No mês de novembro, as atividades 
do semestre foram finalizadas com 
a Semana dos 25 Anos e o Jantar 
dos 25 Anos, que ocorreram de 20 
a 24 de novembro. Foi uma semana 
que promoveu a integração entre 
docentes, discentes, egressos do 
curso e profissionais da área, além 
de divulgar o Curso de Arquitetura 
e Urbanismo da UCPel. 

SEMANA DOS 25 ANOS - JANTAR CLUBE CAIXERAL

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EXTENSÃO:
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Projeto de Apoio às Práticas 
Patrimoniais: 
• Levantamento cadastral do edifício 

do Campus Santa Margarida 
da UCPel,com a realização de 
levantamento físico para verificar o 
estado de conservação do prédio. 
Foram gerados documentação 
gráfica e memorial descritivo das 
ações necessárias. Período de 
trabalho: março a novembro de 
2017;

• Atualização do inventário do 
patrimônio da cidade de Pelotas 
através de parceria com a 
Secretaria de Cultura da Prefeitura 
Municipal de Pelotas. O trabalho foi 
iniciado em março de 2017,com o 
levantamento dos 1800 imóveis, e 
entregue ao Secretário Municipal 

SUSTENTABILIDADE NO HABITAT SOCIA

de Cultura em setembro de 2017. 
O trabalho subsidiará a análise, por 
parte dos técnicos da Prefeitura 
de Pelotas, para a atualização 
do Inventário (Lei Municipal 
4568/2000);

• Prospecção pictórica do prédio 
da Reitoria da UCPel,realizado no 
período de setembro a novembro 
de 2017;

• Participação no 1° Simpósio 
Nacional do ICOMOS, em Belo 
Horizonte, de 10 a 13 de maio, com 
apresentação de trabalho. 

Programa de Extensão Sustentabilidade 
no Habitat Social
• Elaboração de projeto para a sala 

da UCPel, no Parque Tecnológico;
• Elaboração de Projeto para a 

Comunidade Quilombola, com 
a entrega de planta e execução 
da obra de um prédio destinado 
à convivência de crianças, 
denominada Casa da Acolhida 
Madre Tereza de Calcutá, 
inaugurada em 18 de março de 
2017;

• O grupo da extensão foi acionado 
para atender a uma emergência na 
localidade “Lagos fundos”, assim 
chamada por se tratar de uma 
ocupação informal existente junto 
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ao muro do condomínio Lagos de 
São Gonçalo. Ali, ocorreu o incêndio 
da casa do “Seu Pedro”, e a equipe, 
juntamente com o arquiteto Cassius 
Baugarten, egresso do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da UCPel, 
ex bolsista da extensão, elaborou 
projeto e ajudou a executar uma 
nova casa. A nova casa foi entregue 
em abril de 2017;

• Diretrizes para Loteamento 
em gleba remanescente do 
Loteamento Dunas – o chamado 
“Dunas Fundos”. As possibilidades 
de ocupação desse espaço vêm 
sendo estudadas pelos acadêmicos 
do sexto semestre da graduação, 
onde as melhores propostas criadas 
pelos alunos foram sintetizadas 
pelo Programa de Extensão, que 
elaborou um projeto de diretrizes 
de ocupação e entregou à Prefeitura 
em 13 de julho de 2017;

• Elaboração e execução de projeto 
para a área doada pela Prefeitura 
aos índios Kaingangs. Diretrizes 
de ocupação da gleba, abertura 
de ruas, projeto e execução (com 
recursos do Ministério Público) 
de moradias para as 16 famílias 
indígenas residentes no local. 
Também foi realizada oficina 
de mobiliário com a madeira 
excedente.

AÇÕES NAS DISCIPLINAS:
Nas disciplinas foram desenvolvidas 
atividades propostas pelos respectivos 
professores, tendo em vista cumprir o 
conteúdo programático de cada uma 
delas. 

A carga horária do atual currículo 
(P601) do curso totaliza 3.600 horas, 
distribuídas em 10 semestres, 
compostas por disciplinas teóricas e 
práticas. A grade curricular do curso é 
apresentada em documento anexo. 

Do 1º ao 9º semestres temos as 
disciplinas de Atelier (90 horas), onde 
são desenvolvidos projetos conforme 
segue:
1. Atelier I – maquetes; Atelier II – 

monumentos urbanos; Atelier III 
– residência unifamiliar;  Atelier 
IV – escolas,  Atelier V – projeto 
de interior; Atelier VI – habitação 
popular;  Atelier VII – projeto de 
restauro; Atelier VIII – edifício em 
altura; Atelier IX – estruturas de 
grandes vãos. Assim, nas disciplinas 
de Atelier são apresentadas 
as propostas juntamente com 
toda a teoria necessária para o 
desenvolvimento dos projetos 
arquitetônicos. As outras disciplinas 
de cada semestre subsidiam os 
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alunos com a teoria necessária, 
desenvolvendo conhecimentos 
em distintas áreas, tais como: 
teoria da arquitetura, tecnologia 
da construção, materiais 
de construção, estruturas, 
conforto (térmico, acústico e 
lumínico), instalações elétricas e 
hidrossanitárias e legislação. Além 
das disciplinas teóricas, temos 
as disciplinas onde os alunos 
aprendem as técnicas de expressão 
gráfica, geometria descritiva e 
gráfica digital (computação gráfica) 
para poderem representar de forma 
gráfica dos projetos desenvolvidos. 
Observa-se que no 10º semestre o 
aluno tem o Trabalho de Conclusão 
de Curso, onde o tema projetual é 
livre.

Assim, conforme o exposto, as 
disciplinas de Atelier e Trabalho de 
Conclusão de Curso preparam o aluno 
para o mundo do trabalho, com foco 
na relação entre o profissional e o 
cliente, buscando processos de ensino-
aprendizagem inovadores.

Observamos que várias disciplinas, 
principalmente no 6º e 7º semestres, 
propõem e aproximam os alunos 

de práticas extensionistas, com 
ações integradas aos Projetos de 
Extensão em andamento, onde 
podemos exemplificar propostas no 
Bairro Dunas e levantamentos em 
edifícios patrimoniais. Estas práticas 
(Bairro Dunas) proporcionaram aos 
estudantes vivenciar uma realidade 
totalmente diferente do seu modo de 
viver, contribuindo em sua formação 
como pessoa, na formação do ser além 
da formação acadêmica, através do 
desafio em solucionar problemáticas 
de uma realidade local.

Complementando as aulas teóricas, 
os professores desenvolveram 
outras atividades como visitas 
guiadas (Centro Histórico - praças e 
casarões), visitas em estabelecimentos 
comerciais (materiais de construção), 
visitas técnicas em obras, viagens de 
estudos (Porto Alegre), aulas práticas 
(terrenos), aulas em laboratórios e 
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participação em eventos da área, 
conforme Relatório Fotográfico das 
atividades descritas. 

Abaixo seguem algumas fotos de 
atividades realizadas:
CURSO DE DIREITO 
1. Como marco das atividades 

realizadas pelo Curso de Direito 
durante o ano de 2017 começamos 
com a aula inaugural ministrada 
pelo professor e pesquisador Fábio 
Roberto D’ Avila, Professor Titular 
de Direito Penal da PUCRS. 

2. Nos dois semestres de 2017 
concretizou-se a Oficina de 
Dinâmicas Processuais, atividade 
vinculada aos alunos ingressantes, 
propondo-se a aproximar 
os discentes das atividades 
desenvolvidas em Instituições 
como Ministério Público, Poder 
Judiciário, Delegacias de Polícia, 
entre outras. A Oficina também 
se propôs a proporcionar a 
percepção dos acadêmicos acerca 
das diversas carreiras jurídicas em 
que o bacharel em Direito pode 
atuar, contando, assim, com a 
presença de promotores de justiça, 
delegados de polícia, procuradores 
públicos, entre outros, para 

viabilizar o conhecimento sobre 
a abrangência de atuação nessas 
áreas. Nesse ambiente, os 
discentes tiveram a oportunidade 
de realizar visita guiada ao Foro 
da Comarca de Pelotas, sendo 
recebidos pelo Juiz Diretor, Dr. 
Marcelo Malizia Cabral. Também 
assistiram a algumas audiências. 
Na seara da Oficina também 
houve visita à Justiça do Trabalho, 
igualmente com a oportunidade 
de acompanhar audiências. A 
Delegacia da Mulher recebeu 
os discentes, sendo a dinâmica 
de trabalho apresentada pela 
delegada Maria AngelicaGentilini. 
Com as visitas realizadas a diversas 
instituições, e a presença de 
alguns convidados, oportunizou-
se aos acadêmicos a exposição 
de diferentes experiências nas 
mais variadascarreiras jurídicas, 
tais como procuradorias jurídicas, 
promotoria de justiça e advocacia 
geral da união. Dessa forma, 
proporcionou-se, aos discentes, 
noções acerca das funções 
desempenhadas nessas profissões 
como forma de instigá-los, desde 
o início do curso, à reflexão sobre 
as oportunidades do mercado de 
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trabalho. Por fim, em parceria com 
grupo de estudos de Processo 
Penal, os acadêmicos da Oficina 
de Dinâmicas Processuais, além 
de outros alunos do Curso, 
participaram de um Júri Simulado. 

3. Um importante espaço de atuação 
do Curso de Direito está relacionado 
aos Estágios de Prática Jurídica III e 
IV (Serviço de Assistência Judiciária), 
ambiente pelo qual atendemos a 
comunidade hipossuficiente de 
Pelotas, o que retrata e reforça 
o papel comunitário da UCPEL, 
sendo os seguintes indicadores 
produzidos: 

• Atendimentos novos em 2017: 657;
• Novas ações distribuídas em 2017: 

276;
4. Nesse universo de atendimentos 

e de processos judiciais 
encaminhados, houve apresença 
de 155 alunos em 2017/1 e 135 em 
2017/2.

5.  No ambiente da Assistência 
Judiciária também houve 
atendimentos relacionados a 
demandas da Pastoral Carcerária, 
os quais ficaram sob orientação da 
Prof. Marina Ghiggi. 

6.  Registra-se, ademais, o 
atendimento coletivo à comunidade 

da Estrada do Engenho com foco na 
regularização fundiária das áreas 
da localidade, em virtude do qual 
estão sendo realizados convênios 
para obtenção de recursos com 
vista a tal organização.  

7. Em atividades de extensão, o Curso 
de Direito realizou oito ações do 
Projeto “Direito na Rua”, nas quais 
houve uma média de 20 triagens/
atendimentos em cada inserção, 
nos bairros abaixo indicados: 

• Comunidade Quilombola Vó Elvira: 
02/12

• Navegantes: 28/10
• Ilha da Páscoa: 30/09
• Instituto de Menores/Areal: 26/08
• Getúlio Vargas: 1º/07
• Três Vendas: 27/05
• Vila Governaço: 29/04
• Bairro Guabiroba1º/04
8. Outro relevante espaço de 

atuação do Curso de Direito é o 
projeto Pacientes Jurídicos, que 
desempenhou suas atividades no 
ano de 2017 junto às Unidades 
Básicas de Saúde dos bairros Fátima 
e Pestano, sob responsabilidade, 
respectivamente, dos professores 
Reinaldo Tillmann e Marina Ghiggi. 
Nesse projeto temos inseridos 
alunos de 9º e 10º semestres 
(matriculados nos Estágios de 
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Prática Jurídica III e IV), mas 
também acadêmicos de diferentes 
semestres, os quais se inseriram 
nas atividades a partir da seleção 
pública para bolsistas voluntários 
de extensão. 

9. As atividades na UBS/Pestano 
revelaram a intensa busca da 
comunidade pelo atendimento 
e orientação jurídica prestada 
pelos alunos do Curso de Direito, 
totalizando 151 atendimentos e 24 
processos judiciais patrocinados 
pelo projeto em 2017.

10. Na UBS/Fátima houve o registro 
de 19 atendimentos em 2017, 
mas nenhuma demanda judicial 
encaminhada.

11. Em atividades prestadas à 
comunidade, o Curso de Direito 
também conta com o CEJUSC, Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos, o 
qual está situado na UCPEL a partir 
de convênio firmado com Poder 
Judiciário Estadual. Em 2017 foram 
201 atendimentos, os quais estão 
distribuídos em 74 conciliações, 
111 mediações familiares e 16 
mediações cíveis. Nesse contexto, 
foram 28 conciliações exitosas, 67 
mediações familiares exitosas e 8 
mediações cíveis exitosas, índices 

que sinalizam aproximadamente 
50% de êxito na composição dos 
conflitos. 

12. No ano de 2017 houve a fundação 
de novos grupos de estudos e uma 
nova Liga Acadêmica, os quais 
se somaram aos demais grupos 
de estudos e Liga Acadêmica 
já existentes. Desse modo, 
encerramos 2017 com 6 grupos de 
Estudos e 2 Ligas Acadêmicas: 

• Liga Acadêmica de Ciências 
Criminais

• Liga Acadêmica de Estudos 
Tributários

• Grupo de Estudos em Direitos 
Humanos

• Grupo de Estudos em Direito 
Empresarial

• Grupo de Estudos em Processo 
Penal

• Grupo Interdisciplinar de Trabalhos 
e Estudos em Direito Civil (GITEC)

• Grupo Permanente de Estudos 
em Políticas Migratórias e Direitos 
Humanos

• Grupo de Estudos em Direito 
Processual Civil 

13. Em relação a outras atividades, 
tais como palestras e atividades 
envolvendo os alunos do Curso 
de Direito, oportunizou-se aos 
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alunos do 2º semestre em 2017/2, 
o filme “Encarceramento não é 
justiça”, seguido de debate e de 
reflexão com as professoras Márcia 
Calazans e Marina Ghiggi sobre as 
atuais condições dos presídios e as 
políticas públicas relacionadas ao 
tema prisional. 

14. No âmbito de atividades de 
extensão, o Curso de Direito 
oportunizou diferentes cursos de 
aperfeiçoamento: 

• Juizados Especiais e a Informalização 
da Justiça: aspectos teóricos e 
práticos;

• Direito e Linguagem;
• Fundamentos da Mediação;
• Ademais, também foram 

promovidas algumas palestras e 
eventos com foco na qualificação 
dos discentes, trazendo-se temas 
como:

• “Tutela em Juízo dos Direitos dos 
Animais”, por Bianca Pazzini;

• “Reforma Trabalhista – Aspectos 
Processuais”, pelo Des. Federal 
Luiz Alberto Vargas, promovida 
pelo Grupo de Estudos em Direito 
Constitucional e Direitos Humanos;

• “Conflitos Empresariais, Soluções 
Eficientes: Arbitragem”, pelos 
advogados Nikolai Rebelo e Lucas 

Gavronski, ambos vinculados à 
Comissão Especial de Arbitragem 
da OAB/RS;

• “Investigação no Crime de 
Homicídio”, pelo Delegado de 
Homicídios de Pelotas, Felix 
Rafanhin, evento promovido pelo 
Grupo de Estudos em Processo 
Penal;

• “A OAB e a publicidade na 
advocacia”, ministrada pelos 
membros da Comissão de Defesa 
das Prerrogativas do Advogado 
e da Comissão de Fiscalização 
do Exercício Profissional e da 
Propaganda Irregular, Victor 
Gastaud e Alessandra Proença;

• “Balanço Crítico dos Juizados 
Especiais”, pelo Des. Fed., Dr. Paulo 
Afonso Brum Vaz;

• Encontro Interdisciplinar de 
Direito Tributário e Empresarial, 
promovido em parceria pela Liga 
Acadêmica de Estudos Tributários 
e Grupo de Estudos em Direito 
Empresarial;

• Seminário Interdisciplinar de 
Direito Aplicado ao Agronegócio, 
ocorrido durante a 91ª Expofeira 
de Pelotas, o qual contou com as 
palestras dos Professores Jairo 
Halpern, Matheus Kuskoski e Igor 
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Zibetti. 
15. Realizou-se uma visita técnica 

ao Memorial do Judiciário, para 
conhecer a Exposição Fotográfica 
“20 ANOS DO PRESÍDIO CENTRAL”. 
Nessa oportunidade os acadêmicos 
também visitaram a exposição 
histórica de Direito de Família, 
disponível no Memorial do 
Judiciário. 

16. Entre as atividades técnicas, o 
Curso de Direito recebeu Sessão 
Didática da 8ª Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região. 
Nessa oportunidade, a 8ª Turma 
apresentou aos acadêmicos 
do Curso toda a dinâmica 
de julgamento em um órgão 
colegiado, oportunizando aos 
alunos acompanharem a rotina 
da mencionada Turma, com o 
diferencial explicativo, visto que os 
desembargadores explicitaram de 
modo didático a dinâmica de trato 
processual nessa instância.  

17. Por fim, cabe destacar as ações 
desenvolvidas em 2017 com foco 
para o ENADE/2018. 

18. Inicialmente, em 2017/1, foi 
realizada uma reunião com os 
então professores vinculados às 
turmas de 6º e 7º semestres para 

que, desde aquele momento, 
elaborassem questões no formato 
do ENADE para os discentes que se 
submeterão a esse procedimento 
em 2018/2. O encontro contou com 
a presença da Coordenadora do 
curso, professora Ana Luiza Berg 
Barcellos, dos professores Ana 
Regina Martins, Anelize Correa, 
Gisela Isaacsson, Igor Zibeti, Martha 
Santos e José Olavo Passos.

19. Em virtude disso, em outubro 
de 2017, houve reunião com os 
docentes/orientadores do Serviço 
de Assistência Judiciária para 
que, em 2018/1, recebessem os 
alunos do 9º semestre (sujeitos ao 
ENADE) com uma programação 
de aplicação e discussão de 
temas jurídicos no formato das 
avaliações do ENADE. Para tanto, 
essa Coordenação demandou 
a elaboração de 16 questões 
sob formato ENADE, as quais 
foram entregues e submetidas à 
análise pelo NUPED, objetivando-
se avaliar a efetiva contribuição 
que a proposta construída possa 
trazer aos acadêmicos para o fim 
proposto. 

20. Nessa linha, encaminhou-se aos 
professores do SAJ a demanda 
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de que o horário do estágio seja 
integralmente aproveitado para 
que, além das tarefas inerentes ao 
setor,houvesse o envolvimento, 
engajamento e mobilização 
dos discentes para o ENADE, 
preparando-os tecnicamente 
para o diferenciado tipo de prova 
a que serão submetidos. Na 
oportunidade, dividiu-se a imensa 

preocupação com a nota que o 
Curso de Direito da UCPEL obteve 
no ENADE 2015, e, por conseguinte, 
a necessidade de intensa atuação 
para a majoração do índice 
apresentado. 

21. Ademais, para alinhamento das 
ações previstas para o ENADE 2018, 
realizou-se reunião com os demais 
professores do Curso de Direito, 
responsáveis por disciplinas no 
8º e 9º semestres, abordando o 
tema do ENADE, sendo discutida 
e aprovada a aplicação de quatro 
avaliações aos acadêmicos com 
o intuito de mobilizarmos os 
discentes e, também, promover a 
familiarização deles com o formato 
de prova do ENADE. Com isso, 
objetiva-se alcançar um tratamento 
isonômico por todos os professores 
em relação a esses acadêmicos. 
Também se pretende monitorar 
o desempenho dos discentes 
nessas avaliações, realizando-se, 
na sequência, reuniões com os 
alunos para expor os resultados e 
provocá-los à reflexão. Portanto, 
no ano de 2018 o ENADE será 
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umas das pautas apresentadas aos 
alunos, como forma de sensibilizá-
lose motivá-los. 

22. De outro lado, entende-se como 
fundamental que se pense, 
também, para o “projeto ENADE”, 
mecanismos de trabalho com os 
alunos que se sujeitarão ao ENADE 
2021, para o qual se fará necessária 
a participação da atual turma do 
3º semestre. Assim, se chamará 
para as reuniões, também, os 
professores do 3º semestre, no 
intuito de que possam, igualmente, 
partilhar das propostas e construir, 
em conjunto, alternativas para o 
seu grupo de alunos.  

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Atividades realizadas
As atividades realizadas no âmbito do 
curso de Engenharia de Computação 
no ano de 2017, para além das 
atividades de ensino realizadas nas 
disciplinas do curso, estão listadas nos 
subitens abaixo.
1. Rails Girls Pelotas: 
Nos dias 10 e 11 de Fevereiro de 
2017 ocorreu nas dependências da 
Universidade Católica de Pelotas o 
evento Rails Girls Pelotas. Já habitual 
em diversas cidades do mundo, o 
evento Rails Girls foi criado para 
aproximar mulheres do ambiente 
da tecnologia da informação, ainda 
dominado predominantemente por 
homens. Trata-se de um workshop para 
ensino de programação a meninas, 
através da linguagem de programação 
Ruby e do framework baseado nesta 
linguagem, denominado Ruby onRails. 
Sediado pela primeira vez na cidade de 
Pelotas, foi organizado pelas seguintes 
acadêmicas do curso de Engenharia de 
Computação da UCPel: Thayná Almeida 
da Rosa de Oliveira, Sara Prestes Ritta 
e Rociele da Silveira Prietsch. 
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O evento, totalmente gratuito, contou 
com palestras e atividades práticas 
para 35 meninas que fizeram sua 
inscrição pelo site http://railsgirls.com/
pelotas. Diversos colaboradores do 
evento vieram de várias cidades do 
Brasil para realizar palestras e atuar 
como “mentores” das meninas. O 
evento foi realizado no Campus I da 
UCPel (Laboratórios de Informática 
e Auditório, ambos no quarto andar), 
que apoiou o evento, e teve patrocínio 
das seguintes empresas e instituições: 
Globo.com, Technically Speaking, 
GitHub, Thought Works, SEPRORGS, 
Rede Extremo Sul e IPV7. 
2. Aula Inaugural do curso de 

Engenharia de Computação. 

No dia 21 de Março de 2017, na sala 
100K do prédio Santa Margarida, foi 
realizada a Aula Inaugural do Curso 
de Engenharia de Computação. 
Um dos projetos colaborativos de 
maior destaque no país, a Operação 
Serenata de Amor, foi apresentada 
aos acadêmicos pelo idealizador da 
iniciativa, Irio Musskopf, que mostrou 
o funcionamento da Operação, a qual 
utiliza a inteligência artificial para 
auditar contas públicas e auxiliar no 

combate à corrupção. A aula inaugural 
foi gratuita e aberta à comunidade, 
mediante vagas limitadas. A 
organização foi feita pelo Diretório 
Acadêmico do Curso de Engenharia de 
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Computação e pela Coordenação do 
Curso de Engenharia de Computação. 
O evento teve apoio da UCPel para os 
gastos de hospedagem e transporte 
do palestrante. A aula inaugural teve 
a participação de aproximadamente 
80 pessoas, entre acadêmicos e 
professores da UCPel e de outras 
instituições de Pelotas. Abaixo uma 
foto que ilustra a aula inaugural:
3. Participação de alunos no 32º 

Simpósio Sul de Microeletrônica. 
Acadêmicos e professores do Curso 
de Engenharia de Computação, da 
UCPel, participaram do 32º Simpósio 
Sul de Microeletrônica (SIM), realizado 
entre os dias 2 e 5 de maio na cidade 
de Rio Grande. A coordenação de 
programação do evento ficou a cargo 
dos professores da UCPel, Cláudio 
Diniz e Eduardo Costa. Juntamente 
com o SIM, ocorreu a 19ª Escola 
Sul de Microeletrônica (Emicro). 
Morgana da Rosa, acadêmica do 
curso de Engenharia de Computação, 
apresentou o trabalho Exploiting Adder 

Circuits in the Recombination Line of 
Adder Compressors for Low Power 
Applications. A pesquisa, orientada pelo 
professor Eduardo Costa, busca avaliar 
diferentes topologias de somadores 
no uso de somadores compressores, 
visando baixa dissipação de potência. A 
acadêmica Morgana da Rosa é bolsista 
de iniciação científica - modalidade 
PIBIC/CNPq. A participação da aluna no 
evento foi divulgada no site da UCPel.
Abaixo uma foto da acadêmica 
apresentando o trabalho no simpósio:
4. Tchelinux Pelotas. 
No dia 10 de Junho de 2017, foi 
sediado na UCPel um dos eventos mais 
importantes do Estado do Rio Grande 
do Sul sobre software livre. O Tchelinux 
Pelotas ocorreu em salas do Campus I 
e no Auditório Dom Antônio Zattera da 
UCPel. Aproximadamente 130 pessoas 
participaram das palestras de pessoas 
da indústria e academia com larga 
experiência na área de software livre. 
As palestras abordaram uma ampla 
gama de tópicos, como distribuições de 
linux, aplicações, sistemas embarcados 
para internet das coisas, administração 
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de sistemas, computação em nuvem 
(cloudcomputing) e desenvolvimento e 
marketing. O evento Tchelinux Pelotas 
foi gratuito mediante a doação de 
2 kg de alimentos não perecíveis de 
cada participante. Ao todo, 262 quilos 
de alimentos foram arrecadados no 
evento e doados ao Lar da Criança 
São Luiz Gonzaga. O evento teve 
apoio institucional da UCPel e foi 
patrocinado pelas seguintes empresas: 
O.S. Systems, Possible, Magen, WD 
House, Baciotti Cursos, RedHat, Doctor 
Nete Pipar. O docente responsável 
pelo evento foi o professor Cláudio 
Diniz e envolveu 6 (seis) alunos do 
Diretório Acadêmico do curso, que 
auxiliaram na organização. O quadro 
da programação e algumas fotos:
5. Participação de alunos na Maratona 

de Programação. 
Acadêmicos do curso de Engenharia 
de Computação da UCPel participaram 
da 22ª Maratona de Programação 
– competição organizada pela 
Sociedade Brasileira de Computação. 
A atividade reuniu estudantes do 
ensino superior e da pós-graduação 
ligados à área de computação. Uma 
das sedes da competição nacional foi 
a Faculdade Senac Pelotas (além de 
outras espalhadas pelo país) e na fase 

regional os participantes disputaram 
contra competidores das cidades de 
Pelotas e Rio Grande. Os selecionados 
que participaram da competição foram 
distribuídos em três times. O primeiro 
foi composto por Lucas Penning, 
Kaller Gonçalves e Wellington Porto. O 
segundo, por Bruno Soares, Gianluca 
de Campos e Marcelo Barroso. Gérard 
Ferreira, Sara Ritta e Peterson Barbosa 
integraram a terceira equipe.
O responsável pela atividade foi o 
professor Marcos Echevarria, que 
acompanhou os alunos na competição 
e atuou como treinador (coach) dos 
mesmos. A atividade teve apoio da 
UCPel para custear a inscrição dos 
alunos na competição.Abaixo algumas 
fotos que ilustram o evento:
6. Semana Tecnológica das 

Engenharias e da Matemática
A Semana Tecnológica das Engenharias 
e da Matemática (STEM) foi um evento 
de extensão realizado na cidade de 
Pelotas entre os dias 23 e 27 de outubro 
de 2017, durante a Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia (SNCT), 
promovida pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC). Organizado pela Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel), ocorreu 
nos Laboratórios de Informática do 
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Campus I da UCPel e no Pelotas Parque 
Tecnológico. O acrônimo do evento, 
STEM, é uma alusão ao conceito 
denominado Science, Technology, 
Engineeringand Mathematics, que é 
usado em países de língua inglesa para 
se referir às disciplinas acadêmicas 
ligadas ao desenvolvimento da Ciência 
e Tecnologia por meio da Engenharia 
e da Matemática, com objetivo de 
desenvolvimento econômico e social.
Nos cinco dias do evento foram 
realizadas sete palestras, duas mesas 
redondas, oito minicursos e uma 
mostra de trabalhos. As atividades, 
de natureza gratuita e abertas à 
comunidade, ocorreram nos turnos da 
manhã, tarde e noite. A programação 
final da STEM é mostrada na Figura 
abaixo:

O evento contou com o apoio do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), do 
Pelotas Parque Tecnológico e da 
Moodev. O MCTIC apoiou com material 
de divulgação da SNCT. Participaram 
do evento alunos e professores dos 
cursos de Engenharia de Computação, 
Engenharia Elétrica, Engenharia 
Eletrônica e Matemática da UCPel, 
alunos de outras instituições de ensino 
superior, instituições de ensino médio, 
técnico, tecnológico e fundamental, 
profissionais e comunidade em geral.
A equipe organizadora foi composta 
por 20 pessoas, entre professores, 
acadêmicos e funcionários da UCPel.

Palestrantes de grande renome 
nacional nas suas linhas de pesquisa 
palestraram no evento, como pode 
ser consultado na figura acima. Ao 
todo,75 pessoas que participaram das 
palestras da noite obtiveram o mínimo 
de 75% de frequência e ganharam 
o certificado do evento (12 horas de 
atividades).

Na Mostra de Trabalhos, 12 trabalhos 
foram apresentados nos 5 dias do 
evento. Os títulos dos trabalhos 
apresentados, bem como dos autores 
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dos mesmos, está listado abaixo.
• Trabalho: Automação Residencial 

(protótipo iluminação). Autores: 
Marcos Horner, Gianluca de 
Campos

• Trabalho: Exploring the Use of 
Parallel Prefix Adder Topologiesinto 
Approximate Adder Circuits. 
Autora: Morgana Macedo Azevedo 
da Rosa

• Trabalho: Quebra-Cabeças 
Geométricos. Autores: Diva Souza 
Rosa, Jacqueline Soares Chanças 
Rocha

• Trabalho: Sensor de Estacionamento 
com Arduino. Autor: Murilo Daniel 
Brisolara Cruz

• Trabalho: Sólidos de Platão e 
Sólidos Arquimedianos. Autores: 
Bruna da Silveira Isnardi Duquia, 
Francine Lacerda Castro, Mônica 
Marques da Cunha

• Trabalho: Vamos de Go Tecnologias. 
Autor: Gérard Ferreira

• Trabalho: Desafios Lógicos 
Matemáticos. Autores: Maria Luiza 
Soares Pereira, Marcos Mulling 
Ewald.

• Trabalho: Mesa com comando 
numérico computadorizado. 
Autores: Victor Campos Lopes, 
Andressa Correa Lopes

• Trabalho: O despertar para um 
ensino melhor. Autores: Jacqueline 
Soares Chanças Rocha, Marcos 
Mulling Ewald, Diva Souza Rosa.

• Trabalho: Processamento de 
imagem mamográfica com 
implantes de silicone. Autora: 
Rafaela Monteiro Soares

• Trabalho: SADE - Um Sistema 
Genérico de Apoio à Decisão: 
Estudo de Caso para Diagnóstico 
Médico. Autora: Bruna Cavallero 
Martins

• Trabalho: Torneira Automatizada. 
Autor: Victor Campos Lopes

Quanto aos minicursos realizados, 
abaixo é mostrado o número de 
participantes para cada minicurso.
1. Minicurso: Introdução à lógica 

e programação com jogos. 
Ministrante: Fábio Souza (Moodev 
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- empresa apoiadora do evento).
Número de participantes: 13

2. Minicurso: Scratch. Ministrantes: 
Francine Lacerda Castro, Mônica 
Marques da Cunha. Número de 
participantes: 4

3. Minicurso: Geoplano digital. 
Ministrantes: Prof.ª Marília do 
Amaral Dias, Jacqueline Soares 
Chanças Rocha, Marcos Mulling 
Ewald. Número de participantes: 8

4. Minicurso: Matemática com 
Geogebra 3D. Ministrantes: Bruna 
da Silveira Isnardi Duquia, Diva 
Souza Rosa, Maria Luiza Soares 
Pereira. Número de participantes: 
3

5. Minicurso: Arduino e Matemática. 
Ministrantes: Prof. Marco Antônio 
Lessa, Francine Lacerda Castro, 
Maria Luiza Pereira. Número de 
participantes: 10

6. Minicurso: Desenvolvimento web 
com PHP7 e MySQL. Ministrante: 
Augusto da Rosa Muniz. Número 
de participantes: 16

7. Minicurso: Scilab. Ministrante: 
Andrei Borges la Rosa. Número de 
participantes: 5

8. Minicurso: Impressão 3D. 
Ministrante: Lucas Soares da Costa. 
Número de participantes: 8

9. Minicurso: Python básico. 
Ministrantes: Guilherme Pereira 
Paim, Leandro Mateus Giacomini 
Rocha. Número de participantes: 
16

Segue algumas fotos do evento:

Atividades de Pesquisa com alunos da 
Engenharia de Computação (Iniciação 
Científica)

No âmbito da pesquisa, os alunos do 
curso de Engenharia de Computação 
se envolveram no ano de 2017 em 
projetos de pesquisa de professores 
vinculados ao Mestrado em Engenharia 
Eletrônica e Computação, na condição 
de bolsistas de Iniciação Científica (IC).
Ao todo, 9 alunos do curso foram 
bolsistas de Iniciação Científica durante 
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o ano de 2017, vinculados aos projetos 
de pesquisa listados abaixo.
• Título do projeto: Ciência de 

Situação na IoT: uma Abordagem 
para Atender as Demandas de 
Heterogeneidade, Identificação e 
Padronização

Coordenador do projeto: Prof. Dr. 
Adenauer Corrêa Yamin
Início: 2016
Bolsistas: Rociele da Silveira Prietsch, 
Michel Pinheiro Madruga
• Título: Algoritmos e Arquiteturas de 

Hardware para o Novo Padrão de 
Codificação de Vídeo HEVC (High 
Efficiency Video Coding)

Coordenador do projeto: Prof. Dr. 
Cláudio Machado Diniz
Início: 2015
Bolsistas: Matheus Führmann Stigger, 
Karen Rediess Müller Sória, Sara 
Prestes Ritta, 
Thayná Almeida da Rosa de Oliveira
• Título: CDO-CMOS: Circuitos Digitais 

Otimizados para Processamento 
Digital de Sinais e Codificação de 
Vídeo

Coordenador do projeto: Prof. Dr. 
Eduardo Antonio César da Costa
Início: 2015
Bolsista: Morgana Macedo Azevedo da 
Rosa

• Título: Utilização de Gráficos de 
Recorrência para Processamento 
e Quantificação de Sinais Gerados 
por Eletroencefalogramas (EEG)

Coordenador do projeto: Prof. Dr. 
Everton Granemann Souza
Início: 2017
Bolsista: Marcos Brasil Horner
• Título: Projeto e Implementação 

de Arquiteturas Dedicadas de 
Filtragem Adaptativa Baseada 
nos Algoritmos LMS e NLMS para 
Processamento de Sinais Biológicos

Coordenador do projeto: Prof. Dr. 
Sergio José Melo de Almeida
Início: 2014
Bolsista: Bruna Cavallero Martins
Além das atividades de ensino, o curso 
de Engenharia de Computação da 
UCPel organizou 4 (quatro) eventos 
de extensãodurante o ano de 2017 
na UCPel, apoiou a participação de 
alunos em 2 (dois) eventos externos 
à Universidade, e envolveu os alunos 
em atividades de pesquisa, através de 
bolsas de iniciação científica. Entende-
se que estas atividades realizadas no 
âmbito do curso contribuíram para a 
formação da comunidade acadêmica e 
da sociedade.
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ENGENHARIA ELÉTRICA E 
ENGENHARIA ELETRÔNICA
1. Semana Tecnológica das 

Engenharias e da Matemática
A Semana Tecnológica das Engenharias 
e da Matemática (STEM) foi um evento 
que ocorreu na cidade de Pelotas 
entre os dias 23 e 27 de outubro de 
2017, durante a Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia (SNCT), 
promovida pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC). Organizado pela Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel), ocorreu no 
Campus I da UCPel e no Pelotas Parque 
Tecnológico. O evento foi de natureza 
gratuita e aberto à comunidade.
O acrônimo do evento, STEM, é uma 
alusão ao conceito denominado 
Science, Technology, Engineeringand 
Mathematics (STEM),que é usado em 
países de língua inglesa para se referir 
às disciplinas acadêmicas ligadas 
ao desenvolvimento da Ciência e 
Tecnologia por meio da Engenharia 
e da Matemática, objetivando o 
desenvolvimento econômico e social.
O objetivo da Semana Tecnológica 
das Engenharias e da Matemática 
(STEM) é disseminar atividades de 
ensino, pesquisa e de extensão nas 
áreas da Matemática, Engenharias e 

áreas afins da Ciência e Tecnologia, 
desenvolvidas por professores e 
alunos dos cursos de Engenharia de 
Computação, Engenharia Eletrônica, 
Engenharia Elétrica e Mestrado em 
Engenharia Eletrônica e Computação 
da Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel) e de outras Instituições de 
Ensino Superior brasileiras por meio 
de mini-cursos, mostras de trabalhos e 
palestras.
Participantes: 133 pessoas.
Organização: Cursos de Engenharia 
de Computação, Engenharia Elétrica e 
Engenharia Eletrônica. 
Fotos do Evento:
2. Apresentações dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso
Evento realizado entre os dias 27 de 
novembro a 06 de dezembro de 2017 
com o objetivo de apresentar à sociedade 
os trabalhos de desenvolvimento e 
inovação realizados pelos discentes. 
Participantes: 80 pessoas
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JORNALISMO
A principal inovação do curso de 
jornalismo está conectada com a sua 
mudança estrutural e curricular.

Curricularmente, o curso atende às 
demandas propostas pela matriz 
curricular do MEC, assim como 
observa as necessidades do mercado 
de trabalho.

Estruturalmente, ao sair do campus 
II, aproximaram-se, nas instalações 
do campus I, as mais diversas áreas 
de formação e atuação, como, por 
exemplo, os laboratórios de redação, 
rádio, TV, Foto e web.

Atualmente o curso ocupa uma sala 
de aula para as disciplinas de RÁDIO, 
dentro da própria Rádio Universidade, 
o que aproxima o aluno do mercado de 
trabalho e das atividades profissionais 
desta área de comunicação.

O curso possui, ainda, dois laboratórios 
equipados com computadores 
exclusivos para o curso de jornalismo, 
onde são desenvolvidas atividades 
teóricas e práticas das disciplinas 
de Redação, WEB e Televisão, entre 
outras, aproximando as distintas 

áreas exigidas para a formação de um 
jornalista multimidiático. Um destes 
laboratórios foi estruturado no formato 
de uma redação de jornalismo, com 
computadores em ilhas e uma grande 
mesa para a discussão das pautas. 

2017 foi marcado, também, pela 
mudança da TV UCPel, agora localizada 
próxima aos demais laboratórios 
citados anteriormente, e também à 
Rádio Universidade. A TV UCPel passa 
a estar integrada com os laboratórios 
do NEAD, no campus I. 

A TV terá um modelo moderno de 
redação e ilhas de edição, e estará 
atendendo às necessidades estruturais 
em seus estúdios de gravação e 
programas ao vivo, na medida em que 
atende aos alunos do curso em, pelo 
menos, seis disciplinas no decorrer dos 
4 anos. 
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TECNOLOGIA EM SEGURANÇA 
PÚBLICA
As atividades foram desenvolvidas no 
âmbito acadêmico da Universidade e 
também nas Empresas e Instituições 
parceiras, vinculadas às áreas de 
Segurança pública e privada do 
município.

As atividades foram realizadas com 
caráter educativo e profissionalizante, 
sobre as novas tecnologias voltadas 
para as áreas de segurança pública e 
privada e suas aplicações no mundo 
concreto. 
Representam ações do 1º Curso de 
graduação tecnológica na área de 
segurança pública e privada da UCPel:

1. Mostra de segurança pública e 
privada:

Ocorrido no dia 27 de julho de 2017, 
reuniu as principais instituições 
públicas e empresas privadas na área 
da segurança. Evento inédito na região 
sul contou com mais de 16 expositores 
marcando oficialmente o início das 
atividades da nova graduação da 
Universidade Católica de Pelota sem 
Segurança Pública (TSP). A intenção 
da mostra foi dar mais visibilidade 
para as empresas que trabalham 
com segurança, além de reforçar a 

importância do papel exercido pela 
segurança pública na garantia do bem-
estar da sociedade

A mostra foi idealizada, também, no 
intuito de auxiliar na integração entre 
as instituições e o novo curso híbrido 
da UCPel, recém credenciada para 
ofertar cursos de ensino a distância.
Participantes: A Escolinha de 
Trânsito da Secretaria da Polícia 
Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, 
Superintendência dos Serviços 
Penitenciários (Susepe), Comando 
Rodoviário Federal, Companhia 
Ambiental da Brigada Militar, Colégio 
Tiradentes, Centro de Formação 
de Vigilantes Fire Arms, Centro de 
Formação de Vigilantes Lameirão, 
Telealarme Brasil, Proforte Transporte 
de Valores e Defesa Civil.

2. Seminário regional sobre crimes 
digitais:

Promovido pelo curso de TSP, primeiro 
curso de graduação a distância da 
Universidade Católica de Pelotas, 
o Seminários obre Crimes Digitais 
apresentou realidades do atual cenário 
do tema no Brasil. Quatro palestrantes 
compartilharam dados sobre crimes 
digitais, sob as perspectivas da justiça 
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e da tecnologia, no dia 05/04/2017.
Palestrantes: Analista de Sistemas, 
Renato Rangel Guimarães; professora 
do curso de Direito, Marina Ghiggi; 
Delegada Lisiane Mattarredona e 
o chefe da delegacia institucional 
e responsável pelo grupo de 
repressão aos crimes cibernéticos da 
Superintendência Regional da Polícia 
Federal, Fernando Casarin. Primeiro 
evento promovido pela UCPel para 
debater o cenário sobre crimes digitais.

3. Seminário sobre segurança rural:
Evento ocorrido na Expofeira mediado 
pelos professores Fábio Raniere e 
Odiomar Teixeira, teve como tema a 
“Gestão de Segurança em Propriedade 
Rural”. Foram abordados aspectos 
de gestão aliada à tecnologia e 
equipamentos que possam garantir 
a segurança do empresário rural, em 
evento realizado no dia11 de outubro 
de 2017, na Casa da Amizade.
Os dados apresentados explicitam as 
atividades desenvolvidas pelo curso 
de Tecnologia em Segurança Pública 
da UCPel no ano de 2017. São um 
registro dos eventos significativos, 
apresentando ações pioneiras 
realizadas dentro das áreas de 
formação do 1º curso de graduação da 

UCPel, modalidade híbrida - Educação 
a Distância.
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INSTITUTO SUPERIOR 
DE FORMAÇÃO 
HUMANÍSTICA (ISFH)
Coordenação 
Dom Ricardo Hoepers

CURSOS
GRADUAÇÃO:

• Filosofia
• Pedagogia
• Teologia (criado em 2018)

Entre as atividades do ISFH realizadas 
no ano de 2017, destacam-se: as 
reuniões do Eixo de ação e formação: 
Inter e Transdiciplinaridade em Ciência, 
Filosofia e Teologia - formação de 
Diretores, Coordenadores e Chefias.

No âmbito do ISFH deu-se início 
ao processo de credenciamento 
e reconhecimento do curso de 
Bacharelado em Teologia, sendo 
elaborada uma nova proposta 
curricular, bem como o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) e o 
preenchimento do primeiro formulário 
no e-Mec.

Realizaram-se, junto com a Pró-reitoria 
Acadêmica e a Comissão de Seleção, 
algumas propostas de formação 
docente.

Criou-se o Grupo de Estudos sobre 
Inter e Transdisciplinaridade, 
formado pelos membros do Conselho 
Consultivo do ISFH com Diretoras de 
Centro (CCS e CCST) e Comissão de 
Seleção e Formação, com reuniões 
mensais para estudos acerca da inter e 
transdisciplinaridade.

No âmbito dos cursos de graduação 
vinculados ao ISFH, destacam-se as 
reformulações curriculares: os cursos 
de Licenciatura e Bacharelado de 
Filosofia elaboraram novas matrizes 
curriculares, atendendo as Diretrizes 
do MEC e orientações da CNBB e a 
Resolução nº 02 de dezembro de 2017, 
passando a licenciatura para quatro 
anos. Elaborou-se também a proposta 
de um Bacharelado em Filosofia na 
modalidade EaD, já autorizado pelo 
MEC. O curso de Licenciatura em 
Pedagogia realizou reforma curricular 
para qualificar o curso e também 
atender à resolução n.º 2 de julho de 
2015.
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Criou-se também uma revista on-
line, intitulada “Logoi: Revista 
Interdisciplinar de Filosofia, Teologia e 
Educação” para incentivar a produção 
científica tanto dos docentes quanto 
dos discentes, cujo primeiro número 
foi publicado em 2017/2, e reuniu 
artigos de docentes e discentes dos 
cursos de graduação e pós-graduação 
em Filosofia.

O primeiro número traz publicações de 
egressos dos cursos de Filosofia, com o 
objetivo de incentivar e fomentar não 
apenas a produção científica nessas 
áreas, mas também a democratização 
da produção.

Realizou-se a integração com Centros 
e PPGs através de aulas, de tutorias e 
seminários. Pode-se citar, por exemplo, 
as aulas inaugurais: 1º semestre: Saúde 
e Espiritualidade; 2º semestre: Bioética 
e transumanismo.

Mediou-se a integração com Pastoral 
Carcerária e a Justiça Restaurativa.

FILOSOFIA
Apresentamos o relatório das 
atividades desenvolvidas no âmbito dos 
Cursos de Licenciatura e Bacharelado 
em Filosofia da UCPel.

Entre as atividades realizadas nos 
cursos de Licenciatura e Bacharelado 
em Filosofia destaca-se a II Semana 
Filosófica da UCPel que contou com 
a participação de 80 estudantes de 
filosofia desta universidade e das 
demais da região e com a contribuição 
dos seguintes palestrantes: 
Adriane da Silva Machado Möbbs 
(Doutora/UCPel), Daniel Moraes 
Botelho (Doutor/UCPel), Matheus 
Kuskoski (Mestre/UCPel), Ana Paula 
Emmendorfer (Mestre/Unisinos), 
Monique Araújo (Mestre/FPel), Sérgio 
Ricardo Strefling (Doutor/UFPel).

Investiu-se cerca de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) na aquisição de bibliografia 
para os cursos de Filosofia.

Foram realizadas reuniões com os 
estudantes para avaliar os pontos fortes 
e fracos do Curso, bem como motivá-
los a participar da reforma curricular 
realizada, pensando o Curso a partir 
de suas possibilidades e fragilidades. 
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Os estudantes tiveram a oportunidade 
de avaliar o curso através de pesquisa 
realizada, apontando e sugerindo 
melhorias necessárias.
Desenvolveu-se reuniões com os 
estudantes para explicar a importância 
do ENADE enquanto instrumento de 
avaliação válido para medir a qualidade 
do ensino superior no Brasil.  Além 
disso, foram realizados dois simulados 
(um no primeiro semestre e outro no 
segundo semestre do ano de 2017) com 
o objetivo de avaliar o desempenho 
dos estudantes e conscientizá-los do 
ENADE como forma de aprendizado e 
avaliação.
A partir do diagnóstico realizado e 
das pesquisas e reuniões com os 
estudantes se percebeu a necessidade 
de criação de Grupos de Estudos, 
utilizando novas metodologias (como 
a resolução de problemas filosóficos 
e a metodologia e produção de textos 
filosóficos a partir de metodologias 
ativas e da sala de aula invertida).

Realizou-se reforma curricular tanto da 
Licenciatura quanto do Bacharelado 
em Filosofia. No que tange o curso 
de Bacharelado, procurou-se suprir 
a necessidade de maior ênfase na 
prática do bacharel em Filosofia, ou 
seja, a pesquisa. Nesse sentido, o 

curso foi pensando a partir do perfil 
e da formação do pesquisador. 
Portanto, foram incluídas novas 
disciplinas tais como: Grego, Latim, 
Metodologia Filosófica, Produção 
Filosófica, seminários. No que tange a 
Licenciatura, criou-se disciplinas para 
atender a legislação vigente e, também 
se aumentou a carga horária, passando 
de 2.400h para 3.200h com duração 
de quatro anos. A reforma curricular 
também traz a mudança de turno, 
agora os cursos de Filosofia funcionam 
no turno da noite.

Elaborou-se o relatório final do 
Protocolo de Compromisso assumido 
pelo Curso de Bacharelado em 
Filosofia.

Criou-se também o Laboratório de 
Ensino e Pesquisa - Lepfil, no qual 
serão desenvolvidas pesquisas e 
disponibilizado o acesso aos periódicos 
históricos da Filosofa.

Criou-se também uma revista on-
line, intitulada “Logoi: Revista 
Interdisciplinar de Filosofia, Teologia e 
Educação” para incentivar a produção 
científica tanto dos docentes quanto 
dos discentes, cujo primeiro número 
foi publicado em 2017/2, e reuniu 
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artigos de docentes e discentes dos 
cursos de graduação e pós- graduação 
em Filosofia. O primeiro número traz 
publicações de egressos do Curso, com 
o objetivo de incentivar e fomentar 
não apenas a produção filosófica, mas 
democratização da produção.

Evidenciou-se a necessidade de 
fomentar a iniciação científica no 
Curso e propiciar a inserção dos/
as estudantes no campo científico, 
está em elaboração, junto com o 
Programa de Pós-graduação em Saúde 
e Comportamento, um projeto de 

pesquisa em Neurociência e Filosofia. 
A ideia é propiciar a aproximação 
entre as áreas, inclusive com a criação 
de uma pós-graduação lato sensu em 
Filosofia e Neurociência.

PEDAGOGIA

Atendendo demanda da Assessoria 
de Planejamento Estratégico da 
Universidade Católica de Pelotas 
passa-se a apresentar relatório das 
atividades desenvolvidas no âmbito do 
Curso de Licenciatura em Pedagogia 
da UCPEL.

TÍTULO DO EVENTO LOCAL PERÍODO/ 
DATA

CLIENTELA N.º (PARTICI-
PANTES)

I Encontro da Pedagogia/2017 – 
Relações Interpessoais- 
Profa. Rosane Krüger Auditório

Central
da UCPel

04/05/2017
Acadêmicos e
professores do curso 128

13° Encontro Regional de Educadores 
Infantis: A beleza de ser um eterno aprendiz 
Coord. Profa. Luiza da Silveira

04 a 
06/10/2017

Profissionais da Educação 
Infantil e Acadêmicos dos 
cursos de Pedagogia da 
região sul.

270

Mostra Pibidiana 
Coord. Daniel Moraes Botelho

UCPel

23/08/2017
Bolsistas Pibid

45

Seminário Institucional Pibid - UCPel
Coord. Daniel Moraes Botelho 18/12/2017 53

Produção Textual nos anos iniciais-
Oficinas Pedagógicas

Outubro/
Novembro

Coordenadores dos anos
iniciais da SMED 50

Ciclo de formação para Educação Infantil:
Formação Docente, Desenvolvimento 
Infantil e Desenvolvimento da Linguagem

Novembro
Profissionais da Educação
Infantil - SMED 60
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2- Eventos realizados/organizados em 
Parcerias
13ª edição do Encontro sobre o Poder 
Escolar - A Universidade Católica 
de Pelotas (UCPel) foi uma das 
instituições promotoras da 13ª edição 
do encontro sobre o Poder Escolar. As 
atividades contaram com a presença 
de profissionais e pesquisadores 
para discutir a educação através de 
conferências, mesas-redondas, rodas 
de conversa, mostras e atividades 
culturais. O evento ocorreu de 17 a 20 
de julho de 2017, nas dependências da 
UCPel e no Theatro Guarany.

Criado em 2001, o encontro sobre 
o Poder Escolar é um projeto de 
formação continuada dos profissionais 
da educação que tem como finalidade 
contribuir para a qualificação da oferta 
da  educação básica e investir no 
desenvolvimento da autonomia e a 
capacidade da escola e da comunidade 
escolar de formular e implementar 
propostas pedagógicas adequadas 
a sua realidade, respeitando as 
diferenças e a diversidade.

Juntamente à UCPel, promoveram 
o evento a Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel), o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia 

Sul-Rio-Grandense (IF-Sul), o 
Conselho Municipal de Educação, a 
Secretaria Municipal de Educação, a 
Prefeitura Municipal de Pelotas e a 5ª 
Coordenadoria Regional de Educação 
(5ª CRE Pelotas).
Participaram do evento professores 
e demais profissionais envolvidos na 
área educacional.

3- Outras Atividades
3.1 Ciclo do ENADE 2017 – A referida 
atividade envolveu os professores 
do NDE e estagiárias da Gestão 
Educacional ( Estágio III). Foi organizado 
um cronograma de atividades com 
o objetivo de avaliar o desempenho 
dos estudantes, promover estudos e a 
reflexão sobre a importância do ENADE 
enquanto instrumento de avaliação 
válido para medir a qualidade do 
ensino superior no Brasil. Foram 
realizados dois simulados, um no 
primeiro semestre e outro no segundo 
semestre do ano de 2017. Obtivemos 
uma excelente participação das 
acadêmicas do curso nas atividades 
desenvolvidas.
3.2 Alterações no PPC e Reforma 
da Matriz Curricular do Curso 
Primeiramente foram realizadas 
reuniões com o Núcleo Docente 
Estruturante e após com os acadêmicos 
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para avaliar os pontos fortes e as 
fragilidades do curso com a intenção de 
promover o processo de qualificação 
do PPC de forma democrática e 
reflexiva.
Com o propósito de atender a 
Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 
que define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a formação inicial em 
nível superior (cursos de licenciatura, 
cursos de formação pedagógica 
para graduados e cursos de segunda 
licenciatura) e para a formação 
continuada foi organizado um núcleo 
comum para os cursos de licenciaturas:
Conhecimentos Linguísticos Aplicados 
à Licenciatura; ( 1º sem.)
Psicologia do Desenvolvimento 
Humano; ( 2º sem.)
História da Educação; ( 2º sem.)
Teorias da Aprendizagem; ( 3º sem.)
Fundamentos Sócio-histórico-
filosóficos da Educação; ( 3º sem.)
Organização e Políticas da Educação 
Básica; ( 4º sem.)
Planejamento da Ação Docente; ( 4º 
sem.)
Educação Inclusiva; ( 5º sem.)
Gestão Educacional; ( 5º sem.)
Libras. ( 6º sem.)

As Práticas Educativo-Pedagógicas- 
PEPs - foram contempladas desde o 
1º Semestre do Curso, em um total de 
400 horas na carga horária geral do 
curso e articuladas aos conhecimentos 
critico – contextuais (estudos básicos), 
aos conhecimentos hermenêuticos (de
aprofundamento e diversificação 
de estudos) e aos conhecimentos 
pedagógicos e experienciais 
(Integradores) de forma que permitam 
ao acadêmico a construção da 
identidade profissional.

As Práticas Educativo-Pedagógicas 
representam a possibilidade de o 
aluno transcender-se à sala de aula, 
permitindo a articulação com os 
sistemas de ensino, com os órgãos 
normativos, com os órgãos executivos, 
com os movimentos sociais e a 
sociedade civil de modo geral.

Os semestres foram organizados 
por eixos articuladores que 
serão condutores da perspectiva 
interdisciplinar e construtivista; 
os eixos condutores representam 
a complexidade dos estudos da 
formação profissional e aproximam-se 
das diversas disciplinas que compõem 
os conhecimentos essenciais do 
semestre.
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EIXOS ARTICULADORES
1° Sem. – Educação, Pedagogia e 
Sociedade – ênfase na identidade do 
pedagogo no contexto educacional e 
social.
2°e 3° Sem.- Desenvolvimento, Sujeito 
Aprendente e Educação Infantil – 
ênfase no desenvolvimento humano 
contemplando a 1° etapa da educação 
básica.
4° e 5°Sem. – Saberes Docentes e 
Anos Iniciais – saberes específicos da 
docência e conhecimentos específicos 
da 2° etapa da educação básica.
6° e 7° Sem.  - Gestão do Conhecimento 
em Espaços Educativos - ênfase nas 
áreas de atuação do Pedagogo nos 
espaços escolares e não escolares.
8° Sem. – Profissionalidade (ênfase 
na profissionalidade do professor 
compreendida como um conjunto 
de habilidades, atitudes, valores e 
comportamentos, inerentes ao ser 
professor. formação profissional, 
saberes e autonomia docente).

Com a intenção de possibilitar a 
formação de um egresso com os 
atributos e competências indicadas 
nas diretrizes nacionais, considerando 
as realidades regionais foram 
incorporadas a matriz os seguintes 
componentes curriculares:

- Conhecimentos Linguísticos Aplicados 
à Licenciatura - 1º sem.;
- Neurociências e Educação - 3º sem.;- 
Pedagogia Empreendedora - 7º sem.;
- Pedagogia Institucional- 8º semestre;
Foi realizada a inclusão da metodologia 
híbrida no curso( 20% da carga horária 
total do curso em EaD).

Com a intenção de atender a 
Base Nacional Curricular Comum, 
os componentes curriculares 
Fundamentos e Metodologia dos Anos 
Iniciais I e II foram contemplados nos
seguintes componentes:
Alfabetização e Letramento / 
Matemática e Currículo - 4º sem.
Ciências Sociais e Currículo / Ciências 
Naturais e Currículo - 5º sem.

O componente curricular Investigação, 
Inovação e Interdisciplinaridade, 
presente em todos os semestres 
tem o objetivo de promover e 
garantir a pesquisa, as metodologias 
diferenciadas e a prática interdisciplinar 
a partir dos temas previstos em cada 
semestre.

O PROGRAMA DE EXTENSÃO 
EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE
O Programa de Extensão Educação 
na Comunidade engloba os seguintes 
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projetos: Projeto Laboratório da Ação 
Docente; Projeto Núcleo de Estudos 
Pedagógicos; Projeto Pedagogia 
Hospitalar; Projeto Pedagogia na 
Comunidade.
Ações/resultados alcançados e/ou 
atividades desenvolvidas no período de 
2017, sendo os seguintes indicadores 
produzidos:

AÇÕES
BOLSISTAS
BEX  VEX

Reunião com Equipe Gestora/ 
Diagnóstico/ Planos Educativo 
Pedagógico - IMDAZ (Arraial da Saúde e 
Oficinas Educativo Pedagógicas)/ ABAPP 
(Formação Continuada Colaboradores)

09

Estudos e Catalogação R/OE, 
Catalogação de R/OE 03

Atividades Lúdicas e Pedagógicas SRT/
HUSFP | Evento Educativo Casa da 
Gestante (Dia das Mães)

02 03

Atividades Lúdicas e Pedagógicas 
IMDAZ/LCSLG 01

Atividades de transposição didática 
em espaços educativos formais e não 
formais - PEP

44

2.4  Impacto na Comunidade

ATIVIDADE PÚBLICO-ALVO ATINGIDO

Planos Educativos Pedagógicos - IMDAZ/ ABAPP 148

Laboratório de Ação Docente - R/OEA 107

Atividade Ludo Pedagógicas e Eventos Educativos - SRT/HUSFP/ LCSLG e IMDAZ 1726

Atividades de transposição didática em espaços educativos formais e não formais 73

2054

2.3 Impacto na comunidade acadêmica

3. ENVOLVIDOS NO PROJETO
3.1 Docentes
Daniel Moraes Botelho
Ieda Lourdes Gomes de Assumpção
3.2 Bolsistas de extensão:
Caroline Vasques Martins
Marcela Alves Gonçalves
3.3 Bolsistas voluntários de extensão:
62 acadêmicos de Pedagogia em 
Práticas Educativo-Pedagógicas

4. PARCEIRAS
4.1 Instituições
Associação Beneficente de 
Aposentados e Pensionistas de Pelotas
Casa dos Meninos I Casa de Passagem 
– Canguçu
Instituto José Bernabé de Souza – 
Cerrito
Sport Clube Pelotas
Programa Mais Educação – Morro 
Redondo
4.2 Setores da UCPel
Instituto de Menores Dom Antônio 
Zattera
Lar da Criança São Luiz Gonzaga
Sala de Recreação Terapêutica – HUSFP
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A CPA da Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel) tem como objetivo 
promover a condução e coordenação 
dos processos de avaliação institucional 
na UCPel, em todos os seus níveis e 
instâncias, atuando com autonomia 
em relação aos conselhos e demais 
órgãos colegiados da Universidade. 
Atende às necessidades próprias da 
UCPel e observa as determinações da 
Lei 10.861/2004 do Sistema Nacional 
de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES) e normatizações posteriores, 
em especial as orientações emanadas 
da Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (CONAES). 

A proposta de autoavaliação 
implementada na Universidade 
Católica de Pelotas caracteriza-se, 
assim como outras ações oficiais da 
UCPel, como mais um elemento capaz 
de ratificar a Missão da Universidade, 
qual seja “investigar a verdade, produzir 

e compartilhar o conhecimento e 
formar seres humanos, profissionais 
éticos e competentes, orientados pelos 
valores cristãos a serviço da pessoa e 
da sociedade”.

A CPA, com representatividade de 
todos os segmentos universitários e da 
sociedade civil, realizou, durante o ano 
de 2017, reuniões mensais ordinárias 
e também reuniões extraordinárias, 
de março a dezembro. Nas reuniões, 
um dos tópicos dominantes foi a 
apresentação dos planos de trabalho 
dos grupos responsáveis pela 
autoavaliação dos cinco eixos, com 
base no Instrumento de Avaliação 
Institucional Externa do MEC. Os 
grupos trabalharam nos planos de 
melhorias e examinaram novamente 
todas as evidências estabelecidas e, à 
luz das ações realizadas durante o ano, 
novamente atribuíram notas a cada 
um dos indicadores, resultando daí 

COMISSÃO PRÓPRIA 
DE AVALIAÇÃO (CPA)
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uma avaliação global, apresentada ao 
final de 2017.

Além disso, continuou o trabalho 
de consolidação do modelo de 
autoavaliação de cursos, tomando 
como base o Formulário de Avaliação de 
Cursos do INEP. A CPA buscou evidências 
e reuniu dados para dar subsídios ao 
trabalho dos coordenadores e NDEs 
(Núcleos Docentes Estruturantes), 
para os seguintes cursos: Medicina, 
Farmácia, Engenharia de Computação, 
Tecnologia em Gestão Comercial, 
Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos e Tecnologia em Gestão 
Financeira. A Comissão fez a análise 
dos relatórios das avaliações dos 
cursos que receberam visita in loco em 
2017. 

A CPA realizou também, junto 
à Procuradoria Institucional, as 
atividades relativas ao Censo da 
Educação Superior de 2016. Manteve 
a página na web, atualizando os 
quadros de informações necessários 
ao processo de avaliação. Consolidou 
ainda o plano de divulgação da 
CPA. Dentro do ciclo de avaliações, 
efetivou as avaliações dos professores 
pelos alunos, material este utilizado 

pelo Núcleo Pedagógico (NUPed) 
como subsídio às suas atividades, 
principalmente para o Programa de 
Aperfeiçoamento Docente (PADOC), 
reestruturou e operacionalizou 
as pesquisas de opinião junto aos 
professores, técnicos administrativos, 
discentes, egressos e comunidade 
em geral e executou a autoavaliação 
docente. 

Em relação ao ENADE efetivou, junto 
com o NUPed, a análise dos relatórios, 
a aplicação de simulados, as inscrições 
dos discentes e as reuniões com 
alunos, tendo estas como objetivo 
a sensibilização da importância do 
ENADE. 

A CPA esteve presente nas reuniões 
do Programa de Avaliação Institucional 
das Universidades Comunitárias do Rio 
Grande do Sul (PAIUNG), na comissão do 
Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) para acompanhamento 
das ações propostas para 2017 e 
planejamento do novo PDI 2018/2022, 
e no Planejamento Estratégico (PE) da 
UCPel, liderando o critério “Legislação 
e Regulação”.
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No início dos anos 70, foi executada a 
implantação de uma nova Biblioteca 
central, pela fusão de várias bibliotecas 
existentes. Hoje a Universidade Católica 
de Pelotas apresenta um novo conceito 
de ambiente para estudos, com 
estruturas modernas e climatizadas, 
com conforto acústico privilegiado. 
Em seu núcleo de informações e 
documentação há quatro bibliotecas: 
Biblioteca Monsenhor Malomar 
Lund Edelweiss, Biblioteca Setorial 
HU, Biblioteca Setorial Franklin Olivé 
Leite e Biblioteca Setorial do Instituto 
de Teologia Paulo VI. O acervo das 
bibliotecas ultrapassa os cento e 
vinte e cinco mil volumes e sessenta e 
quatro mil títulos. A classificação segue 
a Tabela Decimal de Dewey.

Informatizadas em 1997, as bibliotecas 
da UCPel, a exemplo de outras 
instituições de ensino superior, estão 
sempre buscando adaptações às novas 
tecnologias, procedendo à atualização 
dos serviços e adquirindo material 
bibliográfico atualizado de acordo 
com a bibliografia dos conteúdos 

programáticos e de sugestões de 
professores. Os catálogos de consultas 
foram substituídos por terminais de 
computadores, nos quais o aluno 
pode fazer a escolha das obras por 
autor, título, “palavra-chave” ou, ainda, 
consultá-los via Internet. Há, também, 
carteira personalizada com código 
de barras que propicia a agilidade no 
atendimento.

A Biblioteca tem como missão 
proporcionar uma infraestrutura 
bibliográfica que atenda à demanda 
acadêmica, através dos seus diversos 
suportes físicos, necessários às 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão da comunidade universitária.
De acordo com as normas de 
empréstimo, todo associado pode 
ficar dois dias com os livros oriundos 
de reserva. No empréstimo regular, 
alunos, professores e funcionários 
podem ficar de posse de, no máximo, 
dez livros durante sete dias. Os 
periódicos podem ser usados para 
consulta local. 

BIBLIOTECA
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Os serviços de biblioteca estão 
organizados em uma Biblioteca 
Central, localizada no Campus I da 
Universidade e mais duas unidades 
setoriais. 

Desde 2009, a IES tem acesso ao 
Portal de Periódicos da CAPES, com 
possibilidade de acesso a mais de 
três mil títulos. Apresenta, também, a 
plataforma digital denominada Minha 
Biblioteca, que oferece acesso a livros 
técnicos, científicos e profissionais de 
qualidade. O acesso é feito via internet 
com mais de oito mil títulos das 
principais editoras acadêmicas do país.
Disponibiliza, também, de forma digital, 
as dissertações e teses defendidas 
na Universidade, via Portal BDTD/
IBICT – Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações do Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia.
Para a comunidade acadêmica do 
Curso de Medicina, é disponibilizada 
a base de dados Up to date, com um 
acervo de aproximadamente 10.500 
tópicos médicos.

As políticas de aquisição, expansão e 
atualização do acervo, elaboradas para 
atendimento às demandas pedagógicas 
dos Cursos e atendendo aos padrões 

de qualidade do MEC, abrangem os 
seguintes critérios: orçamento anual 
previsto para investimento; aquisição 
da bibliografia básica e complementar 
correspondente a cada disciplina dos 
diferentes cursos; composição de 
acervo para atender a novos cursos 
e vagas; atualização e expansão do 
acervo. 

A Biblioteca Central tem 832,86 m2, com 
bancadas para estudo individualizado 
de até 170 usuários, e seis salas de 
estudo em grupo. O ambiente é 
climatizado, com conforto acústico 
e acessibilidade, e disponibiliza três 
computadores para pesquisa do 
acervo, quatro para atendimento ao 
aluno e dois para uso administrativo. 
Funciona de segunda à sexta-feira, das 
8h às 22h, e aos sábados das 8h às 12h. 
A Biblioteca do HU (Hospital 
Universitário São Francisco de Paula) 
tem 99,12 m2, com bancadas para 
estudo individualizado de até 10 
usuários, e três espaços de estudo em 
grupo. O ambiente é climatizado, com 
conforto acústico e acessibilidade, e 
disponibiliza cinco computadores para 
pesquisa do acervo e acesso à Internet 
e um para atendimento ao aluno. 
Funciona de segunda à sexta-feira, das 
8h às 20h.
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A Biblioteca do Campus da Saúde tem 
114,41 m2, com bancadas para estudo 
individualizado de até 10 usuários, e 
três espaços de estudo em grupo. O 
ambiente é climatizado, com conforto 
acústico e acessibilidade, e disponibiliza 
oito computadores para pesquisa do 
acervo e acesso à Internet e um para 
atendimento ao aluno. Funciona de 
segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e 
das 13h às 17h.

O acesso ao acervo virtual também é 
disponibilizado nos Laboratórios de 
Informática Institucionais.

SERVIÇOS
• Empréstimo domiciliar;
• Reserva de livros locados;
• Autorrenovação (online);
• Levantamento bibliográfico 

nas seguintes bases de dados: 
MEDLINE, LILACS e PORTAL CAPES;

• Rede Wireless para acesso a 
Internet;

• Comutação bibliográfica (BIREME, 
IBICT);

• Confecção de fichas catalográficas.

PESSOAL 
A equipe da biblioteca é formada por 
uma bibliotecária e 7 (sete) auxiliares 
de biblioteca, conforme segue:

Cristiane de Freitas Chim (Bibliotecária 
responsável - CRB 10/1233);
Alexandre Oliveira, Amilton Silva, 
Cândido Trecha, Leandro Acunha, 
Nildo Campelo, Pedro Moreira, Vera 
Batista.

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
• Biblioteca Monsenhor Malomar 

Lund Edelweiss: de segunda à sexta-
feira: das 8h às 22h e sábados: das 
8h às 12h.

• Biblioteca Setorial HU: de segunda 
à sexta-feira: das 8h às 20h.

• Biblioteca Setorial Franklin Olivé 
Leite: de segunda à sexta-feira: das 
8h às 12h, e das 13h às 17h.

• Biblioteca Setorial do Instituto de 
Teologia Paulo VI: de segunda à 
sexta-feira: das 8h às 11h30min, e 
das 13h30min às 18h.

ACERVO EM 31/12/2017
EMPRÉSTIMOS/RENOVAÇÕES 

BIBLIOTECA N° 
TÍTULOS

N° 
VOLUMES

Monsenhor Malmar 
Lund Edelweiss 51.636 103.802

HUSFP 1.374 3.342

Franklin Olivé Leite 701 1.610

Instituto de Teologia 
Paulo VI 10.298 18.144

TOTAL 64.009 126.898
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Número de acesso (renovações) online 
em 2017: 51.201 renovações via web.

INOVAÇÕES
Renovação de assinatura da 
plataforma digital, denominada Minha 
Biblioteca – consórcio formado por 
quatro das principais editoras de livros 
acadêmicos do Brasil. São elas: Grupo 
A, Atlas, Grupo Gen e Saraiva - unidas 
no intuito de oferecer às instituições 
de ensino superior uma plataforma 
prática e inovadora para acesso a 
um conteúdo técnico e científico de 
qualidade pela internet. Através da 
referida plataforma, os estudantes 
terão acesso a mais de 8.000 títulos 
acadêmicos entre as principais 
publicações de diversas áreas de 
especialização:  saúde, ciências 
humanas e sociais, ciências exatas, etc.

BIBLIOTECA N° EMPRÉSTIMOS
Monsenhor Malmar 

Lund Edelweiss 70.956

HUSFP 4.933

Franklin Olivé Leite 2.108

Instituto de 
Teologia Paulo VI 27

TOTAL 78.024
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VISÃO DE INFÂNCIA
• Época de relações de afeto e 

brincadeira;   
• Período extraordinário do 

desenvolvimento humano 
com saltos qualitativos em 
vários aspectos 
(físico, biológico, 
neurológico, cognitivo 
entre outros);

• Período de vivenciar 
bons momentos 
livres de “amarras e 
padrões”;

• Período do “brincar” 
- fundamental para 
o desenvolvimento 
integral e as 
aprendizagens de 
mundo;

• Período de intensas 
aprendizagens de 
mundo;

• Período de dependência do outro 
para sobreviver.  

VISÃO DE CRIANÇA
• Indivíduo sociocultural;
• Ser brincante – imaginação e 

fantasia;
• Expressão de sentimentos de 

forma intensa; 
• “Inocência” (ausência de pré-

conceitos);
• Disponibilidade para conviver e se 

entregar inteiramente ao outro;
• Capacidade para aprender desde o 

nascimento;
• Aprende com outro e compartilha 

seus saberes com o outro 
(Aprendizagem de mão dupla) – 
Necessidade de interação para 
aprender;

• Indivíduo de direitos (educação, 
saúde, afeto, Deus, cuidado, 
respeito, 
convivência  
social, cultura, 
informação).

LAR DA CRIANÇA
SÃO LUIZ GONZAGA

ÓRGÃOS AUXILIARES
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LAR DA CRIANÇA SÃO LUIZ GONZAGA 

Coordenador do Serviço: 
Bianca Weber dos Santos Neves

Equipe técnica: 
Fabiane Fagundes- Pedagoga
Bruna Tavares – Psicóloga

Docentes envolvidos: 2 (docentes)
Luisa Helena – Supervisora de estágio 
em Educação Infantil /Pedagogia
Roni Quevedo – Prof. responsável pelo 
Programa “UCPel mais Saudável”

O Lar da Criança São Luiz Gonzaga é 
uma Instituição de caráter filantrópico, 
mantida pela APAC - Associação 
Pelotense de Assistência e Cultura, 
fundada em 1979. Atende até 72 
crianças de 4 meses a 5 anos de 
idade, em nível de Educação Infantil, 
provenientes de famílias que estão em 
situação de vulnerabilidade social, e 
filhos de funcionários da Universidade 
Católica de Pelotas, estando situada 
no bairro Simões Lopes, em Pelotas. 
Funciona em regime de berçário, 
maternal e pré-escola, período integral, 
em um ambiente lúdico e adequado 
às necessidades de cada faixa etária, 
oportunizando, neste contexto, o 

aprendizado num mundo de divertidas 
descobertas, onde a criança percebe a 
capacidade que tem de modificar seu 
meio e o papel que nele desempenha. 

Utiliza como metodologia o 
desenvolvimento de Projetos 
Curriculares e Extracurriculares 
como: Capoeira, Brinquedoteca, Hora 
do Conto, Inclusão Digital, Coleta 
Seletiva do Lixo, Horta Agroecológica 
e Educação Física.  Aconcepção teórica 
é sócio interacionista, baseada no 
desenvolvimento da criança como um 
todo, enfatizando a importância da 
brincadeira para o desenvolvimento 
infantil, visando seu conhecimento e 
socialização. Neste contexto a interação 
do aluno tem papel fundamental 
na construção de sua identidade e 
autonomia. Além do atendimento 
às crianças, a instituição desenvolve 
um programa socioeducativo com 
as famílias e comunidade através de 
Oficinas de Geração de Renda. O Lar 
da Criança é campo de estágio da 
UCPel recebendo estágios curriculares 
e extracurriculares das diversas 
áreas do conhecimento como Serviço 
Social, Pedagogia, Psicopedagogia, 
Enfermagem entre outros.
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Alunos bolsistas (remunerados) /
semestre: 10 (2 UCPel e 8 CIEE)
Pedagogia 
• Elisa Santos (UNOPAR)
• Indaia Esteves (UNINTER)
• Jéssica Cordeiro (UNINTER)
• Lais Soler (UFPel)
• Lizandra Pinheiro (UFPel) 
• Maria de Fátima Betin (UFPel)
• Mariele Bederode (UNOPAR)
• Marília Domingues (UCPel)
• Taila Silva (UNINTER)
• Tais Afonso (UCPel)
Alunos envolvidos (não remunerados): 
estagiário curricular/ práticas 
curriculares
Serviço Social: Daiane Bertinetti; Paula 
de Souza
Pedagogia: Amanda Martins; Maquele 
Oliveira; Bruna Alves; Caroline Rutz; 
Marcia Rodrigues; Marcela Gonçalves
Funcionários/Professores envolvidos: 
16 
• Bianca Weber dos Santos Neves - 

Diretora
• Bruna Tavares - Psicóloga
• Camila Neves - Professora de 

Educação Infantil
• Daniele Madruga - Professora de 

Educação Infantil
• Denise Rodrigues Ramos - Auxiliar 

de Serviços Gerais

• Fabiane Fagundes - Pedagoga
• Jéssica Souza - Professora Educação 

Infantil
• Juliano Espirito Santo - Aux. 

Administrativo
• Lucilene Souza - Professora 

Educação Infantil
• Maria Amélia Dias - Auxiliar de 

Serviços Gerais
• Nara Alves Dutra - Auxiliar de 

Serviços Gerais
• Seleida Garcia Guidotti - Auxiliar de 

Serviços Gerais
• Simone Oliveira - Professora 

Educação Infantil
Voluntários: -
Parceiros: 1 (Clube Ferroviário de 
Pelotas)
Convênios/Financiadores: UCPel; 
Secretaria Municipal de Educação 
e Desporto/FUNDEB; Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto/
Setor de Alimentação Escolar.
Público atingido: crianças e famílias 
da comunidade; filhos de funcionários 
da UCPel e Hospital São Francisco de 
Paula. 
Nº de matriculas/atendidas: 70
Nº de famílias atendidas/Projetos 
Sociais e Rede Escolar: 70
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QTDE ESPAÇO FINALIDADE/ATIVIDADE

01 Recepção A sala de recepção é um espaço destinado ao acolhimento da comunidade escolar 
e público em geral.

01 Sala de 
Atendimentos

Esse espaço foi pensado e elaborado para atendimento a pais, familiares, 
professores, estagiários e comunidade escolar.

01 Sala 
Administrativa

A sala administrativa é compartilhada pela equipe gestora (Direção, Setor 
Pedagógico, Serviço Social e Psicologia) que a utilizam no desempenho de suas 
funções e atribuições.

01

Sala de Aula / 
Espaço de
Repouso  

As salas de aula são destinadas aos alunos de 04 meses a 05 anos, mobiliadas, 
organizadas e equipadas de acordo com as necessidades das faixas etárias, para a 
realização das atividades diárias.
As salas de aula também são utilizadas para o momento de descanso e repouso 
dos alunos após o almoço, ambos espaços são organizados e preparados para o 
respectivo fim. 

01

Brinquedoteca

A brinquedoteca é um espaço diversificado no qual o aluno pode explorar suas 
preferências, sala interativa que disponibiliza cantinho de leitura, cinema, camarim 
e uma variedade de brinquedos como cama elástica, piscina de bolinas, jogos entre 
outros. 

02 Área de Lazer 
(playground e 
quadra esportiva)

A área externa conta com dois ambientes distintos: playground e quadra esportiva.
Esses espaços possibilitam as crianças, riquíssimas vivências em ambiente externo, 
assim como, viabiliza a realização de atividades dirigidas e/ou livres e a integração 
das turmas.

01
Refeitório/
Salão de Festa

Dimensionado pela sua extensão, como refeitório e sala de multiatividades, parte 
do espaço destina-se ao momento das refeições (café da manhã, almoço, lanche 
e jantar) das turmas de Berçário II a Pré-Escola. Sua estrutura permite ainda que a 
escola o utilize como salão de festas e eventos diversos.

01
Cozinha

Destina-se a elaboração das refeições cinco refeições ofertadas, a cozinha segue 
os padrões exigidos pela Legislação vigente, quanto aos aspectos de ventilação, 
luminosidade, mobiliário e utensílios. 

02
Banheiro

Banheiro projetado com sanitários, box com ducha e uma bancada para a 
higienização bucal, o espaço segue as normas de segurança para a faixa etária 
atendida.

02 Fraldário
Local de higienização das crianças, toca de fraldas e guarda de materiais de higiene 
pessoal. Estruturado com mobiliário, banheira, sanitário e pia nas dimensões 
apropriadas para a faixa etária (04 meses a 02 anos).

01

Despensa/
Cozinha

experimental Sala destinada ao acondicionamento de alimentos perecíveis e 
não perecíveis, integrada a cozinha experimental cuja finalidade primeira é ofertar 
cursos de capacitação profissional as famílias atendidas e comunidade local. 
Projetada com equipamentos e mobiliário necessário a prática experimental, assim 
como, ao acondicionamento de gêneros alimentícios.

01 Espaço de
 exposições

Espaço apenas de conexão entre as salas internas e o pátio externo, reaproveitada 
e utilizada para a exposição das produções artísticas dos alunos.
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PRÁTICAS DE GESTÃO 
ORGANIZACIONAL
CAPTAÇÃO DE RECURSOS
O Lar da Criança São Luiz Gonzaga, 
com o objetivo de manter sua inovação 
permanente e aparelhar a Instituição 
para a qualificação no atendimento às 
crianças, famílias e comunidade, realiza 
Captação de Recursos Financeiros, 
através do envio de Projetos para 
concorrer a editais abertos, em linhas 
de ação que correspondam ao seu 
trabalho. 

Na ausência de editais, para atender 
ao público interno e externo, o Lar 
da Criança, está buscando junto à 
comunidade Pelotense, parceria com 
os fornecedores, distribuidores e 
Empresas locais, visando responder 
às necessidades de demandas 
da área de geração de renda e 
empreendedorismo, agregando valor 
para os atores desta dinâmica.
INDICADOR: 01 Edital Concorrido
RESPONSÁVEL: Serviço Social

INVESTIMENTO /INFRAESTRUTURA/
AQUISIÇÕES
Anualmente, o setor conta com 

orçamento específico para 
investimento em infraestrutura, o qual 
está previsto no Plano de Trabalho 
do convênio FUNDEB – Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica. 

Para qualificar os espaços e 
consequentemente os serviços 
prestados. Foram realizadas as 
seguintes melhorias: 
• Pinturas: Área externa segundo 

pavimento, Sala Berçário 2, 
Pré-escolar, Maternal 1 e sala 
administrativa;

• Instalação: Instalação de 06 novas 
janelas e grades de proteção nas 
salas de aula e administrativa;

• Aquisições: 2 aparelhos de ar 
condicionado, 1 brinquedo 
pedagógico – Barco de Piratas 
(brinquedoteca); brinquedos 
didáticos diversos (salas de aula de 
Berçário 1, 2, Maternal 1, 2 e Pré-
Escola); 02 móveis para refeitório 
(organizadores professores); 05 
tapetes emborrachados para salas 
de aula e 15 almofadas 

INDICADOR: 16% do orçamento do 
Convênio Fundeb (R$319.238,00 total 
do convênio/ano)
RESPONSÁVEL: Direção
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ESTÁGIOS E PRÁTICAS CURRICULARES
O Estágio faz parte da matriz curricular 
de determinados cursos de graduação 
e consta no projeto pedagógico 
Acadêmico, como obrigatório, sendo 
um pré-requisito para formação 
do aluno. A formação profissional 
demanda de qualificação teórica 
e prática, atribuindo-se ao aluno 
contato com a realidadepara realizar 
intervenções em situações diversas 
que se apresentem no cotidiano 
escolar.

Os estágios obrigatórios são 
organizados por professores 
Coordenadores de Estágio, tendo 
supervisão acadêmica e de campo.

Nesta formação observa-se o 
desempenho do aluno, ao colocar 
em prática o conhecimento teórico e 
postura ética profissional, ao confrontar 
conhecimento com desempenho.

No presente ano o Lar da Criança 
recebeu estágios curriculares nas 
respectivas áreas: Pedagogia e Serviço 
Social.
INDICADOR: 09 acadêmicos em estágio
RESPONSÁVEL: Serviço Social e Setor 
Pedagógico

PRÁTICAS DE GESTÃO 
DE EQUIPE
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
DE EQUIPE
Desde o ano de 2010 o setor promove 
encontros internos e externos de 
capacitação e desenvolvimento da 
equipe, por acreditar que a qualidade 
do trabalho prestado está diretamente 
ligada ao capital humano. A equipe 
não é apenas a soma das habilidades 
dos envolvidos, ela possui identidade 
própria, sendo assim, é necessário 
conhecer o estilo e características 
de cada membro a fim de explorar 
ao máximo as potencialidades, para 
atingir os resultados.

No presente ano, foram oferecidas 
diversas capacitações a toda a equipe 
de trabalho. As temáticas foram 
definidas pelo Levantamento de 
Necessidades de Treinamento/2017, 
o qual contou com uma pesquisa de 
demanda aplicada a todas as áreas 
envolvidas no trabalho.
INDICADOR: 09 
ÁREA RESPONSÁVEL: Gestão de 
Pessoas e Direção
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REUNIÕES DE GESTÃO
O setor realiza dois modelos de reunião 
de gestão: o primeiro conta com a 
equipe multiprofissional (Direção, 
Serviço Social, Psicologia e Pedagógico), 
que se reúne semanalmente com o 
restante da equipe para alinhar as 
ações a serem encaminhadas.
O segundo modelo trata de uma 
reunião mensal de planejamento com 
toda a equipe (Direção, Serviço Social, 
Psicologia, Pedagógico, Professores, 
Serviços Gerais, Administrativo, Jovem 
Aprendiz e estagiários), objetivando 
organizar propostas, avaliá-las após a 
execução e redefinir ações, conforme 
a necessidade.  
INDICADOR: 10
ÁREA RESPONSÁVEL: Direção e Equipe 
Técnica

REPRESENTAÇÕES, 
TREINAMENTOS E 
DESENVOLVIMENTOS/ 
EQUIPE
DIREÇÃO:
• Conselheira dos Direitos da Criança 

e Adolescente (representante 
UCPel) - Plenárias quinzenais;

• Gestão do Tempo – In Company
• Práticas Promotoras de Igualdade 

Racial – Universidade católica de 
Pelotas

• Práticas Promotoras de Igualdade 
de Gênero – Universidade Católica 
de Pelotas

• Síndrome do Bebê Sacudido – 
Universidade Católica de Pelotas

• Ética Profissional – Universidade 
Católica de Pelotas

• Autismo – Universidade Católica de 
Pelotas

• Rede A e Padronização de 
Atendimento - Universidade 
Católica de Pelotas

• Avaliação na Educação Infantil – 
Zelo Consultoria

• Sensibilização para Acolhimento 
Jovem Aprendiz - Universidade 
Católica de Pelotas
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SERVIÇO SOCIAL / PSICOLOGIA / 
SETOR PEDAGÓGICO / PROFESSORES / 
ADMINISTRATIVO / ESTAGIÁRIAS:
• Gestão do Tempo – In Company
• Práticas Promotoras de Igualdade 

Racial – Universidade católica de 
Pelotas

• Práticas Promotoras de Igualdade 
de Gênero – Universidade Católica 
de Pelotas

• Síndrome do Bebê Sacudido – 
Universidade Católica de Pelotas

• Ética Profissional – Universidade 
Católica de Pelotas

• Autismo – Universidade Católica de 
Pelotas

• Rede A e Padronização de 
Atendimento - Universidade 
Católica de Pelotas

• Avaliação na Educação Infantil – 
Zelo Consultoria

• Sensibilização para Acolhimento 
Jovem Aprendiz - Universidade 
Católica de Pelotas

PRÁTICAS GESTÃO DO 
CLIENTE
VISITAS DOMICILIARES
São realizadas com o objetivo de 
conhecer a realidade das famílias que 
aguardam vaga para ingressar na 
Escola, de uma forma mais enfática, 
ao começo de cada ano e no decorrer 
do ano, conforme a demanda que se 
apresenta. É, focada no conhecimento 
da realidade em que estão inseridas as 
famílias, visa alinhar ações do Serviço 
Social que se façam necessárias. 
INDICADOR: 30
ÁREA RESPONSÁVEL: Serviço Social 

MATRÍCULAS
As matrículas são realizadas no 
primeiro semestre de cada ano, 
conforme disponibilidade de vagas, 
efetivando o ingresso da criança na 
Escola. O processo inicial ocorre através 
de entrevista realizada com os pais, 
objetivando a coleta de informações 
gerais sobre a família, a criança e a 
forma como a mesma se relaciona com 
a comunidade em que está inserida.
INDICADOR:16
ÁREA RESPONSÁVEL: Serviço Social
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REMATRÍCULAS
O período de rematrículas está previsto 
no calendário anual. São realizadas ao 
final de cada ano letivo, pelos pais ou 
responsáveis, visando a renovação do 
vínculo com a Escola e atualização de 
dados cadastrais.
INDICADOR: a acorrer /previsão de 54 
rematrículas 
ÁREA RESPONSÁVEL: Serviço Social

ANAMNESE
Anamnese tem por objetivo coletar a 
história pregressa e atual da criança, 
saber dos pais, ou responsáveis, qual 
é o seu olhar em relação ao filho e 
entender como é a dinâmica familiar. 
Compreendendo, portanto, quem é 
aquela criança que chega à escola, 
quais suas necessidades e histórias. 
Favorecendo, desta forma, o processo 
de acolhida, feito pela professora da 
turma, para cada criança. 
INDICADOR:16
ÁREA RESPONSÁVEL:Psicologia

ADAPTAÇÃO
O período de adaptação da criança 
junto à escola é de suma importância 
na transição família-escola, sendo um 
processo complexo de mudanças de 
rotina, costumes e novas relações 

inseridas no desenvolvimento da 
criança. As informações obtidas nesta 
etapa, e que gerem um trabalho 
específico, são sanadas pelo setor 
pedagógico e psicológico, em momento 
apropriado para tal.

O processo ocorre, inicialmente, 
em horário reduzido de 1 hora e 
vai aumentando gradativamente, 
conforme a criança venha a 
corresponder, flexibilizando cada 
caso. Um familiar (pai, mãe, avó, 
tia, entre outros) acompanha esse 
período junto aos profissionais da 
escola, com o propósito de conhecer 
a nova rotina em que a criança estará 
inserida. Tais profissionais assumirão 
a responsabilidade do educar, além de 
cuidar e prestar suporte de referência 
inicial.
INDICADOR:16
ÁREA RESPONSÁVEL: Pedagógico, 
Psicologia e Professores

REUNIÃO DE ACOLHIMENTO/NOVAS 
MATRÍCULAS
A reunião de acolhimento tem por 
objetivo orientar e esclarecer dúvidas 
inerentes ao processo de ingresso na 
escola. Para muitos, esse é o primeiro 
contato com o espaço escolar, sendo 
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assim, há, por parte dos pais/reponsáveis, 
insegurança quanto ao funcionamento, 
rotina, normas e proposta pedagógica.
O processo dá-se na seguinte sequência: 
• Apresentação da proposta pedagógica;
• Esclarecimentos da rotina e normas;
• Entrega da agenda e calendário escolar;
• Visitação às dependências da escola.
INDICADOR: 01 (Berçário 1)
ÁREA RESPONSÁVEL: Psicologia

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
Os encontros de orientação pedagógica 
ocorrem semanalmente, para professoras 
e estagiárias em momentos distintos. 
A prática foi proposta com a finalidade 
de orientar e sanar dúvidas para ambos 
os profissionais quanto aos aspectos 
pedagógicos. O foco principal é o de 
mobilizar o professor e estagiário à 
reflexão sobre sua atuação como mediador 
do processo ensino-aprendizagem. As 
pautas são estruturadas conforme a 
demanda semanal do professor e/ou da 
coordenação pedagógica.
INDICADOR: 10 encontros
ÁREA RESPONSÁVEL: Pedagógico

REUNIÃO ENTREGA DE PARECERES
Trimestralmente, a escola realiza reunião 
para a entrega de pareceres descritivos 
aos pais e/ou responsáveis pelos alunos, 

momento este em que os mesmos 
recebem o documento elaborado 
pelas professoras com a supervisão 
e acompanhamento da coordenação 
pedagógica, com o objetivo de 
apresentar aos pais o resultado/
avaliação do trabalho realizado 
durante o período acima mencionado. 
O parecer descreve o desenvolvimento 
infantil de cada criança, levando em 
consideração que cada uma possui 
a sua singularidade, tal instrumento 
não tem visa a promoção, mas sim 
os estímulos propostos a cada faixa 
etária. 
INDICADOR: 03
ÁREA RESPONSÁVEL: Pedagógico/
Direção

PROJETOS CURRICULARES
Os projetos curriculares seguem 
os aspectos previstos no currículo 
da Educação Infantil (Movimento e 
Brincadeira; Linguagem; Matemática; 
Descobertas Sócio Científicas; 
Conhecimento de Si; Conhecimento 
Midiático). A metodologia utilizada 
pela escola leva em consideração 
o interesse que parte dos alunos. 
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A periodicidade varia conforme a 
temática trabalhada ou necessidade, 
podendo ter como prazo de execução 
de 15 dias a 1 mês. Complementando o 
projeto os professores ainda planejam 
as atividades diárias em documento 
específico (semanário) no qual as 
propostas e rotinas estão previstas de 
acordo com cada faixa etária. 
INDICADOR:12
ÁREA RESPONSÁVEL: Pedagógico

PROJETOS EXTRACURRICULARES
A escola oferece 03 atividades 
extracurriculares: Música, Capoeira e 
Educação Física.
1. CAPOEIRA: busca a inserção social, 

promover a cultura, assim como, 
melhorar a qualidade de vida e saúde 
dos alunos. Através de práticas 
recreativas e principalmente 
educativas, estimulamos que as 
crianças aprendam a conhecer suas 
capacidades e seus limites tanto 
na área cultural, física e cognitiva. 
Assim como objetivamos despertar 
o gosto pela música, criatividade e 
o interesse pelo esporte.

TURMAS CONTEMPLADAS: Maternal II 
(3 a 4 anos) e Pré (4 a 5 anos).
INDICADOR: 34
ÁREA RESPONSÁVEL: Pedagógico 

2. MÚSICA: As atividades musicais 
visam proporcionar que a 
criança possa refletir e entender 
a música como fonte de prazer 
e conhecimento. Estimular a 
criatividade, o movimento, a 
percepção, a coordenação e o 
convívio social de forma prazerosa 
que música oferece. 

TURMAS CONTEMPLADAS: Berçário 
II (1 a 2 anos), Maternal I (2 a 3 anos), 
Maternal II (3 a 4 anos) e Pré (4 a 5 
anos).
INDICADOR: 34
ÁREA RESPONSÁVEL: Pedagógico

3. EDUCAÇÃO FÍSICA: As aulas de 
Educação Física são ofertadas 
com o objetivo de promover o 
desenvolvimento integral da 
criança, permitindo que cada 
uma atinja a capacidade máxima 
física e mental, bem como o 
desenvolvimento das estruturas 
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FESTIVIDADES
FESTA DE SÃO LUIZ GONZAGA JUNINA 
- No mês de junho foi comemorado 
o aniversário do padroeiro São Luiz 
Gonzaga e, para festejar a data, realiza-
se a festa de São Luiz Gonzaga ao 
estilo Junino. Com muitas atividades, 
músicas, comida típica e alegria, a 
escola recebe toda a comunidade 
escolar. As atividades proporcionadas 
visam a integração de pais, alunos 
e equipe, fortalecendo, assim, os 
vínculos. 

físicas musculares, habilidades 
motoras, esquema, controle 
corporal e reconhecimento das 
partes de seu copo.

TURMAS CONTEMPLADAS: Maternal 
II (3 a 4 anos) e Pré (4 a 5 anos).
INDICADOR: 34
ÁREA RESPONSÁVEL: Pedagógico

ANIVERSÁRIO DA ESCOLA - No mês 
de setembro a instituição completou 
38 anos de serviços prestados à 
comunidade Pelotense e, para celebrar 
a data, a escola realizou atividades 
internas, como exposição nos murais 
dos trabalhos em homenagem à 
instituição, realizados pelos alunos.
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FESTA DA FAMÍLIA - No mês de 
outubro, realizou-se a 4ª edição da 
Festa da Família, tal proposta busca 
integrar família e comunidade escolar 
e, como objetivo central, homenagear 
os diferentes tipos que atualmente 
constituem a sociedade. Nesse ano, 
a atividade foi realizada na escola, 
na qual foram disponibilizados: 
brinquedos infláveis, lanches e música 
que animou e descontraiu a tarde das 
famílias. 

SEMANA DA CRIANÇA - A semana 
da criança ocorreu de 09/10 a 
11/10. Durante três dias a equipe 
disponibilizou um cronograma 
repleto de atividades, todas pensadas 
e planejadas com o objetivo de 
proporcionar aos alunos momentos 

prazerosos e de muita diversão:
• 09/10 - Hora do Conto – “Bruxa, 

bruxa venha para minha festa”
• 10/10 - Piquenique Interativo
• 11/10 - Festa Fantasia/ Pintura 

Rosto

ENCERRAMENTO PRÉ-ESCOLA - A 
escola atende crianças de até 5 anos de 
idade (Pré 1), sendo assim, anualmente 
é organizada uma confraternização de 
encerramento das atividades com tal 
grupamento, visto que, a formatura 
na Educação Infantil ocorre na etapa 
seguinte. No dia 19/12, foi oferecido 
aos alunos da pré-escola, lanche 
diferenciado na sala de aula, para que 
os mesmos pudessem confraternizar 
e realizar o “Amigo oculto” entre os 
alunos, objetivando a integração e 
fechamento de um ciclo junto ao Lar 
da Criança SLG.
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AÇÕES EM PARCERIA
PROJETO BICHO SOLTO
O Lar da Criança São Luiz Gonzaga 
recebeu a 1ª edição do Projeto Bicho 
Solto no ano de 2017. As atividades 
educativas sobre os cuidados com o 
meio ambiente foram promovidas 
pela equipe de Gestão Ambiental 
da Empresa de Serviços Técnicos 
de Engenharia (STE) e Secretaria de 
Cultura. Palestras, mostra de vídeo, 
práticas educativas e apresentação 
musical, fizeram parte da programação 
do encontro.

CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL - Nos 
dias 21 e 22 de dezembro, a escola 
realizou a Confraternização de Natal 
para alunos e familiares. O momento foi 
planejado pela equipe de professores 
e direção, no qual os pais foram 
convidados a assistir as apresentações 
de Natal: Música e Dança integraram-
se, com o objetivo de compartilhar um 
pouco do que foi trabalhado ao longo do 
ano nas atividades extracurriculares de 
2017.
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PROPÓSITO:

Missão
Propagar a verdade e o Evangelho, 
informando, educando, comunicando 
e entretendo todos os ouvintes, 
contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, 
realizando o seu papel de órgão auxiliar 
da Universidade Católica de Pelotas.

Visão
Ser referência em produção de 
conteúdo de notícia, esporte e 
entretenimento de Pelotas e Região 
Sul, para uma boa comunicação 
cristã, presentes nas plataformas 
possíveis e acessíveis, contribuindo 
para o aumento da audiência e 
sustentabilidade institucional.

Valores
Ética - Compromisso com a Verdade 
- Credibilidade - Responsabilidade 
Social - Respeito à Vida e a Sociedade 
- Qualidade - Transparência - 
Solidariedade.

ESTRUTURA:
• Diretor Geral
• 01 Coordenador Administrativo / 

Financeiro
• 01 Assist. Administrativo 

(operações comerciais)
• 01 Assist. Marketing
• 02 vendedores externos
• 02 operadores rádio
• 02 operadores gravações
• 01 operador transmissor
• 01 Técnico
• 05 locutores 
Total pessoas: 17
 
OBJETIVOS 2018
• Crescer a receita de publicidade, 

em relação à realizada no ano de 
2017;

• Realizar orçamento de despesa;
• Realizar mais ações sociais e 

manter as atuais;
• Buscar aproximação com o 

mercado publicitário;
• Fidelizar nova grade de 

programação.

RÁDIO UNIVERSIDADE
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AÇÕES 2017
Estamos permanentemente 
trabalhando o fortalecimento da 
marca junto à comunidade através 
da realização de eventos próprios e 
ações de promoção em parceria com 
terceiros, entre eles:
• Cobertura da participação dos 

clubes profissionais de futebol 
de Pelotas nas suas competições 
estaduais e nacionais durante o 
ano;

• Promoção e transmissão da festa 
de Nossa Senhora dos Navegantes 
no mês fevereiro;

• Apoio à Pastoral da Criança da 
Arquidiocese com produção 
de programas promocionais e 
divulgação das atividades;

• Promoção do Festival Internacional 
SESC de Música;

• Apoio à Pastoral Carcerária Nacional 
com veiculação de programas 
especiais sobre a situação dos 
presídios na região;

• Apoio no Quinto Encontro das 
Mulheres da Guabiroba;

• Cobertura completa da 
programação oficial do Carnaval em 
Pelotas promovida pela Prefeitura 
Municipal de Pelotas;

• Acompanhamento das tomadas 
de posses dos novos párocos da 
Arquidiocese de Pelotas;

• Apoio a FGTAS/SINE na prospecção 
de vagas de trabalho junto a 
empresas na Zona Sul;

• Apoio à Zona Sul com 
acompanhamento na mobilização 
para a retomada das obras da 
duplicação da BR116;

• Cobertura e promoção da 40º 
Romaria da Terra;

• Apoio e promoção às atividades e 
necessidades do HUSFP;

• Apoio e promoção do Programa 
Pelotas Pacto pela Paz;

• Cobertura, promoção e divulgação 
dos vestibulares e seleções 
promovidas pela UCPel;

•  Apoio à Semana da Mulher de 
Pelotas;

• Apoio a 4º Semana do Peixe;
• Acompanhamento da situação dos 

Índios Kaingangs, da sua chegada à 
sua instalação na Cascata;

• Cobertura da programação do Dia 
Internacional da Mulher em Pelotas 
e na Assembleia Legislativa;

• Cobertura da programação do 
Segundo Dia ANEC em Pelotas;

• Acompanhamento da Inauguração 
da Casa de Acolhida do Banco de 
Alimentos Madre Tereza de Calcutá, 
no 7º distrito;

• Divulgação e promoção da 
programação do Dia Mundial da 
Água;



relatório anual ucpel 2017
91

• Divulgação e promoção do programa 
Direito na Rua, promovido pelo curso 
de Direito da UCPel;

• Promoção da Semana Farroupilha;
• Cobertura da programação da Sexta-

Feira Santa;
• Cobertura da Novena e Festa Jubilar 

de Nossa Senhora Aparecida;
• Cobertura e promoção da Festa de 

Nossa Senhora de Guadalupe;
• Divulgação da 91º Expofeira de 

pelotas;
• Programação especial do Dia de 

Finados;

Como órgão auxiliar da Universidade 
Católica de Pelotas, a instituição auxilia 
e muito neste trabalho de consolidação 
de marca, possibilitando a realização 
de vários eventos dentro da própria 
universidade, como também externos, 
com a chancela e o apoio técnico da 
mesma.

Prevemos um ano de 2018 muito 
difícil, sob o ponto de vista de receita, 
semelhante a 2017. Fazendo com que 
adequássemos o quadro funcional 
e reduzíssemos ao máximo nossas 
despesas operacionais, para que 
possamos obter melhores resultados ao 
final do exercício.

• Em anexo o orçamento do ano de 
2018 detalhado – Receita e Despesa

Principais Eventos / Atividades Previstas 
2018:
• Cobertura da participação dos 

clubes profissionais de futebol 
de Pelotas nas suas competições 
estaduais e nacionais durante o 
ano;

• Promoção e transmissão da festa 
de Nossa Senhora dos Navegantes 
no mês fevereiro;

• Apoio à Pastoral da Criança da 
Arquidiocese com produção 
de programas promocionais e 
divulgação das atividades;

• Promoção do Festival Internacional 
SESC de Música;

• Acompanhamento das tomadas 
de posses dos novos párocos da 
Arquidiocese de Pelotas;

• Apoio a FGTAS/SINE na prospecção 
de vagas de trabalho junto a 
empresas na Zona Sul;

• Cobertura e promoção da Romaria 
da Terra;

• Apoio e promoção às atividades e 
necessidades do HUSFP;

• Apoio e promoção do Programa 
Pelotas Pacto pela Paz;

• Cobertura, promoção e divulgação 
dos vestibulares e seleções 
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DESCRIÇÃO VALOR 
TOTAL DAS RECEITAS 395.111,36

Receitas de Publicidade 367.120,00

Receitas de Aluguel 27.391,36

Receitas Financeiras 600,00

TOTAL DAS DESPESAS 819.601,73

Despesas com Pessoal Pró-
prio 565.178,05

Despesas com Material de 
Consumo 22.920,00

Despesas com Serviços de 
Terceiros 179.011,36

Encargos de Depreciação 46.252,32

SUPERÁVIT PROJETADO PARA 
O 
EXERCÍCIO

(424.490,37)

promovidas pela UCPel;
• Apoio à Semana da Mulher de 

Pelotas;
• Apoio à Semana do Peixe;
• Divulgação e promoção da 

programação do Dia Mundial da 
Água;

• Promoção da Semana Farroupilha;
• Cobertura da programação da 

Sexta-Feira Santa;
• Cobertura da Novena e Festa Jubilar 

de Nossa Senhora Aparecida;
• Cobertura e promoção da Festa de 

Nossa Senhora de Guadalupe;
• Divulgação da Expofeira de pelotas;
• Programação especial do Dia de 

Finados;
• Programação especial de Natal

AÇÕES 2018
• Contratação pesquisa de audiência;
• Ação junto ao mercado publicitário 

para divulgação dos resultados;
• Criação de material publicitário 

para divulgação juntos aos veículos 
parceiros (jornais e revistas locais).

• Manutenção dos principais 
Eventos/Campanhas e criação de 
novos projetos sociais;

• Preparar a emissora para Migração 
FM (legislação e infraestrutura);

• Fortalecer a programação atual.

Soilo Carlos Lima Conceição
Contador CRC/RS071282/O-6

Marcus Bicalho
Diretor Geral 
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O Hospital Universitário São Francisco 
de Paula, desde 2003, desenvolve 
seu processo de gestão baseado 
em um planejamento estratégico, o 
qual é desenvolvido a partir da visão, 
missão, valores, análise de mercado 
e dos cenários internos (indicadores, 
problemas, pesquisas, qualidade, 
entre outros). O planejamento é 
realizado e revisado anualmente, 
com a participação de lideranças que 
representam todos os setores do HU.
 
O processo de planejamento resulta em 
estratégias, as quais são desdobradas 
em planos e ações que abrangem todos 
os setores do hospital. As mesmas 
devem ser de conhecimento de 
todos e precisam consistir no foco de 
nossas ações, para juntos atingirmos 
os objetivos planejados. No ano de 
2017, a organização do processo de 
Planejamento Estratégico se deu em 
3 módulos. O primeiro deles reuniu 
a direção com os coordenadores dos 

núcleos, para discussão dos cenários 
de atuação do HUSFP e definição das 
Estratégias. O segundo módulo reuniu 
as lideranças da instituição, direção e 
coordenadorias para desdobramento 
das políticas institucionais, planos de 
ação e respectivas ações, e o terceiro 
módulo contemplou a validação 
do Planejamento Estratégico, onde 
as Macroestratégias e ações foram 
apresentadas pelos coordenadores, 
finalizando com a assinatura dos 
mesmos no Termo de Compromisso.

     As Macroestratégias para 2017 foram 
readequadas, conforme a perspectiva 
de cada coordenadoria, apresentando 
a seguinte conformação:
• Legislação, Regulação e 

Contratualização: Cumprir as Leis, 
Regulamentos e Normas vigentes;

• Infraestrutura e Hotelaria: 
Promover a Gestão efetiva da 
Infraestrutura e Hotelaria;

• Qualidade e Assuntos Acadêmicos: 

HOSPITAL SÃO 
FRANCISCO DE PAULA
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Promover a Gestão Estratégica 
da Qualidade, estimulando a 
Integração entre Ensino, Pesquisa 
e Assistência;

• Processos Administrativos e 
Financeiros: Desenvolver a 
excelência nos Processos de 
Gestão;

• Processos de Apoio à Assistência: 
Promover a eficácia dos Serviços 
de Apoio à Assistência;

• Processos Assistenciais: Promover 
a excelência nos Processos 
Assistenciais;

• Clientes e Mercado: Fortalecer os 
Processos de Criação de Valor e 
Potencialização das Receitas;

• Sociedade:  Reforçar a Identidade 
Católica junto à Comunidade.

O processo de planejamento 
estratégico do hospital é sistematizado 
conforme a metodologia do 
Balanced Scorecard (BSC), o qual 
organiza as estratégias sob a ótica 
de Sustentabilidade, Satisfação 
do Cliente, Processos Internos e 
Aprendizado Organizacional.

Figura – Mapa Estratégico.
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LOCAL ÁREA FISICA (m²)

HOSPITAL

PREDIO 01 7.090,01

PREDIO 02 3.528,60

PREDIO 03 2.240,43

PREDIO 04 542,65

PREDIO 05 30,87

TOTAL HOSPITAL 13.432,69

CASA GESTANTE

FRENTE 202,43

FUNDOS 62,07

TOTAL 264,50

CASA PRONTO
 ATENDIMENTO 303,40

CASA DEODORO
(ANTIGO P.A. PED) 267,20

CAMPUS DA SAÚDE

PREDIO S1 1.869,43

PREDIO S2 699,830

PREDIO PISCINA S3 320,92

PREDIO S4 629,66

PREDIO S5 942,53

PREDIO S6 568,70

HABILITAÇÕES E CREDENCIAMENTOS
Devido a sua vocação e perfil, o Hospital, 
incorporando procedimentos de 
média e alta complexidade, tornou-se 
Unidade de Referência Macrorregional 
para as seguintes especialidades:

• Neurocirurgia 
• Nefrologia
• Transplante renal
• Tratamento do HIV+
• Terapia Nutricional Enteral e 

Parenteral
• Cirurgia Vascular 
• Gestante alto risco – SES

Visando a melhoria assistencial, a 
instituição também tem se adequado 
na conquista e manutenção de 
habilitações como:

• Hospital Sentinela da ANVISA – 
Unidade de Referência

• Busca ativa e retirada de órgãos e 
tecidos

• Hospital dia
• Hospital amigo da criança
• Hospital de ensino
• UTI nível II (adulto, neonatal e 

pediátrica)

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
• Recursos Físicos
O HUSFP dispõe de modernas 
instalações equipadas para melhor 
acolher à comunidade, oferecendo 
serviços assistenciais, de apoio e 
administrativos.
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UNIDADES SUS LEITOS

CLINICA CIRURGICA 37

CLINICA MÉDICA 34

Nª SRª  DE FÁTIMA 26

CLINICA PEDIATRICA 25

CASA DA GESTANTE 14

CLINICA GINECO/OBSTETRICA 21

UTI GERAL 14

SEMI-INTENSIVA 10

UTI PEDIATRICA 10

UTI NEONATAL 10

CENTRO CIRURGICO 9

UNIDADES CONVÊNIO LEITOS
Nª SRª DA CONCEIÇÃO 13

Nª SRª DE GUADALUPE 16

MATERNIDADE CONVÊNIO 9

SÃO CAMILO 13

UTI PRIVADA 6

TOTAL 267

Atualmente o hospital possui 267 leitos, 
divididos em alas e especialidades, 
conforme informações a seguir

No Campus da Saúde, são oferecidas 
consultas ambulatoriais nas áreas 
de Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, 
Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, 

Clínica Especializada, Psicologia e 
Fisioterapia, sendo que a Clínica 
de Fisioterapia possui uma piscina 
terapêutica onde são atendidos 
clientes do SUS e clientes particulares. 
Esta unidade dispõe de 63 consultórios, 
salas de espera e salas de vacina além 
de anfiteatros e outras instalações 
necessárias ao pleno funcionamento. 
Além dos atendimentos citados 
anteriormente o Campus da Saúde 
oferece consultas nas seguintes 
especialidades:Cirurgia Geral, 
Nefrologia, Cirurgia Pediátrica, 
Neurocirurgia, Cirurgia Plástica, 
Neurologia, Cirurgia Torácica, Nutrição, 
Cirurgia Vascular, Pneumologia, 
Dermatologia, Coloproctologia, 
Endocrinologia e Metabologia, 
Psicologia, Gastroenterologia, 
Psiquiatria, Hematologia, Ortopedia e 
Traumatologia, Oftalmologia, Urologia, 
Otorrinolaringologia, Mastologia, 
Cardiologia, Cirurgia de Cabeça e 
Pescoço e Infectologia.
Ainda, na prestação de assistência 
ambulatorial conta com uma Unidade 
de Pronto Atendimento nas áreas de 
Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia/
Obstetrícia, além de assistência básica 
em cinco Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), sendo elas:
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• Unidade Básica Bairro Pestano
• Unidade Básica Nossa Senhora de 

Fátima
• Unidade Básica Bairro Py Crespo
• Unidade Básica União de Bairros
• Unidade Básica Sanga Funda

Para apoiar a assistência, conta com 
serviços nas seguintes áreas:
Núcleo de Diagnóstico por Imagem (CDI) 
– Endoscopias Diagnósticas, Radiologia, 
Tomografia, Ultrassonografia, 
Ecocardiografia, Eletrocardiograma 
de repouso e esforço e convênios 
estabelecidos para demais exames 
de imagem; Laboratório Escola de 
Análise Clínica – LEAC; Centro de 
Referência em Nefrologia; Agência 
Transfusional; Centro Administrativo; 
Assessoria de Comunicação e 
Marketing; Almoxarifado e compras; 
Central de Materiais e Esterilização; 
Controladoria; Engenharia Clínica; 
Núcleo de Qualidade; Farmácia; 
Financeiro; Higienização; Lavanderia 
e Rouparia; Tecnologia da Informação 
– TI; Manutenção Geral; Nutrição e 
Dietoterápica; Recursos Humanos; 
SCIH e Gestão de Risco; Projetos 
e Credenciamentos; Ouvidoria; 
Fisioterapia; Psicologia e Casa da 
Gestante.

Ainda referente ao ano em questão, o 
Hospital ampliou os serviços do Pronto 
Atendimento 24 horas, que passou 
a oferecer atendimento particular 
e convênios, integrado aos serviços 
de diagnóstico do HUSFP. Com isto, 
a agilidade na avaliação médica dos 
pacientes tornou-se mais rápida.
Algumas áreas da instituição também 
foram revitalizadas, como a nova Sala 
do Centro de Referência em Nefrologia, 
destinada ao tratamento de hemodiálise, 
proporcionando uma estrutura 
confortável aos pacientes conveniados, 
que buscam o atendimento do hospital.

• Organização
No ano de 2017 houve a recondução do 
reitor José Carlos Pereira Bachettini Jr. 
Que ficará à frente da Católica por mais 
quatro anos (2018 -2021), assim como 
na ocasião, foram designados pelo reitor 
à diretoria executiva do HUSFP, Edevar 
Rodrigues Machado Júnior e Maurício 
Rommel Lopes Karini continuarão como 
diretores de Assistência e de Gestão 
do Hospital Universitário São Francisco 
de Paula.  O objetivo da direção 
segue sendo a busca pelo equilíbrio 
financeiro e melhoria na qualidade dos 
seus atendimentos, através de ações 
estratégicas. 
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Figura: Organograma  HUSFP 2017-2019

Colaborando, ainda, para o 
desempenho mais dinâmico e efetivo, 
o hospital manteve em funcionamento 
suas comissões multiprofissionais, 
que atuam estrategicamente com o 
objetivo de promover melhorias nos 
processos de trabalho. Abaixo, as 
comissões existentes em 2017:

• Comitê Transfusional*
• Comissão de Prontuários*
• Comissão de Ética Médica*
• Equipe multidisciplinar de terapia 

nutricional*
• Comissão de controle de infecção 

hospital*
• Comissão de análise de óbitos*
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• Comissão mortalidade materna e 
neonatal*

• Comissão intra-hospitalar de 
doação de órgãos e tecidos*

• Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes*

• Núcleo de segurança do paciente*
• Comissão de residência 

multidisciplinar*
• Comissão de farmácia e 

terapêutica* 
• Comissão de Biossegurança*
• Comissão de Proteção Radiológica*
• Comissão de Educação Continuada 

e Permanente
• Comissão de gerenciamento de 

resíduos
• Comissão de avaliação de fluxo de 

caixa e apropriação de custos
• Comissão de Contratualização
*Comissões Obrigatórias segundo 
Portaria de Hospitais de Ensino

Ainda referente ao ano em questão, o 
Hospital ampliou os serviços do Pronto 
Atendimento 24 horas, que passou 
a oferecer atendimento particular 
e convênios, integrado aos serviços 
de diagnóstico do HUSFP. Com isto, 
a agilidade na avaliação médica dos 
pacientes tornou-se mais rápida.

PRINCIPAIS MELHORIAS IMPLANTADAS 
NOS SETORES EM 2017

NÚCLEO DE SUPORTE A PRESTAÇÃO 
DE CUIDADOS 

CTI ÁREA I E II
• Abertura de dois leitos convênios/

particular;
• Aquisição de duas camas;
• Aquisição de dois colchões;
• Aquisição de dois respiradores;
• Aquisição de dois monitores;
• Aquisição de dois quadros para 

registros dos pacientes sobre 
exames, dietas...;

• Aquisição de duas válvulas de ar 
comprimido;

• Aquisição de duas válvulas de O2;
• Aquisição de dois frascos de 

aspiração;
• Aquisição de duas mesas de 

cabeceira.

Algumas áreas da instituição também 
foram revitalizadas, como a nova 
Sala do Centro de Referência em 
Nefrologia, destinada ao tratamento 
de hemodiálise, proporcionando 
uma estrutura confortável aos 
pacientes conveniados, que buscam o 
atendimento do hospital.
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EDUCAÇÃO ASSISTENCIAL
• Desenvolvimento de uma matriz 

de capacitação de Educação 
Assistencial (Setores: Enfermagem 
e Técnicos de Enfermagem) que foi 
aplicada durante o ano de 2017;

• Organização e desenvolvimento de 
capacitações visando a Educação 
Permanente nos demais setores 
assistenciais, quando solicitado;

• Realização de 64 capacitações e 
treinamentos;

• Participação e mediação de eventos 
institucionais.

COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR 
– SCIH
• Implementação de rotinas de 

vigilância nas UTI’s Pediátricas e 
Neonatal;

• Restrição e conscientização do uso 
de adornos;

• Avaliação da qualidade setorial;
• Avaliação da adesão da higiene das 

mãos;
• Capacitação institucional de 

higienização das mãos;
• Capacitação mensal para novos 

colaboradores;
• Atualização de protocolos;
• Capacitação de técnica de 

aspiração;

• Capacitação na UTI Neonatal e 
Pediátrica;

• Capacitação para acadêmicos de 
Fisioterapia;

• Capacitação para colaboradores da 
Enfermagem;

• Capacitação para alunos da 
residência médica;

• Campanha de imunização;
• Monitoramento da taxa de infecção 

pós-cesárea.

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
• Aquisição de um Cardioversor, 

melhorando a qualidade de 
assistência em uma intercorrência;

• Aquisição de uma cadeira de rodas 
para transporte de pacientes;

• Implementação do método 
Kanban a fim de diminuir o tempo 
de permanência dos pacientes 
internados;

• Retirados pertences pessoais 
dos colaboradores dos setores 
otimizando as áreas das unidades, 
após abertura do guarda volumes;

• Aquisição de dois frascos de 
aspiração;

• Aquisição de dois umidificadores 
para oxigênio.
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CLÍNICA MÉDICA
• Aquisição de um Cardioversor, 

melhorando a qualidade de 
assistência em uma intercorrência;

• Aquisição de uma cadeira de rodas 
para transporte de pacientes;

• Implementação do método 
Kanban a fim de diminuir o tempo 
de permanência dos pacientes 
internados;

• Retirados pertences pessoais 
dos colaboradores dos setores 
otimizando as áreas das 
unidades,após abertura do guarda 
volumes;

• Aquisição de dois frascos de 
aspiração;

• Aquisição de dois umidificadores 
para oxigênio.

NOSSA SENHORA DE GUADALUPE
• Abertura de dois quartos privativos 

e um semi privativo;
• Realização de testes rápidos HIV 

e sífilis em todas as pacientes 
gestantes ou que vão realizar 
curetagem, com devido 
consentimento prévio;

• Implementação de rotinas para 
levar material sujo para o CME, 
englobando os três turnos;

• Aquisição de um purificador de 
água;

• Aquisição de dois frascos de 
aspiração;

• Aquisição de dois umidificadores 
para oxigênio;

• Aquisição de um cabo de laringo 
adulto para maleta de emergência;

• Aquisição de quatro laminas de 
laringo,0,1,2,4 e 5 para maleta de 
emergência;

NOSSA SENHORA DE CONCEIÇÃO
• Aquisição de um quadro de vidro 

para o posto de enfermagem 
para identificação dos pacientes 
internados na unidade;

• Realização de testes rápidos HIV 
e sífilis em todas as pacientes 
gestantes ou que vão realizar 
curetagem, com devido 
consentimento prévio;

• Implementação de rotinas para 
levar material sujo para o CME, 
englobando os três turnos;

• Aquisição de dois frascos de 
aspiração;

• Aquisição de dois umidificadores 
para oxigênio;

• Aquisição de um cabo de laringo 
adulto para a maleta de emergência;

• Aquisição de duas laminas de 
laringo números 1 e 2 para a maleta 
de emergência; 
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SÃO CAMILO
• Realização de testes rápidos HIV 

e sífilis em todas as pacientes 
gestantes ou que vão realizar 
curetagem, com devido 
consentimento prévio;

• Implementação de rotinas para 
levar material sujo para o CME, 
englobando os três turnos;

• Aquisição de dois frascos de 
aspiração;

• Aquisição de dois umidificadores 
para oxigênio;

• Pronto Atendimento 
• Reforma das salas de atendimento;
• Aquisição de um cardioversor;
• Aquisição de um eletrocardiograma.

CASA DA GESTANTE
• Aquisição de filtro de água para os 

pacientes;
• Pintura do espaço das gestantes;
• Limpeza e reorganização do pátio.

MATERNIDADE
• Reforma final do corredor;
• Reforma da observação;
• Doação de 10 Sonar;
• Doação de uma cadeira de 
rodas.

PEDIATRIA
• Aquisição de um balcão para pesar 

os pacientes no quarto.

UTSI
• Reforma da sala de Ordenha.

CENTRO CIRÚRGICO/ SALA DE 
RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA
• Reforma da sala de espera dos 

familiares de pacientes;
• Aquisição de quatro focos novos;
• Aquisição de dois carros de 

anestesia novos;
• Aquisição de um novo Cardioversor;
• Reforma da sala 7;
• Aquisição de dois eletrocautério 

novos;
• Aquisição de um aparelho de TCA;
• Aquisição de um arco C novo;
• Aquisição de cadeira de rodas;
• Abertura de mais uma sala cirúrgica;
• Troca da folha de sala para 

melhor cobrança de convênios e 
particulares;

• Troca da folha da Sala de 
Recuperação Pós Anestésica para 
melhor cobrança de convênios e 
particulares;

• Aquisição de três frascos de 
aspiração de policarbonato (mais 
duráveis);
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• Aquisição de balança pediátrica 
para cirurgias cardíaca;

• Aquisição de dois conjuntos de pás 
internas para desfibrilador (adulto 
e infantil).

CME
• Reforma da autoclave antiga;
• Aquisição de materiais para cirurgia 

cardíaca;
• Aquisição de materiais para cirurgia 

de otorrinolaringologia;
• Abertura de uma peça para 

organização do estoque;
• Realização da dupla checagem dos 

materiais, evitando extravios;
• Retirado pertences pessoais dos 

colaboradores otimizando o espaço 
do setor;

• Aquisição de dez canetas de 
eletrocautério;

• Aquisição de seis LAP´s para 
cirurgia cardíaca;

CLÍNICA CIRÚRGICA
• Aquisição de um novo Cardioversor, 

para melhor atender urgências;
• Abertura de dois leitos novos para 

convênio semi-privativo (508 e 510);
• Abertura de dois leitos novos para 

convênio privativo (511 e 513);
• Aquisição de mais um computador 

no posto de enfermagem para 
agilizar o serviço;

• Troca de todo o piso do corredor 
da cirúrgica;

• Pintura das paredes de todo o 
corredor da cirúrgica;

• Aquisição de cadeira de rodas;
• Implementação do método kanban;
• Retirado pertences pessoais dos 

colaboradores otimizando o espaço 
do setor;

• Aquisição de um biombo.

AMBULATÓRIO (CAMPUS DA SAÚDE)
• Realizado fluxos de atendimento 

de consultas e da enfermagem;
• Reorganizado Fluxo de 

Cancelamento de consulta:
• Solicitamos aos pacientes que vem 

para realização de vacinas, fazer uma 
ficha de atendimento, obrigação 
esta que não acontecia; O Grupo 
de Pele incluiu o ambulatório para 
acompanhamento dos pacientes 
pediátricos que necessitam de 
cuidados e avaliação de feridas.

GESTÃO DE RISCO
Durante o ano de 2017 foram realizados 
treinamentos e capacitações com foco 
na Segurança Assistencial, baseados nas 
Seis Metas Internacionais de Segurança 
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do Paciente e Implementação de Filme 
Transparente Estéril para Fixação de 
Acessos Venosos Periféricos em Recém 
Nascidos. Abaixo os mesmos estarão 
descritos respectivamente:
• Meta 1 - Identificação Correta 

do Paciente: Proporcionou-se a 
melhora na adesão de identificação 
dos pacientes internados, bem 
como também houve a melhora 
à identificação à alertas quanto 
a Risco de Queda e Alergia 
Medicamentos;

• Meta 2 - Melhorar a  Comunicação 
entre Profissionais de Saúde: 
Foram ofertados informações 
a respeito de todos os tipos de 
comunicação disponíveis(verbal, 
escrita e eletrônica), e como 
melhorá-las dentro do contexto 
multiprofissional assistencial, 
deste modo foram esclarecidas 
dúvidas dos colaboradores neste 
sentido, reforçada a importância 
do preenchimento correto 
dos registros de enfermagem, 
identificação adequada dos 
colaboradores mediante assinatura 
e uso do carimbo (comunicação 
escrita) e da importância na clareza 
no recebimento e transmissão 
de informações entre a equipe 
multiprofissional, os pacientes, 

familiares, acompanhantes e 
cuidadores (comunicação verbal). 
Proporcionou-se a melhora na 
qualidade da comunicação geral.

• Meta 3 - Melhorar a segurança 
na prescrição, no uso e na 
administração de medicamentos: 
Foram ofertadas informações 
sobre a importância da atenção 
redobrada e dupla checagem 
da prescrição médica, desde o 
momento da leitura da mesma, 
a conferência dos medicamentos 
dispensados pela farmácia 
nas unidades, e aplicação dos 
“Nove Certos”(Paciente certo, 
Medicamento certo, Via certa, Hora 
certa, Registro certo, Dose certa, 
Ação certa, Forma certa e Resposta 
certa), deste modo intensificou-
se o trabalho de redução de 
possibilidades de erros e falhas na 
administração de medicamentos 
a pacientes internados nesta 
instituição.

• Meta 4 -  Assegurar cirurgia em 
local de intervenção, procedimento 
e paciente correto: Através desta 
capacitação foi possível conferir 
como está sendo realizado o 
preenchimento do formulário 
de Cirurgia Segura(Checklist), 
e esclarecidas dúvidas dos 
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colaboradores desta unidade 
referentes a este documento e o 
trabalho realizado em Segurança 
do Paciente no Centro Cirúrgico. 
Desta forma houve fortalecimento 
referente à qualidade em todas as 
etapas desde os períodos pré, trans 
e pós-operatório.

• Meta 5 - Higienizar as mãos para 
evitar infecções: Este trabalho foi 
realizado pelo Setor de Controle de 
Infecção Hospitalar.

• Meta 6 - Reduzir o Risco de Queda 
e Lesões pro pressão: A redução 
do Risco de queda foi reforçado 
desde o trabalho realizado na 
Primeira Meta Internacional de 
Segurança do Paciente citada 
a n t e r i o r m e n t e ( I d e n t i f i c a ç ã o 
correta do Paciente), enovamente 
abordada nesta etapa, onde 
foram enfatizados a observação 
redobrada de cuidados a 
pacientes que se encaixam nesta 
possibilidade de Risco, utilização 
de pulseira amarela e outras 
informações pertinetes que devem 
ser compreendidas pela equipe 
multiprofissional e os pacientes, 
familiares, acompanhantes e 
cuidadores. Houve melhora na 
redução a este risco e lesões 
decorrentes de quedas. A Redução 

ao Risco de Lesões por pressão 
foi realizada pelo Grupo de Pele 
desta instituição e será descrito 
no relatório de melhorias desta 
equipe.

Implementação de Filme Transparente 
Estéril para Fixação de Acessos Venosos 
Periféricos em Recém Nascidos: Foi 
realizada a implementação desta rotina 
à pacientes internados nas unidades: 
UTI Neonatal e Unidade de Cuidados 
Semi Intensivos, visando a prevenção à 
riscos de lesões por agentes químicos 
decorrentes de extravasamento de 
fluidos.

NÚCLEO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
• Negociações com fornecedores 

que nos proporcionou comprar 
com melhores preços e prazos;

• Melhora no espaço físico para 
podermos receber os fornecedores 
para fazermos as negociações;

• Análise cadastral do E-social 
– 100% concluído de todos os 
colaboradores e já dos novos na 
admissão;

• Indicador Turnover – Análise de 
todas as gerências e direção para 
redução de custos;

• Trabalho de proatividade na 
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redução das reclamatórias 
trabalhistas;

• Reuniões periódicas com as 
lideranças sobre ponto eletrônico e 
pautas pertinentes.

NÚCLEO DE SERVIÇOS COMERCIAIS E 
PROSPECÇÃO
NEGÓCIOS
• Criação do Cartão Saúde + Fácil;
• Centro de Especialidades;
• Pronto Atendimento Pediátrico;
• Criação do Serviço de Saúde 

Ocupacional;
• Reativação da Campanha Hospital 

Saudável;
• Criação do HU Facilita;
• Consolidação do Plantão Clínico;
• Parceria com secretarias para 

exames de imagem.

COMUNICAÇÃO
• Instalação da TV no hall de entrada 

do Hospital;
• Aquisição Máquina Fotográfica 

NIKON D3300;
• Instalação da Empena com 

publicidade “Troco Amigo PanVel”;
• Adesivos de publicidade instalados 

nos vidros na frente do Hospital;
• Aquisição da Máquina de impressão 

de cartões e crachás;
• Instalação do luminoso do Pronto 

Atendimento (Osório);
• Construção e criação do novo 

site do Hospital junta à agência 
contratada;

• Criação do Instagram do Hospital 
São Francisco de Paula;

• Nova administração do Facebook, 
saindo de 10887 seguidores (1º de 
janeiro de 2017) para 16072 (31 de 
dezembro de 2017), aumento de 
67%;

• Condução do concurso para criação 
do slogan do Hospital;

• Criação do selo comemorativo aos 
60 anos do Hospital;

• Criação e Execução do Plano de 
Mídia, parceria com a RBS/ TV;

• Programa semanal na Rádio 
Universidade;

• Uso das TV’s com chamadores nas 
recepções com publicidade do 
Hospital;

• Produção e gravação dos comerciais 
profissionais do Hospital: Cartão 
Saúde + Fácil, HUFacilita, Centro 
Cirúrgico, CDI, Laboratório, Saúde 
Ocupacional, Maternidade e 
Nefrologia;

• Criação do jingle do cartão Saúde + 
Fácil;

• Implantação das pesquisas interna 
e externa;

• Criação dos VT’s das campanhas 
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setores de atendimento SUS.

NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE E 
ENSINO
• Ronda 6S da Qualidade Assistencial 

ampliada para os setores de apoio 
e administrativos do hospital, assim 
como ambulatório e UBS’s;

• Reestruturação dos processos de 
ensino e pesquisa;

• Elaboração de formulários para 
estágios (optativos e curriculares) e 
pesquisas acadêmicas;

• Informatização dos processos de 
estágios e pesquisa através do site 
institucional;

• Fortalecimento da integração junto 
aos coordenadores de curso;

NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E 
HOTELARIA
ACOLHIMENTO
• Retorno da função de Mensageiro;
• Otimização do Serviço de Telefonia.

HIGIENIZAÇÃO
• Inclusão de um supervisor de 

Higienização.

LAVANDERIA
• Compra de uma nova centrífuga 

(R$ do Troco Amigo da Panvel).

NUTRIÇÃO
• Aquisição de máquina de lavar;
• Reforma da sala administrativa da 

Nutrição;
• Aquisição de 1 (um) computador;
• 2º Circuito de Terapia Nutricional;
• Finalização de todos os Protocolos 

Assistenciais;
• Padronização das orientações de 

altas;
• Revisão de Processos Internos;
• Análise das dietas especializadas no 

ADS de acordo com os Protocolos 
Técnicos.

MANUTENÇÃO
• Restauração da rampa;
• Restauração do Hall da 

Maternidade;
• Área para o Hospital Dia;
• Recepções do P.A.;
• Criação de 2 consultórios e Sala com 

Isolamento Acústico pra realização 
de Audiometria;

• Término do Vestiário e Guarda 
Volumes;

• Início do serviço de Guarda 
Volumes;

• Aumento de 11 leitos convênio;
• Reforma de quartos da Clínica 

Cirúrgica e Fátima para transformar 
em convênio;
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de doação junto à TVUCPel: Troco 
amigo e Seu Troco Salva Vidas;

• Criação do VT’ da campanha 
Hospital Saudável CEEE junto à 
TVUCPel.

CONVÊNIOS
• Implantação do sistema de 

educação continuada com o corpo 
de enfermagem para as contas 
convênio;

• Criação e controle das folhas de 
sala no centro cirúrgico.

AMBULATÓRIO EM PARCERIA COM A 
UCPEL
• Pintura e reforma do banheiro 

do Setor da Pediatria e da 
Ginecologia;  

• Climatização das salas da 
Psiquiatria;  

• Pintura e reforma dos  specíf 
de atendimento no Setor da 
Ginecologia/Pediatria;

• Pintura externa de todos os prédios 
do ambulatório; 

• Troca de piso numa sala na Escola 
de fisioterapia;  

• Pintura de toda a área da piscina;
• Reforma do   specí para a Escola de 

Psicologia;  
• Reforma do   specí e instalação dos 

consultórios da Odonto;
• Troca de toda a rede de TI; 
• Troca de todas as caixas de água de 

amianto para caixas de PVC; 
• Troca do piso do corredor prédio 

principal; 
• Pintura dos consultórios na área 

clinica e cirúrgica; 
• Climatização de quatro consultórios 

na pediatria; 
• Compra de um foco para a Sala 

5 qualificando os atendimentos 
SUS; 

• Compra de material cirúrgico para 
a Sala 5 (pinças, canetas para 
cautério, etc);  

• Otimização da Sala de Vacinas – 
toda aplicação de vacina gerará 
uma ficha de atendimento da 
enfermagem; 

• Capacitação da Equipe de 
Enfermagem – Tema Curativos/
feridas;   

• Relatórios dos atendimentos SUS 
mais objetivos; 

• Confecção das prateleiras para o 
Arquivo Passivo do SAME; 

• Maior controle de todos os 
procedimentos SUS que são 
realizados nos atendimentos;

• Colocação de um ventilador no 
SAME ativo;   

• Colocação de mais lâmpadas nos 

• Revitalização do corredor da Clínica 
Cirúrgica;

• Revitalização da sala de espera 
do Bloco Cirúrgico e Sala de 
Recuperação;

• Quiosque;
• Reforma da nova sala da 

Maternidade SUS (2 Enfermarias);
• Reforma no setor de Hemodiálise;
• Ampliação da área da Farmácia 

Escola.

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS NO ANO DE 2017
MELHORIAS RELACIONADAS À ENGENHARIA CLÍNICA NO ANO DE 2017 (N° EMPRÉSTIMOS)

EQUIPAMENTO QTDE MARCA MODELO DATA VALOR (R$)
Analisador de Gases

1
Drager Vamos Plusmonitor 14/09/17 12.212,80 

Aquecedor de Fluidos Flotherm FT – 1800 22/01/18 6.270,00 
Arco-C Philips BV-Endura 09/06/17 320.082,80 

Aparelho de 
Anestesia

2 GE Carestation 620 A1 01/12/17 122.492,22 

1

Drager Fabius XL 14/09/17 48.293,05
Aparelho de TCA Fundação Adib Jatene MCA PLUS 10/10/17 4.000,00

Balança 150kg
Welmy

376/ 7021094 15/09/17 1.425,00
Balança 15kg R/ 109-E 13/11/17 785,00

Bomba de Infusão 
Alvo Controlada Fresenius Injectomat 

Tiva Agilia 14.500,00

Cardioversores 3 Nihon Kohden TEC-5621 / TEC-5631 11/07/17 39.257,17
Cautérios 2 Medtronic Force FX 07/09/17 42.764,00

Central de Vácuo 
Clínico 1

Vacuolo BVSBT-180 / BVBT-181 30/05/17 27.115,89

Centrifuga Suzuki CT-250 11/05/17 25.830,00

ENGENHARIA CLÍNICA
• Atualização de Réguas;
• Bomba de Infusão de Contraste;
• Eletros Pardine;
• Instalação Eletro PA;
• Realocação de Cardioversores;
• Torre de Vídeo Caremed;
• Verificação do parâmetro de 

pressão invasiva em monitores 
multiparâmetros.
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EQUIPAMENTO QTDE MARCA MODELO DATA VALOR (R$)
Colchão térmico 1 ArtMedical 02/10/17 2.400,00

Ecrâ RX 2 FujiFilm 35.4X43.0 15/01/18 3.900,00
Focos de teto 4 Drager Polaris 100 14/09/17 107.177,05
Incubadora 1 Fanem 1186 08/03/17 21.861,84

Instrumental Cirúrgico Edlo 30/05/17 51.387,60
Incubadora 1 Fanem 1186 08/03/17 21.861,84

Instrumental Cirúrgico Edlo 30/05/17 51.387,60
Monitor 

Multiparâmetro 5 Nihon 
Kohden PVM-2703 11/07/17 53.261,10

NeuroPulse Fisioterapia
1

Ibramed Neurodyn 10 Canais 16/01/18 2.633,50
Nobreak Ultrassom GL ELETRO DAKER 2000S 06/11/17 2.741,52
Obra Gases Clinica 

Cirúrgica/Maternidade/
Ampliação UTI Adulta

3 Instaltec 14.703,00

Pás Descartáveis 2 Nihon
Kohden

29/09/17 510,96
Pás intracavitárias 05/12/17 8.946,05

Plano Emergencial 
c/ Baterias

4 LifePo4 12V 1,5 AH
12/12/17

1.024,00
3 NIMH 12V  5.226,50

Respiradores
1

Intermed IX5
07/03/17 44.630,00

2 05/06/17 65.000,00
Restauração Autoclave 1 Baumer HI Speed 17.273,35

Restauração de 
Bancadas Eng. Clínica 3 25/10/17 424,58

Sensor de Oximetria 
Rotary 9 Biogenese Nellcor Neo, Nellcor 

Adulto, Adulto BCI 02/01/17 3.960,00

Substituição de Baterias
13

Unipower
12V 2,3 AH

30/10/17
713,36

8 12V 9,0 AH 59.026,47
Ultrassom 1 Toshiba Xario TUS – X100S 19/07/17 2.418,44

Sensor de Oximetria 
Sicredi 9 Biogenese Nellcor Neo, 

Nellcor Adulto, Dixtal 17/08/17

TOTAL 1.135.097,08
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Tecnologia da Informação
• Análise de viabilidade da 

Implantação de um novo Sistema;
• Levantamento das adequações de 

infraestrutura e das necessidades 
de investimentos para a aquisição.

Núcleo de Apoio aos Serviços 
Assistenciais
LEAC
• Divulgação e ampliação do Teste 

do Pezinho;
• Implantação de sistema nos  

specíficos  de apoio para cadastros 
(Unimed, Clinicanp, UPA);

• Redução de custos referente a 
materiais de expediente;

• Negociação de exames de 
laboratórios de apoio ( specí 
Pardini) redução 10%;

• Negociação de descontos nos kits 
da Laborsys 5%;

• Negociação de valores de contrato 
da Controllab;

• Acréscimo no salário dos 
Bioquímicos (2018);

• Uniformes para colaboradores;
• Troca de sistema no laboratório;
• Reajuste nos valores dos exames;
• Renovação contrato UPA com 

ampliação;
• Renovação contrato Unimed PA 

24h;

• Renovação contrato Clinicamp;
• Instalação do sistema nas empresas 

clientes;
• Negociação com transporte;
• Criação estoque do laboratório 

(antes tudo para centro custo);
• Adequação de pessoal (2 treinnes, 

1 admin, 1 técnico).

Agência Transfusional
• Revisão e complementação de 

exames nas tabelas de convênios;
• Acréscimo na receita da Agência 

Transfusional 50%;
• Cobrança de bolsas reservadas;
• Transfusão ambulatorial convênios 

e particulares;
• Revisão e aperfeiçoamento de 

POP’s  specífi e administrativos;
• Criação de termos e protocolos  

specíficos para transfusões SUS e 
convênios;

• Implementação de sistema de 
controle de sangue (VGS);

• Negociação e planejamento de 
técnica em gel.

Anátomo Patológico
• Negociação de tabelas com 

laboratórios de apoio (Diagnóstika 
e Lapacit);

• Aprimoramento nas formas de 
cobranças dos anátomos;
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• Aumento de anátomos convênios, 
particulares e ambulatorial;

• Parceria endoscopia para privados 
e convênios.

Almoxarifado/Materias/Medicamentos
• Criação CAF;
• Inventários;
• Comprar somente o necessário;
• Corte nos pedidos exagerados;
• Mudança das apresentações (gr-

tubos, ml –frasco);

• Entrega nos setores dos materiais 
de expediente;

• Mudança no horário de 
recebimento;

• Ordem de compra impressa no 
recebimento agilizando a digitação 
de NFS;

• Estoque de engenharia (permanece 
no almoxarifado).

FARMÁCIA
MELHORIAS ÁREA

Padronização MAT/MED carros de urgência Dispensação
Retorno das Reuniões da CFT Farmácia Clínica

Criação dos Fluxos Internos da Farmácia

DispensaçãoCriação do Manual do Atendente de Farmácia

Controle de Estoque da Farmácia - Balanço Positivo

Criação do Laboratório de Diluições Intravenosas
Manipulação

Aumento dos produtos manipulados pela Farmácia Escola

Participação na Criação do Grupo de Pele Dispensação/ Manipulação

Auditoria Interna no Controle de Estoque Auditoria

Redução na Compra de Medicamentos Não-padronizados
Farmácia Clínica

Aumento da interação com o corpo clínico

Aumento de vendas internas em 250% Dispensação
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Farmácia do Centro Cirúrgico
• Criação de rotinas manhã / tarde / 

noite;
• Realizado revisão de kits Cirúrgicos 

geral;
• Efetuado acerto para fios de sutura;
• Fios de sutura para Ginecologia 

foram sinalizados;
• Treinamento para transferências 

corretas;
• Treinamento para uso de pedidos 

no CAF;
• Contagem mensal da curva a 

medicamentos;
• Contagem mensal curva a material;
• Revisão de mat / med sem uso em 

2017;
• Diminuição do estoque físico; 
• Melhoria na estratégia de montar o 

mapa cirúrgico;
• Realizado atualização na maleta 

dos bebês;
• Realizado atualização no kit infantil;
• Atualizado kits trauma / neuro / 

bariátrica;
• Diminuição em quase 100% do 

saldo zero;
• Revisão da para nova folha de sala;
• Um colaborador responsável pela 

reposição dos fios;
• Organização física dos mat/med na 

farmácia;

• Criação da rotina para revisão das 
folhas de sala;

• Aquisição de uma cadeira nova 
para a digitação;

• Organização nos pedidos de 
reposição noite;

• Acerto do fluxo de uso do 
misoprostol;

• Acerto do fluxo do uso da rogah e 
surfactante;

• Criação de caderno para passagem 
de plantão;

• Criação centro de custo para sala 
de recuperação (10314);

• Orientações sobre o descarte 
correto do lixo.

OPME
• Mais um colaborador com 

conhecimento de OPME; 
• Devolução de consignados sem 

uso;  
• Planilha controle entrada e saída 

de consignados; 
• Criação da rotina do faturamento 

pós no SUS;  
• Troca da caixa fechamento de 

crânio;  
• Passagem de todas as OPME pelo 

recebimento; 
• Revisão de todas as esterilizações 

(CME);  
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• Protocolos de faturamento 
separado SUS e convênios;

• Melhora no tempo de chegada das 
OPME não consignadas;

• Contato com os médicos por 
e-mail;  

• Atualização em foto do pós no uso 
de OPME para os convênios; 

• Protocolo para NF lançadas no 
SIGH;  

• Criação de pasta de todos os 
fornecedores (separado); 

• Realização de cotações com retorno 
no mesmo dia; 

• Redução de OPME usada de 
maneira errada;  

• Envio do consumo  em seguida que 
o procedimento termina;

• Criação de grupo para contato mais 
rápido com os escriturários;

• Organização do consumo correto 
da caixa de bucomaxilo;

• Padronizado e atualizado os 
fornecedores do HUSFP;  

• Reunião com os escriturários novos 
e antigos. 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

 ÁREA

Aumento da receita em 176% 
referente ao 2016. Aumentou o valor 

R$ 309.900,42 no de 2017.

Tomografia

Aquisição da Injetora de contraste

Inclusão no rol de exames de 
Imagem a Angiotomografia

Capacitação técnica de tomografia 
para os Técnicos de Radiologia

Auditoria interna de laçamentos de 
exames, versus, faturamento, gerando 
redução no pagamento de honorários 
médicos (com o aumento considerável 

de receita, 
somente aumentou 30% os 

honorários médicos)
Redução de despesa de pessoal, a 
despesa 4 técnicos de radiologia 

passou para o centro de custo o PSP, 
no valor médio R$ 16.000,00 (mensal) Radiologia

Redução de despesa com controle de 
qualidade, no valor mensal R$ 900,00
Melhorias em protocolos assistências 

do setor de Endoscopia Endoscopia

Aquisição de um aparelho novo de ul-
trassonografia (Pesquisa do Bill Gates)

Ultras-
sonografia

Com os exames ocupacionias, aumen-
tou a produção de eletrocardiograma 

e eletroencefalograma

Eletro-
cardio-
grama

Revitalização da sala de recepção de 
exames privados e instalação de cha-

mador eletrônico Todos
Aquisição de uniforme novo para 

recepção
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INDICADORES DE ADMISSÃO

ADMINISTRATIVO 79
MÉDICO 7

ENFERMAGEM 46
APOIO CLÍNICO 60

FISIOTERAPIA/RADIOL 9 

TOTAL DE 
COLABORADORES 1065

ASSESSORIA TÉCNICA

• Processos Judiciais: Controle sobre 
os pagamentos das execuções, 
auxiliando o financeiro no fluxo de 
caixa. E mapeamento de todas as 
demandas judiciais do Hospital.

• Regulamentação de Normas 
Internas: Reformulação do Código 
de Conduta junto ao RH.

• Contratualização: Ação junto 
às questões de internações 
prolongadas ou pendentes de 
demandas externas (alta social) 
junto à assistência (médica, serviço 
social) e centrais de regulação. 
Além de redução de leitos que 
foram ofertados sem repasse de 
valores.

• Capacitação Siconv: com 
a finalidade de expandir o 
conhecimento no Portal Federal 
de Convênios para o recebimento 
de verbas. O aprendizado será 
disseminado à equipe.

• Retirada do CADIN: Advinda de 
negociação da CEEE e Direção, 
que possibilitará o recebimento de 
recursos estaduais (ex: Nota Fiscal 
Gaúcha).

CAPITAL HUMANO 2017

O Hospital se mantém focado 
em sempre oferecer as melhores 
con¬dições de trabalho, buscando 
além de excelência de atendimento, 
o bem-estar e a segurança de seus 
colaboradores. O quadro funcional e 
as respectivas áreas estão descritas 
a seguir:

COLABORADORES
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RESIDENTES

PROGRAMA DE 
RESIDÊNCIA MÉDICA

VAGAS 
PREENCHIDAS

R1 R2 R3 R4
CIRURGIA GERAL 07 05 - -
CLÍNICA MÉDICA 09 09 - -

MEDICINA DE 
FAMÍLIA

 E COMUNIDADE
- - - -

MEDICINA 
INTENSIVA 02 03 - -

NEFROLOGIA 02 01 - -

NEONATOLOGIA - - - -

PEDIATRIA 08 08 - -

OBSTETRÍCIA E 
GINECOLOGIA 03 00 02 -

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL

VAGAS 
PREENCHIDAS

R1 R2 R3 R4
ENFERMEIRO 01 01 - -

FARMACÊUTICO 01 01 - -
FISIOTERAPEUTA 01 01 - -

PSICÓLOGO 01 01 - -

DADOS ESTATÍSTICOS DE 2017
Produção hospitalar - cerca de 72% do 
SUS

Representando um dos principais 
prestadores de serviços de saúde 
da região, como suporte e apoio 
diagnóstico além da assistência em 
todos os seus níveis, o complexo 
HUSFP apresenta sua produção de 
2017, conforme demonstrado nos 
gráficos a seguir:

Gráfico: Internações Hospitalares HUSFP 2017

Gráfico: Atendimentos e exames laboratoriais 
HUSFP 2017
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CLÍNICA MÉDICA E 
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

DADOS TOTAL MÉDIA

INTERNAÇÕES 1.204 100

ALTAS 1.273 106

TRANSFERÊNCIAS 385 32

ÓBITOS <24 HORAS 13 1

ÓBITOS >24 HORAS 96 8

PRODUÇÃO HOSPITALAR 2017
• Produção das Principais Unidades

CLÍNICA CIRÚRGICA
DADOS TOTAL MÉDIA

INTERNAÇÕES 1.614 135

ALTAS 1.620 135

TRANSFERÊNCIAS 194 16

ÓBITOS <24 HORAS 12 1

ÓBITOS >24 HORAS 16 1

CLÍNICA DE GINECO/OBSTETRICIA
DADOS TOTAL MÉDIA

INTERNAÇÕES 2138 178

SUS 1390 116

CONVÊNIOS 543 45

PACT/PART 127 11

ÓBITOS                                                                   0 0

SUS 0 0

CONVÊNIOS 0 0

HU PREFIX 0 0

CENTRO CIRÚRGICO
DADOS TOTAL MÉDIA

Nº TOTAL DE CIRURGIAS 7.871 656

INTERNADOS TOTAL 4.558 380

SUS 2.694 225

CONVÊNIO 1.476 123

HU PREFIX 315 26

PARTICULAR 46 4

HOSPITAL DIA TOTAL 599 50

AMBULATORIO TOTAL 625 52

Nº CIRURGIAS POR SALA

SALA 01 962 80

SALA 02 573 48

SALA 03 351 29

SALA 04 1.217 101

SALA 05 1.075 90

SALA 06 809 67

SALA 07 438 37

CIRURGIAS POR PORTE

GRANDE 907 76

MÉDIO 3.145 262

PEQUENO 972 81

NÃO INFORMADO 351 29
Tabela: Produção Unidades de Internação

Tabela: Produção Unidades de Internação

Tabela: Produção Unidades de Internação

Tabela: Produção Unidades de Internação
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CLÍNICA PEDIATRIA
DADOS TOTAL MÉDIA

INTERNAÇÕES      736 61

ALTAS 797 66

TRANSFERÊNCIAS 1 0

ÓBITOS <24 HORAS 0 0

ÓBITOS >24 HORAS 0 0
Tabela: Produção Unidades de Internação

AMBULATÓRIO E UBS

Nº DE ATENDIMENTOS 
AMBULATORIAIS

TOTAL MÉDIA 

TOTAL UBS (Pestano,
Fátima, Py Crespo, 
União de Bairros)

32.222 2.685

TOTAL PRONTO 
ATENDIMENTO 63.218 5.268

Tabela: Produção Unidades de Internação

CONSULTAS AMBULATORIAIS 
POR ESPECIALIDADE

TOTAL MÉDIA

FISIOTERAPIA 8.275 690

GASTROENTEROLOGISTA 866 72

GERIATRIA 123 10

INFECTOLOGIA 81 7

CLÍNICA MÉDICA, 
PEDIATRICA E GINECO 13.754 1.146

HEMATOLOGIA 129 11

MASTOLOGIA 715 60

NEFROLOGISTA 1.844 154

NEUROCIRURGIA 993 83

NEUROLOGIA 1.372 114

NUTRIÇÃO 0 0

OFTALMOLOGISTA 367 31

ORTOPEDIA 963 80

PSICÓLOGO 822 69

OTORRINO 234 20

PNEUMOLOGISTA 688 57

PROCTOLOGISTA 353 29

PSIQUIATRIA 1.054 88

PEQUENOS PROCEDIMENTOS 1.088 91

REUMATOLOGISTA 0 0

UROLOGISTA 325 27

VISITA DOMILICIAR 0 0

FARMÁCIA 0 0

A FRESCO 297 25

SONDA - 301100055 148 12

SERVIÇO SOCIAL 64 5

TOTAL DE 
CONSULTAS AMBULATORIAIS 44.848 3.737

CONSULTAS AMBULATORIAIS 
POR ESPECIALIDADE

TOTAL MÉDIA

CARDIOLOGISTA 1.003 84

CIRURGIA GERAL 3.186 266

CIRURGIA PEDIÁTRICA 736 61

CIRURGIA PLÁSTICA 383 32

CIRURGIA TORÁCICA 0 0

CIRURGIA VASCULAR 338 28

CIRURGIA CABEÇA 
E PESCOÇO 209 17

DERMATOLOGISTA 405 34

ENFERMAGEM 1.377 115

ENDOCRINOLOGISTA 937 78

Tabela: Produção Ambulatório
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CONTROLE DE INFECÇÃO (MÉDIA)

TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR URINÁRIA RESPIRATÓRIA  VASCULAR

CTI – I e II 3% 0,1% 3,6% 0,8%

UTI Pediátrica 1% 1,7% 2,8% 0,4%

UTI Neonatal 3% - - -

UTSI 1% - - -

QUALIDADE ASSISTÊNCIAL

Tabela: Qualidade Assistencial SCIH

TOTAL DE PACIENTES (MÉDIA) ULCERA POR PRESSÃO FLEBITE

CLÍNICA MÉDICA 0,51% 0,03%

CLÍNICA CIRÚRGICA 0,31% 0,06%

CONVÊNIO FÁTIMA 0,43% 0,22%

GUADALUPE 0,44% 0,19%

CONCEIÇÃO 0,52% 0,00%

SÃO CAMILO 0,55% 0,14%

PEDIATRIA - 0,04%

MATERNIDADE - 0,02%

CASA DA GESTANTE - 0,00%

CTI – I e II 1,97% 0,09%

Tabela: Qualidade Assistencial SCIH
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Tabela: Qualidade Assistencial Gestão de Risco

GERENCIAMENTO DE RISCO (MÉDIA)
TOTAL DE 
REAÇÃO 

TRANSFUSIONAL

TOTAL DE 
QUEDAS 
DE LEITO

REAÇÃO ADVERSA 
A MEDICAMENTO 

(RAM)

NOTIFICAÇÃO 
DE FUGA 

HOSPITALAR

RISCO DE QUEDA 
(PULSEIRA 
AMARELA)

CLÍNICA MÉDICA 2,08% 0,39% 0,00% 0,14% 22,00%

CLÍNICA CIRÚRGICA 8,33% 0,12% 0,01% 0,09% 40,00%

CLÍNICA PEDIÁTRICA 0,00% 0,03% 0,00% 0,07% 7,00%

CLÍNICA GIN/OBST 0,00% 0,03% 0,00% 0,28% 0,00%

CASA DA GESTANTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00%

CONV. FÁTIMA 4,16% 0,03% 0,00% 0,12% 35,00%

CONV. GUADALUPE 0,00% 0,03% 0,00% 0,13% 23,00%

CONV. CONCEIÇÃO 0,00% 0,05% 0,00% 0,09% 41,00%

CONV. SÃO CAMILO 0,00% 0,02% 0,05% 0,11% 25,00%

SATISFAÇÃO DOS PACIENTES

Tabela: Qualidade Assistencial Gestão de Risco
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PRINCIPAIS 
ACONTECIMENTOS 

EM 2017:
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Bachettini permanece à frente da UCPel 
por mais quatro anos
Sustentabilidade, qualidade acadêmica e relação transformadora entre universidade 
e sociedade serão a tônica da gestão do reitor da Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel), José Carlos Pereira Bachettini Júnior, para os próximos quatro anos. 
Reconduzido pelo chanceler e arcebispo de Pelotas,  Dom Jacinto Bergmann, no dia 
13 de dezembro, Bachettini ficará à frente da Católica por mais quatro anos (2018 
-2021). 

Na ocasião, foram designados pelo reitor a pró-reitora Acadêmica, Patrícia Haertel 
Giusti, a pró-reitora Administrativa, Cláudia Mendonça Lemos, a diretora do Centro 
de Ciências da Saúde, Moema Chatkin, a diretora do Centro de Ciências Sociais e 
Tecnológicas, Ana Cláudia Lucas e o diretor do Instituto de Formação Humanística, 
Dom Ricardo Hoepers.  

Os diretores dos órgãos auxiliares também foram designados na solenidade. Bianca 
Weber dos Santos Neves permanece à frente do Lar da Criança São Luiz Gonzaga; 
Marcus Bicalho Pinto Rodrigues assume a direção da Rádio Universidade; e Edevar 
Rodrigues Machado Júnior e Maurício Romel Lopes Karini continuarão como 
diretores de Assistência e de Gestão do Hospital Universitário São Francisco de 
Paula, respectivamente.

A programação teve início com uma Missa em Ação de Graças na Capela do Campus 
I, momento em que Dom Jacinto lembrou que a permanência de Bachettini na UCPel 
transmite consistência e profundidade. A cerimônia de recondução ocorreu logo em 
seguida no Salão de Atos da Reitoria, local considerado por Bachettini como a sala 
mais simbólica da UCPel.

Durante sua fala, o reitor agradeceu o apoio da família e lembrou do começo de seu 
primeiro mandato, em 2012. “Acreditamos no plano elaborado naquela ocasião e 
passamos a praticá-lo, mantendo firme sobre a rocha os alicerces da governança: 
transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade”, pontuou. 

A Universidade como geradora de soluções para problemas coletivos, da 
aprendizagem cooperativa para a formação de redes sólidas foram destacadas pelo 
líder da UCPel em sua saudação de posse. Bachettini agradeceu ainda o empenho e 
comprometimento de sua equipe. “Montamos um time
 responsável, que deixou de culpar outras pessoas e o sistema e passou a praticar 
ideias e soluções”, disse. A esperança, mencionada pelo reitor, tornou o horizonte 
mais largo e foi responsável por fazer a equipe ver mais longe, além dos problemas. 
“A esperança é livre, encontra sempre uma saída”, ressaltou.   

Presente na cerimônia, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, mencionou a 
importância do trabalho realizado pela UCPel para a comunidade. “Nesse momento 
represento a comunidade de Pelotas e trago o nosso reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido pela Católica, pautado no compromisso com o futuro de Pelotas e com 
o desenvolvimento da Região”, disse. A prefeita ainda agradeceu Bachettini pelo seu 
entusiasmo, compromisso, competência e por tudo que está sendo feito para tornar 
a UCPel referência nacional. 
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Dois cursos tecnólogos da UCPel são avaliados com 
conceito 4 pelo Ministério da Educação
Os cursos de Tecnologia em Gestão Comercial e Gestão Financeira da 
Universidade Católica de Pelotas (UCPel) foram reconhecidos com conceito 
quatro (a escala vai de um a cinco) pelo Ministério da Educação (MEC). 
Ambos os projetos trouxeram algumas inovações para a Universidade, como 
concentração de encontros em alguns dias da semana, horários e valores 
diferenciados.

Foram avaliadas pela MEC três dimensões de cada curso: organização 
didático-pedagógica; corpo docente e infraestrutura, explica o pró-reitor 
Acadêmico em exercício, professor Luiz Fernando Meirelles. A nota positiva 
do MEC comprova a qualidade do projeto pedagógico dos cursos, das 
políticas e dos planos institucionais, da qualificação do corpo docente e das 
instalações físicas oferecidas pela Universidade. 

De acordo com o reitor, José Carlos Bachettini Júnior, o projeto pedagógico 
conjunto dos cursos da área da gestão foi uma ruptura com o modelo 
tradicional até então existente na instituição. Encontros concentrados em 
determinados dias da semana, horários diferenciados e aplicação prática 
de conhecimentos compartilhados são alguns dos diferenciais. “Essa 
flexibilização atende especialmente os alunos que trabalham durante o dia. 
A avaliação do MEC com uma nota tão expressiva sinaliza a qualidade do 
modelo”, avalia Bachettini.   

O pró-reitor Acadêmico em exercício destaca que o mérito da nota se deve 
a um trabalho realizado de forma conjunta há mais de três anos, desde 
a discussão da implantação dos cursos. “Também tem mérito pela nota 
o engajamento e a participação efetiva de seus alunos que valorizam o 
espaço acadêmico e são protagonistas das questões relacionadas ao curso”, 
comenta.

Para o coordenador dos dois tecnólogos, professor Sérgio Decker, o conceito 
quatro, coroa o trabalho desenvolvido mostrando o comprometimento 
de professores e alunos. “A excelente nota transmite segurança para 
acadêmicos e futuros alunos”, diz. 

Outro ponto determinante para a construção da nota é a qualificação do 
corpo docente, formado principalmente por mestres e doutores, mas que 
ainda permanecem atuantes no mercado de trabalho. A visita dos avaliadores 
do MEC ocorreu entre os dias 19 a 22 de março. 
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Egressos da UCPel comemoram 50 anos de formatura 
do curso de Ciências Econômicas
Há 50 anos eles iniciaram os estudos na Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel) como acadêmicos do curso de Ciências Econômicas. Para celebrar 
a data, os economistas graduados em 1967 retornam à Instituição em 
2017 para solenizar o momento com missa e descerramento de placa 
comemorativa ao cinquentenário de formatura. 
 
De modo geral, a profissão do economista mudou notavelmente durante 
este período. Hoje em dia, conforme explica Samir Hallal, que compõem a 
lista dos formandos de 1967, com o decorrer do tempo a política econômica 
brasileira se modificou e ficou muito mais complexa. “Na época em que nos 
formamos, a atuação do economista era diferente. As complexidades sociais 
que hoje existem e a inserção global no Brasil fez com que a profissão se 
tornasse diversificada e mais abstrusa”, justifica.  

Com orgulho de retornar a UCPel, o ex-docente da Instituição, professor 
Gilberto Treptow, considera a ocasião como um momento importante. “Será 
a oportunidade de recordar o passado que está na memória de cada ex-
aluno. Vai ser gratificante”, disse. 

Durante o encontro, ocorreu uma Missa de Ação de Graças na Capela da 
UCPel, localizada no interior no Campus I. No Saguão do Campus I, foi 
realizado o descerramento da placa comemorativa.

O curso de Ciências Econômicas é considerado o embrião de todas as 
graduações da UCPel. Suas atividades começaram em 1937 devido a iniciativa 
dos professores irmãos Lassalistas. Em 1951, o então Bispo Diocesano Dom 
Antônio Zattera começou a articular a criação de uma faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras para o município. Nove anos mais tarde, em 1960, a UCPel 
foi fundada oficialmente.
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UCPel aplica prova do Vestibular 2018 
para Medicina e Odontologia

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) realizou em 26 de novembro o 
Vestibular 2018 para os cursos de Medicina e Odontologia. A prova tradicional 
transcorreu com normalidade para cerca de 3 mil candidatos que disputam 
as vagas. Nesta edição, o processo seletivo teve índice de abstenção de 7%. 
 
A movimentação começou por volta das 6h30min com a chegada dos 
primeiros candidatos. Muitos deles viajaram em excursões exclusivamente 
para realizar a prova na UCPel. É o caso da estudante Georgia Andrade, que 
mora em Curitiba e entrou na disputa por uma das vagas para o curso de 
Medicina.  “A boa nota do curso, que foi avaliado pelo Ministério da Educação 
(MEC) com 4, é um dos pontos que me motivou a participar do vestibular 
aqui”, conta. 

Neste processo seletivo, o curso de Odontologia oferece 40 vagas. Já o 
de Medicina passou a ofertar 180 vagas, a partir do aval dado pelo MEC 
para expansão do curso, o que tornou a UCPel a maior escola médica do 
Rio Grande do Sul. A prova teve duração de 5 horas e foi composta por 50 
questões objetivas de múltipla escolha nas áreas de Língua Portuguesa, 
Literatura em Língua Portuguesa, Matemática, Física, Biologia, Química, 
História, Geografia e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Os candidatos puderam escolher entre três propostas de redação que 
trouxeram como tema a “Saúde gratuita no Brasil”, “O poder da mídia 
televisiva” e “Os laços parentais”. No segundo vestibular para Medicina, o 
estudante Gustavo Abreu afirma ter saído com uma boa expectativa da 
prova. “Achei que mudou bastante neste ano, principalmente Português e 
Literatura. Gostei, achei uma prova boa e melhor de fazer. Agora espero que 
dê tudo certo”, complementa.

Conforme a avaliação do coordenador do Vestibular da UCPel, professor 
Fabian Primo, o processo seletivo foi realizado com tranquilidade. “Tivemos 
o apoio e envolvimento da equipe de funcionários da Universidade e do 
Hospital Universitário, que auxiliaram em várias etapas do processo”. A 
segurança no andamento da prova também teve o apoio da Polícia Federal, 
Polícia Civil, agentes de trânsito, Brigada Militar e Guarda Municipal. Uma 
equipe da Unimed também esteve presente, mas nenhuma ocorrência grave 
de atendimento foi registrada.
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Vestibular da UCPel ofereceu descontos 
para pessoas com mais de 60 anos

Pessoas com idade a partir dos 60 anos puderam estudar com descontos nas 
parcelas dos cursos presenciais de Pedagogia, Filosofia e Serviço Social da 
Universidade Católica de Pelotas (UCPel). A última atualização do programa 
Universidade na Maturidade estabeleceu as parcelas para essas graduações 
no valor de R$ 200, com ingresso no Vestibular 2018. 

A iniciativa tem o objetivo de incentivar o acesso ao Ensino Superior e já tem 
sido realizada nos processos seletivos da UCPel. Para participar, o candidato 
deve ingressar em um dos cursos ofertados com o desconto e ter no mínimo 
60 anos até o dia da matrícula.

O desconto não pode ser somado a outro benefício que o aluno possa ter, 
como o PROUNI. Com reajustes anuais, o valor das parcelas, garantido pelo 
“UCPel na Maturidade”, também não pode ser aplicado de forma retroativa, 
valendo a partir do momento de adesão. Para assegurar a oferta, o estudante 
precisa garantir assiduidade no decorrer da graduação. 

Docente da UCPel participa de congresso na Itália

A professora do curso de Psicologia da Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel), Lúcia Grigoletti, apresentou um trabalho no X Congreso 
Internacional sobre la observación de bebés conel método de Ester Bick y 
sus aplicaciones. O evento ocorreu na Itália, em Torino, entre os dias 2 e 5 
de novembro. 

A docente participou do congresso através da apresentação do artigo 
intitulado A falta do olhar suficientemente afetivo: a substituição do 
olhar parental pelo olhar terceirizado. O trabalho trata sobre a tendência 
pós-moderna de transferir o olhar de proteção dos pais para terceiros, 
entendendo esses como pessoas ou tecnologias.O trabalho conseguirá 
levar um pouco da realidade brasileira para outras culturas. 

De acordo com Grigoletti, o propósito de levar o trabalho para um congresso 
internacional é alertar e prevenir alguns pais que mantém uma rotina de 
vida muito acelerada e não conseguem se adaptar ao ritmo dos filhos. 

O trabalho conseguiu levar um pouco da realidade brasileira para outras 
culturas. A professora destaca que foi possível criar um espaço de reflexão 
sobre esta temática e outras. “A intenção é trazer novos olhares e recursos 
de aprendizagem para dentro da UCPel”, finaliza.



relatório anual ucpel 2017
126

Salão Universitário premia melhores
trabalhos da edição 2017
A premiação dos melhores trabalhos apresentados no Salão Universitário 
da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) encerrou a edição de 2017. 
Durante os quatro dias de evento, foram compartilhados os resultados de 
mais de 330 trabalhos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Estudantes 
de escolas de ensino fundamental, médio e profissionais, assim como 
outras universidades da região, também divulgaram seus resultados para a 
comunidade acadêmica da UCPel. 

Conforme a Pró-Reitora Acadêmica, professora Patrícia Giusti, esta edição 
do Salão está a bastante tempo sendo organizada para cumprir com a 
responsabilidade de fazer ensino, pesquisa e extensão. “Encerramos o 
Salão satisfeitos por tudo o que foi apresentado e produzido. Também 
recompensados pelo envolvimento dos alunos, professores e funcionários. 

A UCPel é uma universidade que realmente faz o seu papel de transformar a 
vida das pessoas”, comentou. 

Acadêmicos de Pedagogia promovem 
evento sobre diversidade cultural na música
Com o objetivo de promover a diversidade cultural através de um momento 
musical, os acadêmicos do segundo semestre do curso de Pedagogia da 
Universidade Católica de Pelotas (UCPel) promoveram o projeto intitulado 
“Musicando em Satolep”.

A atividade contou com a presença de bandas locais que desenvolveram 
um olhar sensível para a expressão musical. Durante as apresentações 
foram mostradas imagens da cidade de Pelotas, no intuito de estimular a 
associação de imagem e som, além de mostrar a cultura pelotense. 

As bandas convidadas que compuseram a programação são Atitude Groove, 
Coral, Maus Cacos, Realidade Simulada e Street Cat.
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Acadêmico do Jornalismo foi selecionado para 
participar de projeto no canal futura
O estudante do sexto semestre do curso de Jornalismo da Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel), Piero Vicenzi, selecionado para o projeto Geração 
Futura 2018, que ocorreu entre os dias 22 de janeiro e 2 de fevereiro no Rio 
de Janeiro. Na atividade, que consiste em oficinas e gravação de peças, os 
selecionados terão que produzir um vídeo de curta duração desenvolvido a 
partir de um tema estabelecido pelo Futura.

Além de Piero, participaram mais 33 acadêmicos de instituições de ensino 
superior de todo o Brasil. Para obter a vaga, o estudante se inscreveu no 
edital e mandou um vídeorespondendo por que gostaria participar do 
projeto e como a oportunidade poderá ajudar em sua vida profissional. 

Piero também precisou desenvolver uma análise de um interprograma. 
“Desde que eu soube do projeto e decidi me inscrever, busquei uma forma 
criativa para o vídeo. No início eu queria fugir de me gravar falando, até que 
surgiu a ideia de fazer um vídeo estilo “drawmylife”, que consiste na narração 
do vídeo enquanto a história vai sendo desenhada”, explica. 

Segundo o acadêmico, qualquer oportunidade relacionada à carreira 
escolhida vem para beneficiar de forma positiva. “Eu gosto bastante do 
audiovisual. Espero que participar do projeto me traga novas visões, novas 
técnicas, novos conhecimentos e, desperte também, minha criatividade”, 
conclui.

Com a proposta de oportunizar experiências na TV, a iniciativa do Canal 
Futura, que ocorre desde 2006, recebe inscrições de alunos de diversas 
instituições de ensino superior.
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Professor congolês palestra na UCPel
O Laboratório de Estudos Psicossociais (LEPS) Cidades Seguras e Saúde 
Mental, juntamente com o Programa de Pós-graduação em Política Social 
da Universidade Católica de Pelotas (PPGPS/UCPel), promoveu palestra 
intitulada Políticas de cotas e ações afirmativas numa perspectiva do 
desenvolvimento econômico multicultural emancipatório. O evento foi 
ministrado pelo professor Bas’Ilele Malomaloe e teve como debatedora a 
professora Carla Avila e, como mediadora, a professora Márcia Esteves de 
Calazans. 

De acordo com a coordenada do LEPS Cidades Seguras e Saúde Mental, Márcia 
Esteves Calazans, o docente tratou da importância do multiculturalismo no 
desenvolvimento regional e sobre a reserva de vagas na educação superior. 
O acordo entre a África e Brasil na educação superior também será pautado 
pelo palestrante. 

A temática tratada da palestra tem sido discutida assiduamente na 
América Latina e em alguns países europeus, pois é uma realidade dentro 
da produção do conhecimento. “Os acadêmicos terão a oportunidade de 
presenciar a fala de alguém que está envolvido diariamente no assunto”, 
comenta a coordenadora.

O docente também participou de uma banca de qualificação de mestrado 
do PPGPS/UCPel sobre o tema “ Mulheres Palestinas: A Diáspora Árabe na 
fronteira Brasil-Uruguai”.
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Vestibular de verão 2018 da UCPel oferta quatro 
cursos de graduação na modalidade híbrida
O Vestibular 2018 da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) ofereceu 
os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia em Gestão 
de Recursos Humanos e Tecnologia em Segurança Pública na modalidade 
híbrida (aulas online e encontros presenciais na sede da UCPel). Os candidatos 
interessados tiveram como opção duas formas de encontro: online com uma 
aula presencial por mês aos sábados; ou online com duas aulas presenciais 
por mês à noite. Interessados em Tecnologia em Segurança Pública têm 
encontros uma vez ao mês, aos sábados, juntamente com aulas online.  

Durante a assinatura dos contratos dos professores conteudistas da nova 
modalidade, o Reitor da UCPel, José Carlos Bachettini Júnior, avaliou a 
abertura das inscrições para a graduação a distância como um momento 
histórico para a UCPel. “O que se vê no Brasil e no mundo é uma evolução do 
ensino online em que o professor é a sustentação do sucesso do modelo. Os 
encontros presenciais também agregam grande valor à proposta”, avaliou. 

Outro diferencial dos quatro cursos de graduação da modalidade a distância 
é o valor das mensalidades, acessível a todos os interessados.

Além de prestar uma prova de redação, que poderá ser realizada em diversos 
dias e horários, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também 
poderá ser usada como forma de ingresso. 
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Um fim de semana para inovar e 
criar soluções para Pelotas 
Na noite do dia 27 de outubro foi dada a largada da primeira Maratona de 
Inovação de Pelotas. Durante mais de 40 horas, desenvolvedores, designers, 
empreendedores e servidores públicos estavam reunidos no Parque 
Tecnológico para criar soluções para a cidade. No evento, foi lançado o portal 
de dados abertos da Prefeitura, um site que disponibiliza informações em 
formatos especiais para que qualquer pessoa possa elaborar aplicativos ou 
automações capazes de melhorar a vida dos pelotenses. 

O Code Arena Cidade de Pelotas, como é chamado o primeiro hackathon 
(expressão em inglês que significa maratona de hackers) público, teve 
a possibilidade de ser desenvolvido a partir dos dados disponibilizados 
pela prefeitura, através dos quais profissionais e estudantes vão cruzar 
informações e desenvolver produtos em prol da cidade. Uma das missões, 
por exemplo, foi criar o aplicativo da coleta seletiva.

O designer Marcelo Morais, que atuou por mais de uma década no portal 
Terra, abriu a noite com a palestra UX - Por que, quando e como falar com 
os usuários. Na sequência, foi a vez de Marília Silveira, cofundadora do 
Elevante - empresa especializada em modelagem e evolução de negócio. 
Ricardo Galho, cofundador de startups como Code Walker, 4all e Uhuu, foi o 
responsável por fechar o ciclo de palestras. 

Junto ao Code Arena, ocorreram as mentorias especiais com profissionais 
e empresários ligados aos setores de tecnologia, comunicação e 
empreendedorismo. Secretários municipais também participaram das 
orientações, ajudando os grupos com informações sobre a cidade. 
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UCPel inaugura nove consultórios odontológicos
A Clínica Odontológica I foi formalmente entregue em 2017 para os 
acadêmicos da primeira turma do curso de Odontologia da Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel). Instalados no Campus Dr. Franklin Olivé Leite, 
os nove consultórios odontológicos foram utilizados para as primeiras 
atividades práticas dos acadêmicos. 

O reitor da UCPel, José Carlos Bachettini Júnior, lembrou que o curso de 
Odontologia, idealizado em 2012, nasceu com um diferencial: ter obtido do 
Ministério da Educação (MEC) a nota 5, avaliação rara concedida para um 
projeto pedagógico. “É fato inédito um projeto pedagógico nascer com 5, o 
que nos enche de orgulho e de responsabilidades”, afirmou. Bachettini falou 
ainda sobre o projeto pedagógico institucional da Católica, que é o de ensinar 
atendendo. “Em breve nesse local vamos propiciar para a nossa comunidade 
acesso à saúde bucal de qualidade”, disse.          

A inauguração da primeira clínica de odontologia marca também a 
revitalização do Campus Saúde. Diversas obras de qualificação estão 
ocorrendo no local, como pintura geral, requalificação da rede sanitária, 
instalação de nova rede interna de energia elétrica, lógica e telefônica, entre 
outras. Conforme o andamento dos acadêmicos para os próximos semestres 
da graduação, novas clínicas odontológicas serão construídas. 

De acordo com a coordenadora da Odontologia, professora Patrícia 
Guerreiro, a inauguração da clínica é o segundo passo dado desde a criação 
do curso. “O primeiro passo foi o início das aulas da nossa primeira turma. 
O nosso próximo desafio será manter nosso conceito 5 junto ao MEC”, 
adiantou. 
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Acadêmicos da UCPel realizam visita técnica 
a vinícolas da região
Acadêmicos do curso de Administração e Tecnologia em Gestão de Recursos 
Humanos da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) realizaram visita 
técnica a três vinícolas da região. A atividade permitiu aos estudantes 
vivenciar a prática de empresas do agronegócio, de portes diferentes, na 
aplicação dos conceitos estudados ao longo de todo o curso.

A primeira visita realizada foi na Vinícola Guatambu, localizada em Dom 
Pedrito. Na oportunidade, os acadêmicos conheceram os vinhedos e 
receberam orientações do enólogo responsável. 

O segundo local a ser visitado foi a Vinícola Peruzzo, situada na cidade de 
Bagé. Os acadêmicos foram recebidos pela proprietária do local e conduzidos 
a uma visita orientada por toda a propriedade.

Para finalizar o dia de visitas técnicas, o grupo conheceu a Vinícola Batalha 
– Vinhas e Vinhos. O proprietário recebeu os alunos e foi responsável pela 
apresentação da empresa, explicando as formas de gestão e os futuros 
projetos para o negócio. Após a conversa, os estudantes visitaram as 
instalações da vinícola. 

Calouros do curso de Direito assistem 
sessão do tribunal do júri
Os alunos ingressantes do curso de Direito da Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel) tiveram a oportunidade de assistir a uma sessão do tribunal 
do júri no Foro da Comarca de Pelotas. Na ocasião, os acadêmicos receberam 
informações sobre a dinâmica do júri de um caso real. 

Recebidos pelo juiz diretor do Foro, Dr. Marcelo Malízia Cabral, os alunos 
receberam explicações a respeito da dinâmica de funcionamento da Justiça 
Estadual. Na mesma oportunidade, os acadêmicos realizaram visita aos 
cartórios judiciais e entraram em contato com as rotinas dos cartórios onde 
tramitam os processos do Poder Judiciário.

A atividade foi promovida pelo curso de Direito com a finalidade de 
aproximar os calouros do Poder Judiciário. Os professores Matheus Kuskoski 
e Ana Regina Martins acompanharam os acadêmicos na atividade. 
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UCPel promove evento sobre 
neurotrauma em pacientes críticos
 
O II Seminário Interdisciplinar da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do 
Hospital Universitário São Francisco de Paula da Universidade Católica de 
Pelotas (HUSFP/UCPel) ocorreu em 2017 para tratar sobre terapia intensiva. 

Coordenado pela docente do curso de Fisioterapia da Católica, Thamires 
Lorenzet, o II Seminário foi realizado através da parceria entre professores, 
acadêmicos da UCPel e equipe da UTI do HUSFP. De acordo com a docente, os 
profissionais que confirmaram presença no evento eram egressos da UCPel 
e contribuiram para a construção de uma visão mais ampla da profissão de 
fisioterapeuta. 

O Seminário foi composto por quatro palestras expositivas. Deu início à 
programação o médico neurocirurgião do HUSFP e mestrando no Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Cirúrgicas UFRGS, Rafael Sodré, que falou 
sobre o tema “Traumatismo Crânio Encefálico”. Logo após, a fisioterapeuta 
da UTI Geral do HUSFP, Aline Coutinho, apresentou o tema “Fisioterapia no 
Paciente Neurocrítico”.

 Também palestraram no evento o médico neurocirurgião e docente da UCPel, 
Vinícius Guedes, sobre o assunto “Trauma Raquimedular”. Para finalizar a 
lista de convidados, uma palestra com o tema “Cuidados de Enfermagem ao 
Paciente Neurocrítico” foi conduzida pela enfermeira supervisora do Núcleo 
de UTI’s do HUSFP, Patrícia Rodrigues. Ao final do evento, houve uma mesa-
redonda focada em discutir tópicos pertinentes sobre Terapia Intensiva, 
composta pelos quatro palestrantes. 
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Curso de Direito da UCPel promove 
discussão sobre proteção aos animais
Com a intenção de propiciar reflexão acerca da importância do direito dos 
animais frente à sociedade, o curso de Direito da Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel) realizou no dia 21 de outubro palestra sobre a tutela em juízo 
dos direitos dos animais. 

O encontro foi proposto devido ao aumento da importância dada pela 
sociedade sobre o ordenamento jurídico aos animais. A discussão sobre 
a existência de direitos em função dos interesses de proteção, como, por 
exemplo, o direito de um acadêmico se recusar a realizar testes e atividades 
que causem danos aos animais vêm se tornando mais frequente. 

De acordo com a coordenadora do curso de Direito da UCPel, professora 
Ana Luiza Berg Barcellos, na oportunidade a convidada apresentou questões 
próprias de defesa pela proteção aos animais, expondo o viés jurídico da 
causa.

A palestrante Bianca Pazzini é egressa da UCPel e possui mestrado em 
Direito e Justiça Social pela Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Atua 
como professora na Instituição e na Fundação Escola Superior do Ministério 
Público (FMP-RS) em Porto Alegre. Seu foco de pesquisa abrange áreas como 
Direito dos Animais e Direitos Humanos.
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LEPS Cidades Seguras e Saúde Mental 
promove aula aberta de Políticas Setoriais
O Laboratório de Estudos Psicossociais (LEPS) Cidades Seguras e Saúde 
Mental da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) promoveu Aula Aberta 
de Políticas Setoriais. A atividade foi ministrada pela professora do Programa 
de Pós-graduação de Política Social (PPGPS) e coordenadora do LEPS Cidades 
Seguras e Saúde Mental, Márcia Esteves de Calazans, na Charqueada São 
João.

A atividade visou uma maior integração entre o PPGPS, os alunos de 
graduação e a comunidade em geral. O encontro teve a presença dos 
alunos da graduação em Psicologia e mestrandos e doutorandos do PPGPS. 
Diversos textos foram discutidos em aula sobre obras que reúnem autores 
e autoras negras e tencionam as relações raciais e de gênero no Brasil na 
perspectiva colonial. 

De acordo com a coordenadora do LEPS Cidades Seguras e Saúde Mental, 
Márcia Esteves Calazans, este formato de atividade e conteúdo tem o 
propósito de colocar os interessados em contato com determinados autores. 
“É importante tratar desta temática e nesta perspectiva, pois visa maior 
inclusão e traz narrativas excluídas historicamente dos bancos escolares”, 
destaca.

O LEPS Cidades Seguras e Saúde Mental tem como objetivo principal a 
pesquisa e o estudo da segurança e a saúde mental como um direito social - 
fundamento do Estado democrático de direito. Também busca contextualizar 
a segurança na resolução dos eventuais conflitos sociais, sustentando a 
possibilidade de resgate concreto dos direitos e garantias fundamentais, 
com ênfase ao direito fundamental social à cidade e à saúde mental.
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Desafios da educação no Brasil é tema de palestra
O panorama educacional no Brasil foi tema do painel de encerramento do 
Cenários, Tendências e Desafios 2018, evento realizado pela Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel). A palestra foi ministrada pela consultora e ex-
diretora da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), Carmen Moreira de Castro Neves. 

A palestrante destacou dados da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), na qual o Brasil se prepara para fazer 
parte em 2018. De acordo com a palestrante, o desempenho frágil dos 
estudantes brasileiros em matemática e português é uma das preocupações 
a respeito do ensino no país. No entanto, o cenário não é exclusividade 
dos brasileiros. Portugal e Vietnan foram países citados como exemplo por 
conseguirem reverter quadros semelhantes. 

A preocupação com a educação básica deve se estender às universidades, 
segundo a consultora da Capes, uma vez que dificuldades não sanadas na 
escola, principalmente em português e matemática, têm impacto negativo no 
desempenho dos universitários e contribuem para a evasão nas graduações. 
Ela ressaltou que profissões que precisam dessas matérias específicas, como 
as engenharias, acabam prejudicadas porque muitos estudantes desistem 
antes mesmo de completar o curso. “É preciso ter uma visão sistêmica e isso 
começa com esforços para reduzir lacunas na educação básica. Aqui mesmo 
no Brasil temos exemplos de escolas da rede pública que conseguiram 
reverter este quadro e elas devem servir de estímulo”, destacou. 

Carmen reforçou ainda que questões socioeconômicas não podem servir 
como uma forma de pré-determinar o destino acadêmico do aluno. Nesse 
sentido, ela afirmou que é preciso repensar as metodologias utilizadas no 
ensino atualmente, como aprender a trabalhar com múltiplas inteligências. 
“Nem sempre uma criança inquieta é uma criança indisciplinada. É uma 
questão delicada, mas os professores precisam estar preparados”, ressaltou. 

Ex-Diretora da Capes, Carmen Neves também é consultora, servidora 
pública federal, membro da carreira de Especialista em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental, Mestre em Educação pela Universidade de Brasília e 
licenciada em Letras pela Universidade Católica de Pelotas.
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Palestra discute aspectos
processuais da Reforma Trabalhista 
O Núcleo de Estudos em Direito Constitucional e Direitos Humanos da 
Universidade Católica de Pelotas (UCPel) promoveu mais um evento sobre 
a Reforma Trabalhista. Desta vez, a atividade recebeu o título “Reforma 
Trabalhista: Aspectos Processuais”, e contou com a presença do advogado 
Denis Rodrigues Einloft. 

O palestrante é advogado, mestre em direito, especialista em direito do 
trabalho, processo do trabalho, processo civil e direito previdenciário e 
também atua como presidente da Associação Gaúcha dos Advogados 
Trabalhistas (AGETRA) no biênio 2015/2017. Einloft é membro da direção da 
Associação Brasileira de advogados trabalhistas (ABRAT) e coordenador do 
colégio de presidentes da ABRAT 2016/2018.

O Núcleo de Estudos é coordenado pelos professores Samuel Chapper 
e Marcelo Oliveira de Moura e conta com a colaboração dos acadêmicos 
Lucas Dal Paz, Natália Cardozo, Weslley Borges, Lara Mesquita, Gisele Hillal, 
Mariana Oliveira, Elisandra Campos, Elisa Nasser, Rafaella Fraga, Felipe Mota. 
Como membro visitante, o egresso do curso de Direito da UCPel, Atauan 
Kruger completa o Núcleo de Estudos.

UCPel Mais Saudável promove 
teste de visão gratuito para crianças
O Programa UCPel Mais Saudável, em parceria com a Cáritas Arquidiocesana 
de Pelotas e as Pastorais do município, promoveu uma ação para divulgar 
e realizar o teste de visão Vi-Vendo. A atividade foi realizada na Praça José 
Bonifácio, na frente da Catedral. 

A ação foi alusiva ao mês das crianças e ao Dia do Médico. As crianças do 
Instituto São Benedito, os filhos dos guardadores de carros da redondeza 
e os filhos dos militares da cidade foram convidados para realizar o teste. 
Os interessados que estiverem passando pelo local também puderam 
participar da atividade. As crianças diagnosticadas com alguma patologia 
foram encaminhadas para o oftalmologista.   



relatório anual ucpel 2017
138

Necessidade de transformação digital da economia 
brasileira é debatida em evento da UCPel
O evento 2018: Cenários, Tendências e Desafios da Universidade Católica 
de Pelotas (UCPel) recebeu o presidente executivo do Movimento Brasil 
Competitivo (MBC), Cláudio Gastal, e o professor e pesquisador da UFSM, 
Ênio Giotto, para falar sobre inovação e agronegócio. A necessidade de 
definir uma estratégia digital para o Brasil e as novas tendências digitais do 
agronegócio foram abordadas pelos convidados. 

Gastal abriu o painel frisando a urgência e a necessidade da definição de 
uma estratégia digital da economia por parte do poder público. De acordo 
com o palestrante, algumas das opções são a implantação da Cidadania 
Digital, criação do Governo Eletrônico, Digitalização da Economia além da 
abertura do ambiente regulatório para novas tecnologias e novos negócios.

Conforme o presidente do MBC, se o Brasil incorporar uma estratégia para 
transformação digital, até 2020 a economia poderá ter um incremento de 
97 bilhões. “Mas para isso precisamos ter um bom marco regulatório para 
novos modelos de negócios”, adiantou. 

O professor e pesquisador da UFSM, Ênio Giotto, adiantou que proporcionar 
melhores condições de trabalho para produtores segue sendo o desafio de 
2018, especialmente devido ao crescimento da população e a necessidade 
do aumento da produtividade. “É necessário haver internet no campo para 
não haver fuga às grandes cidades”, disse. 

Giotto destacou ainda os ganhos da agricultura de precisão com a agregação 
da tecnologia em processos de produção. “Isso já está acontecendo e coloca 
a gerência das propriedades dentro do celular”, comentou. Aplicativos 
gratuitos criados por universidades federais, informou o palestrante, ajudam 
agricultores a mapear áreas, a emitir o guia de trânsito animal, a realizar 
levantamento de biossegurança de suínos, mapear a agricultura familiar no 
estado entre outras ações. 

O evento Cenários, Tendências e Desafios ocorreu no dia 05 de outubro 
com o objetivo de mapear alguns dos possíveis cenários para o ano de 2018 
nas áreas Sociopolítica, Economia, Políticas Públicas, Inovação, Agronegócio 
e Educacional. O evento foi voltado para gestores da iniciativa pública e 
privada, lideranças da região, empresas, entidades de classe, acadêmicos e 
instituições.
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Ruptura social causada pelo uso da tecnologia 
é abordada no evento Cenários, Tendências e 
Desafios
A terceira edição do evento Cenários, Tendências e Desafios da Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel) apresentou um apanhado geral das novas 
tendências para 2018. A diretora do Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), 
Elis Radmann, abordou algumas das principais mudanças responsáveis por 
impactar diretamente mercados e negócios.

Uma nova ruptura, causada pelo uso do smartfone - responsável por 
inúmeras benfeitorias, a ponto de se tornar uma extensão do braço humano 
-, também vem tornando as pessoas mais individualistas, afirmou a socióloga. 
“O uso da tecnologia vem alterando o comportamento das famílias, do 
mundo do trabalho e de todas as relações sociais estabelecidas”, pontuou.    

De acordo com a coordenadora do IPO, o smartfone tem influência no cidadão, 
no consumidor e no eleitor, porque oferece conhecimento. Inovações como 
o aplicativo Uber, Netflix e Airbnb, por exemplo, estão obrigando o estado 
a se reorganizar. Elis citou a chegada ao Brasil do novo robô da IBM, que 
passará a disputar o mercado de trabalho com profissionais. “Esse robô, 
altamente tecnológico, entra no Brasil e deverá afetar categorias como a dos 
bancários. Um único robô vai substituir 33 trabalhadores e realizar 55 mil 
operações, incluindo as gerenciais. E chega também para atuar nas áreas 
médicas e jurídicas”, informa.  

A aposta da socióloga é que esse cenário deverá alterar o mundo do 
trabalho de forma devastadora nos próximos três anos. “Essa mudança 
será tanto para o bem quanto para o mal. Vamos ter grandes avanços 
tecnológicos, resultabilidade, mas também teremos um grande contingente 
de trabalhadores fora do mercado de trabalho”, afirmou. 

Outro ponto destacado por Elis é que o smartfone desconecta as pessoas 
umas das outras. “Todos os estudos que estamos fazendo demonstram 
uma doença social grave, porque ela transforma as pessoas em indivíduos 
conectados com o seu celular”, afirmou. A distração digital também foi 
mencionada. Estudos demonstram que as pessoas não conseguem ficar 60 
segundos sem olhar o celular, o que acarreta na dificuldade da retenção da 
informação.

O empoderamento, devido ao acesso a informação, deu ao consumidor a 
liberdade para demonstrar amor ou criticar tudo de forma intensa. “Mas 
isso não significa o aumento de consciência, de entendimento. É apenas 
criticidade” disse. Esse fenômeno se dá, conforme explicou a palestrante, 
devido a individualização, que torna o mundo mais banalizado e instantâneo.    



relatório anual ucpel 2017
140

Evento: Semana Acadêmica da Farmácia
O curso de Farmácia da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) prosseguiu 
com a realização da Semana Acadêmica. A abertura do evento contou com 
a participação do professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 
Fabrício Rochedo. Os temas resistência aos antibióticos, estudo de compostos 
quinolínicos, farmácia clínica na drogaria e células tronco foram abordados. 

Na primeira palestra do evento, o tema tratado foi a tecnologia do DNA 
recombinante em imunodiagnóstico. O docente da UFPel explicou o 
conceito do DNA recombinante e como a engenharia genética torna possível 
produzir proteínas complexas em micro-organismos simples. “A engenharia 
genética atua no nível molecular, e nesse nível não existe diferenças: 
nosso DNA é muito parecido com bactérias, vírus, plantas, e dessa forma 
podemos produzir proteínas complexas em micro-organismos simples”, 
explicou. Encerrou à noite a fala da farmacêutica Natália Menezes, sobre o 
farmacêutico na Saúde Básica.   

Nesta sequência, o farmacêutico e professor da Universidade Federal de Rio 
Grande (Furg), Pedro Eduardo da Silva, abordou o assunto “Resistência aos 
antibióticos: o pesadelo da volta ao passado”. Finalizando a programação 
do segundo dia, a bioquímica e professora da UFPel, Ethel Wilhelm, fez um 
estudo pré-clínico de compostos quinolínicos. 

Abriu o terceiro dia do evento a farmacêutica da Rede Panvel, Renata Bezerra, 
com a palestra “Farmácia Clínica na drogaria: uma nova realidade”. Encerrou 
a programação da Semana a palestra da doutoranda do Programa de Pós-
Graduação em Saúde e Comportamento da UCPel, Camila Ferrúa, sobre o 
assunto “Células tronco: uma aplicação para farmácia”.



relatório anual ucpel 2017
141

UCPel fecha convênio com a Prefeitura
e assume gestão da UBS Sanga Funda
A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) assumiu a gestão da Unidade 
Básica de Saúde Sanga Funda, por meio de um convênio feito com a 
Prefeitura de Pelotas. A assinatura da parceria foi realizada em 10 de março, 
na sede da UBS, localizada na avenida Ildefonso Simões Lopes, 5.225.

A nova UBS do bairro foi inaugurada no final do ano passado e beneficia 
aproximadamente 2,8 mil pessoas. Com a parceria entre a UCPel e a 
Secretaria de Saúde, foi possível implantar o modelo de acolhimento já 
utilizado em outros locais e que se diferencia do antigo processo, feito por 
meio de distribuição de fichas. Nesse formato, quem precisa de atendimento 
é recebido por uma equipe de saúde, responsável por avaliar cada caso, 
disponibilizando atendimento imediato ou organizando a consulta com dia 
e horário agendados. 

De acordo com a diretora do Centro de Ciências da Saúde da UCPel, Moema 
Chatkin, ao assumir a unidade da Sanga Funda, a Universidade tem como 
desafios fazer o conhecimento do território e da população local, identificando 
necessidades, para que seja feita a implementação da Rede Bem Cuidar, que 
é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde. “A inserção de nossos 
acadêmicos de Medicina e de outros cursos da saúde possibilitará a vivência 
dos futuros profissionais na Estratégia Saúde da Família e no novo modelo 
de atendimento que será aplicado no local”, complementa a diretora. 

Esta tornou-se a quinta unidade sob responsabilidade da UCPel, que já 
administra as UBS’s Pestano-CAIC, Nossa Senhora de Fátima, Py Crespo e 
União de Bairros. O coordenador do Núcleo Coletivo da UCPel, professor 
Cayo Otávio Moraes Lopes, destaca que ao realizar um trabalho efetivo nas 
Unidades Básicas de Saúde, é possível resolver até 80% dos problemas da 
população, desafogando o Pronto Socorro de Pelotas (PSP). Além disso, a 
UBS tem papel importante na realização de campanhas educativas, de 
vacinação, bem como no tratamento de pacientes com doenças crônicas.
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UCPel adere ao Pacto Pelotas Pela Paz
A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) aderiu ao Pacto Pelotas Pela Paz, 
conjunto de estratégias voltadas à redução da criminalidade e da promoção 
da paz promovido pela Prefeitura de Pelotas. Ao apoiar a iniciativa, a Católica 
se compromete em criar novas oportunidades de estudo e ingresso no 
mercado de trabalho para reduzir a vulnerabilidade juvenil.

O Reitor, José Carlos Pereira Bachettini Júnior, assinou o contrato da Parceria 
Público-Privada (PPP) e destacou que o Plano de Segurança Municipal traduz 
os anseios da comunidade acadêmica, também preocupada e envolvida no 
combate à violência. “O surgimento do Pacto é um fator motivador, mas o 
principal é que teremos uma cidade melhor para todos e isso nos obriga a 
participar efetivamente do processo”, enfatizou.

De acordo com a prefeita Paula Mascarenhas, o Pacto precisa ter mecanismos 
para garantir sua sustentabilidade além dos governos, e é exatamente o 
engajamento da sociedade, instituições e empresariado que tem o poder 
para isso. “Não adianta reduzirmos os índices de violência hoje sem preparar 
o futuro. O caminho é a prevenção, e essa jornada será ainda mais produtiva 
com a participação de entidades tradicionais e respeitadas pela nossa 
população”, afirmou.

Com a assinatura do contrato, a UCPel ficará responsável por cadastrar 
jovens em situação de vulnerabilidade social ou pessoas com deficiência 
no Programa Jovem Aprendiz. Também deverá ajudar esses estudantes a 
participar de processos seletivos em empresas locais. A Universidade ainda 
se comprometeu em identificar vagas disponíveis em seus cursos e oferecê-
las aos integrantes dessa listagem. A atuação especializada envolverá ainda 
o acompanhamento dos selecionados para evitar a rescisão antecipada e a 
evasão do projeto antes do prazo. 
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Acadêmico da Filosofia retorna de intercâmbio
O acadêmico do curso de Filosofia da Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel), Lucas Langie, retornou de intercâmbio realizado na cidade de Braga, 
Portugal. A mobilidade foi realizada por meio do Programa de Intercâmbio 
UCPel Internacional – Mobilidade Acadêmica e Cooperação Internacional.

Durante três semestres, Lucas estudou na Faculdade de Filosofia Bracarense, 
localizada no Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa. 
Para aproveitar melhor a oportunidade, o acadêmico optou por disciplinas 
que ainda não havia frequentado no curso de Filosofia da UCPel.

Na avaliação do estudante, o apoio prestado pelo Programa de Intercâmbio 
da Católica foi importante para o bom andamento da experiência. “No que 
precisei, o Programa de Mobilidade da UCPel estava disposto a ajudar. 
Durante o período em que estive fora, não paguei nenhuma mensalidade 
para a UCPel e nem para a Universidade Católica Portuguesa”, destaca Lucas. 

Além do currículo acadêmico, Lucas salienta que os professores e os 
métodos da Instituição eram ótimos. “Cresci culturalmente e filosoficamente 
como experiência profissional, justamente por ter contato com uma nova 
forma de didática aplicada”, comenta. Entretanto, Langie enfrentou algumas 
dificuldades, especialmente na adaptação aos costumes da cidade. “Braga 
era um local muito pequeno, religioso e bastante fechado”, explica.  

A UCPel possui convênios de cooperação com 18 universidades estrangeiras 
e auxilia todo o procedimento de matrícula na nova instituição. Devido 
à parceria com as Universidades, o aluno intercambista fica isento de 
mensalidades e matrícula, se responsabilizando apenas pelos investimentos 
com alojamento e alimentação. 

Os acadêmicos interessados em vivenciar a experiência devem entrar 
em contato com o setor UCPel Internacional – Mobilidade Acadêmica e 
Cooperação Internacional, através do e-mail intercambio@ucpel.edu.br.
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Aniversário de 57 anos da UCPel
Uma série de eventos programados foram os responsáveis por celebrar os 
57 anos da instituição de ensino superior comunitária. Missa, apresentação 
da nova campanha publicitária, evento 2018 – Cenários, Tendências e 
Desafios, o novo conceito da Campanha do Vestibular 2018, além de 
uma confraternização, com vídeos institucionais, deverão movimentar a 
comunidade acadêmica da UCPel.

De acordo com o coordenador da Assessoria de Comunicação e 
Relacionamento da UCPel, Ivan Rodrigues, a inspiração para os novos 
materiais, em imagens, partiram do impacto que as ações sociais e os 
atendimentos de saúde, realizados pela Universidade Católica, geram na 
comunidade. O evento ocorrerá no saguão do Campus I e será seguido de 
uma missa na Capela, presidida pelo arcebispo metropolitano de Pelotas e 
chanceler da UCPel, Dom Jacinto Bergmann.

A realização do evento 2018 – Cenários, Tendências e Desafios ocorreu no 
Auditório Dom Antônio Zattera. Criado com a intenção de mapear alguns 
dos possíveis cenários para o ano de 2018 nas áreas Sociopolítica, Economia, 
Políticas Públicas, Inovação, Agronegócio e Educacional, o evento contou 
com a presença de pesquisadores e profissionais de mercado aptos a traçar 
possíveis caminhos ao atual cenário instável do país.
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UBS Py Crespo coleta brinquedos
para Festa do Dia das Crianças
Para comemorar o dia das crianças, a equipe em Estratégia de Saúde da 
Família da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Py Crespo, e o acadêmico 
do curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), Alexandre 
Moch, já realizam uma ação para arrecadar brinquedos. Todas as doações 
recebidas serão entregues em uma festa realizada para as crianças da 
comunidade no mês de outubro. 

A festa do dia das crianças foi idealizada para chamar a atenção da população 
do bairro que ainda não frequenta a Unidade, além de também ser uma 
oportunidade para prestar diversas orientações sobre saúde. A atividade 
ainda proporciona um pouco de entretenimento para os pequenos, explica 
Moch, um dos responsáveis pela realização do evento. “A aceitação de 
todos os nossos eventos junto à comunidade do Py Crespo é extremamente 
positiva e sempre conta com grande participação dos moradores”, avalia.

As doações já podem ser feitas no Centro Acadêmico do Hospital Universitário 
São Francisco de Paula (HUSFP) rua Marechal Deodoro, 1123; na Livraria 
Vanguarda Técnicos (Campus I da UCPel) rua Gonçalves Chaves, 373; e 
na UBS Py Crespo, rua Marquês de Olinda, 291. Estão sendo arrecadados 
brinquedos, roupas, livros, jogos e material escolar novo ou em bom estado 
de conservação. 

Deverão integrar a festa para prestar orientações e realizar oficinas as Ligas 
Acadêmicas dos cursos de Enfermagem, Medicina, Odontologia e Farmácia 
da UCPel. Representantes do Programa Primeira Infância Melhor (PIM) 
também estarão presentes. Todo o material arrecadado será distribuído às 
famílias em situação de vulnerabilidade social do bairro Py Crespo.

Hospital São Francisco de Paula inaugura Grife Chico
Com o intuito de valorizar a marca e fazer com que os colaboradores, 
pacientes e acompanhantes que passam pelo Hospital Universitário São 
Francisco de Paula (HUSFP) tenham uma lembrança da instituição, o HUSFP 
inaugurou o Quiosque do Chico. O novo espaço irá comercializar produtos 
personalizados com o mascote do hospital, o Chico. 
 
No quiosque é possível adquirir produtos como caneca, bloco de 
anotações, caneta, guarda-chuva, entre outros produtos. Para crianças, são 
comercializados quebra-cabeça, livro para colorir, touca e toalha de boca. O 
quiosque está localizado no hall de entrada após as catracas do HUSFP, pela 
rua Marechal Deodoro, 1123. 
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UCPel lança rede de cuidado 
e atenção ao acadêmico
Todos os setores da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) estão unidos 
para qualificar e intensificar o cuidado e a atenção ao aluno. Uma nova 
Rede nasce para articular ações interdisciplinares e transdisciplinares 
com a intenção de identificar possíveis causas que levam o acadêmico a 
comprometer o seu desenvolvimento e a permanência na Universidade.  

Através de reuniões, representantes do Programa de Apoio Psicológico 
e Pedagógico do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), do Redes de 
Desenvolvimento de Habilidades (REDHAc-NUPED), da Capelania 
Universitária, da Gestão de Pessoas e da Ouvidoria definiram as ações e 
os serviços permanentes do programa corporativo. A intenção do grupo 
é sensibilizar todos os funcionários da Universidade para perceber os 
problemas enfrentados por alunos dentro ou fora da Instituição.  

Atividades como capacitação de funcionários para o atendimento aos alunos 
e familiares; criação do orientador de semestre, eleição de um professor 
padrinho; oferta de cursos concentrados de férias, oferta de disciplinas no 
mês de fevereiro; professor destaque; aluno representante; pacto sentinela 
de alunos faltosos, entre outros, estão previstas para já acontecerem neste 
segundo semestre.  

A principal porta de entrada para acolhimento dos acadêmicos será a Capelania. 
De acordo com o integrante do setor, Diego Gonçalves, os funcionários do 
espaço serão responsáveis por escutar, realizar pré-diagnóstico da situação 
e encaminhar para o setor responsável. Coordenadores e professores 
serão os principais responsáveis por identificar possíveis necessidades dos 
acadêmicos. O Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE) permanecerá com 
a oferta de atendimento psicológico, pedagógico e de orientação vocacional. 
A ouvidoria será o espaço para o envio de críticas, elogios e sugestões.

Conforme o coordenador do Instituto Superior de Formação Humanística, 
padre Flávio de Oliveira, a concepção inicial de uma Rede nasceu no final do 
ano de 2016 com a intenção de auxiliar na captação e retenção de alunos. 
“Logo em seguida, a ideia cresceu e se transformou em um projeto maior, 
em que a atenção, o cuidado e a amizade são as palavras chaves”, explica. A 
frase do Papa Francisco ‘amizade é se interessar pelo outro’ é um dos lemas 
do Rede A, pontua o coordenador.  
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UCPel aprimora sistema de segurança 
com câmeras externas
Com a tentativa de eliminar o barulho excessivo e colaborar com o 
município na fiscalização e no combate às vendas de drogas lícitas e ilícitas, 
a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) adquiriu três novas câmeras de 
monitoramento de alta tecnologia. Os aparelhos foram instalados em pontos 
estratégicos para que possam facilitar a identificação de infratores e auxiliar 
o Poder Público no cumprimento da lei. 

Desde 2012, a rua Gonçalves Chaves, em que fica localizado o Campus I da 
UCPel, vem sendo palco de baderna, insegurança, comércios irregulares, 
vendas de bebidas alcoólicas para menores, entre outras ilegalidades. Além 
disso, centenas de pessoas se aglomeram nas calçadas e via, impedindo 
o direito de ir e vir do cidadão e descumprindo o Código de Posturas do 
Município.

A instalação do sistema externo de segurança deverá confirmar o que a 
UCPel relata rotineiramente aos órgãos públicos. Através das imagens de 
três câmeras, será possível identificar as irregularidades que ocorrem em 
torno da zona escolar, como apontar quem são os agentes das ilicitudes 
ocorridas e, desse modo, contribuir para diminuir a insegurança, a venda e o 
uso de drogas lícitas e ilícitas. 

O sistema de câmeras aderido pela UCPel será de responsabilidade da 
instituição, mas também fará parte de um sistema interligado com a Secretaria 
de Segurança Pública de Pelotas (SSP). As imagens serão monitoradas pela 
Prefeitura do Campus, mas também disponibilizadas para o órgão público. A 
Secretaria estuda formas para monitorar permanentemente essas imagens 
nos horários de não funcionamento da Universidade. 
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Palacete Antunes Maciel da UCPel 
terá fachada revitalizada
A revitalização externa do prédio da Reitoria da Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel) – conhecido como Palacete Antunes Maciel -, está a um passo de se 
concretizar. Acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo, integrantes do 
projeto de extensão de Apoio a Práticas Patrimoniais, realizaram raspagem na área 
externa do prédio para conhecer as cores originais. Após a definição da cor, será 
lançado edital para convidar empresas a apoiar a restauração. 

Seis acadêmicos, matriculados entre o quarto e o oitavo semestres do curso, 
efetuaram a raspagem nas camadas de tinta da área externa da edificação. As 
tonalidades verde e rosa foram algumas das encontradas. Através da análise da 
raspagem, o grupo irá discutir e definir quais serão os critérios utilizados para a 
escolha da nova cor que será aplicada na edificação. 

Conforme explica a coordenadora do Projeto de Extensão de Apoio a Práticas 
Patrimoniais, professora Daniele Luckow, antes da pintura será necessário realizar 
manutenção em toda a área externa. “Como a estrutura do prédio é antiga e possui 
vários anéis decorativos, será preciso realizar a limpeza e a manutenção de áreas 
afetadas antes da nova pintura”, comenta. 

Um estudo completo sobre o Palacete Antunes Maciel foi realizado no primeiro 
semestre de 2016. Os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo ficaram 
responsáveis pela elaboração de documentos com indicação das práticas de 
manutenção, procedimentos de inspeção, principais patologias e seus possíveis 
tratamento para cada parte da edificação. O levantamento técnico feito pelos 
estudantes apontou que de uma forma geral o prédio continua conservado.

Uma das acadêmicas que participa do grupo de extensão de Apoio a Práticas 
Patrimoniais, Morgana Soares, avalia como interessante a participação no projeto. 
“Participar de atividades de conservação de prédios históricos é uma ótima maneira 
de aliar a teoria vista em sala de aula com a parte prática, além de também 
acrescentar experiência no meu currículo”, comenta.

Na avaliação da professora, ter participado tanto do levantamento patológico 
quanto do projeto de extensão foi uma oportunidade única para os acadêmicos. “A 
experiência permite aos acadêmicos conhecer melhor as técnicas que são aplicadas 
em cada situação”, conclui. 

O Palacete Antunes Maciel, que hoje abriga a Reitoria da Universidade Católica 
de Pelotas (UCPel), localiza-se na rua Félix da Cunha, 421. O prédio foi projetado 
e construído pelo engenheiro Artur Antunes Maciel. Sua ideia inicial era erguer o 
edifício de dois pavimentos para servir como residência para a família do engenheiro.

Após a morte do proprietário, em 1924, o casarão permaneceu sendo da família 
Antunes Maciel até 1946. A partir de 1948, o local foi vendido à Sociedade Caritativa 
Literária Irmãs de São José, momento em que começou a funcionar uma espécie de 
educandário para a alfabetização de meninas. Logo após, o prédio foi adquirido por 
Dom Antônio Zattera, dando início às atividades educacionais da UCPel.
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UCPel cria campanha para estimular 
a devolução de livros
Considerada o coração da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), a 
Biblioteca Monsenhor Malomar Lund Edelweiss, localizada no Campus 
I, vem enfrentando dificuldades para conscientizar acadêmicos sobre a 
importância da devolução de livros emprestados. Atualmente, mais de 200 
obras deixaram de estar disponíveis no acervo por não terem sido devolvidas. 
Títulos com grande número de acessos como Bates Propedêutica Médica e 
Arte de Projetar em Arquitetura, por exemplo, configuram na lista.

São mais de 3 mil consultas/empréstimos a cada mês nos espaços físicos 
e mais de 700 virtualmente, através da plataforma Minha Biblioteca. Cada 
estudante da UCPel pode pegar emprestado até 10 livros que, em caso de 
não serem renovados, deverão ser devolvidos dentro do prazo de sete dias, 
informa a coordenadora da Biblioteca, Cristiane Chim.  

Ao não entregar os títulos dentro do prazo, diversos acadêmicos são 
prejudicados. Através da campanha desenvolvida pelo Núcleo de 
Comunicação e Relacionamento da UCPel, a Biblioteca espera aumentar 
o número das obras disponíveis, que também são bastante acessadas 
localmente pela comunidade. “Junto com a campanha, a Biblioteca também 
tem uma política para aquisição de novos livros, visando qualificar ainda 
mais o acervo que ultrapassa os cem mil volumes”, informa Cristiane.

Além de estimular a devolução, outra campanha voltada para incentivar 
o pagamento de débitos também deverá ser lançada em breve. “Estamos 
mantendo contato com os alunos e solicitando a devolução e o pagamento 
da multa”, comenta a bibliotecária. Grande parte das multas existentes são 
de valores baixos, em torno de R$ 6.  Para aqueles que devem valores mais 
altos, deverá ser criada formas de pagamento com condições diferenciadas. 

Acadêmicos da UCPel podem verificar sua situação com a Biblioteca através 
do site “http://biblioteca.ucpel.edu.br/” ou, presencialmente, nas bibliotecas 
Biblioteca Monsenhor Malomar Lund Edelweiss (Campus I), Setorial Franklin 
Olivé Leite (Campus Saúde), Biblioteca Setorial Hospital Universitário São 
Francisco de Paula e Biblioteca Setorial do Instituto de Teologia Paulo VI. 
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Blitz da Saúde da UCPel tem como
foco prevenção às DST’s
O Diretório Acadêmico Moacir Jardim, do curso de Medicina da Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel), juntamente com a colaboração das Ligas 
Acadêmicas da Medicina/UCPel e da International Federationof Medical 
Students Associations (IFMSA Brazil), promoveu no dia 3 de setembro na 
praça Coronel Pedro Osório, mais uma edição da Blitz da Saúde. 

O evento teve como foco principal a conscientização sobre Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST’s). Na tarde informativa, foram realizadas 
atividades de prevenção, conversas de esclarecimento através da exposição 
dos riscos, testes rápidos de DST’s, além de outros exames. Cerca de 80 
acadêmicos confirmaram a presença e para atender à comunidade.

De acordo com a Comissão Organizadora da Blitz, intervenções 
populacionais são diferenciais para a melhoria do bem-estar social. O tema 
DST’s foi abordado devido à conscientização sobre os riscos e a prevenção 
serem os pilares da atenção primária em saúde. A UCPel enfatiza para seus 
acadêmicos a importância da atenção primária, destacando o seu impacto 
positivo e direto para a população.

As doenças sexualmente transmissíveis (DST) constituem um grave problema 
mundial de saúde. A cada ano, aproximadamente um milhão de indivíduos 
são infectados no mundo, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS). 
A doença promove sérias consequências para a saúde individual e coletiva 
da população, além de também gerar impacto nos âmbitos psicossocial e 
econômico.
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Jornalista Maurício Saraiva palestra na UCPel 
A turma do sexto semestre do curso de Jornalismo da Universidade Católica 
de Pelotas (UCPel) promoveu o evento “1°Papo Jornalístico”. O palestrante da 
noite foi o jornalista esportivo Maurício Saraiva.

Foi a primeira edição do evento e surgiu da necessidade que a turma sentiu 
de ouvir e trocar experiências com profissionais que trabalham no meio do 
esporte. O convidado, Maurício Saraiva, trabalha há 21 anos na RBS TV e já 
cobriu quatro Copas do Mundo e um Mundial de Clubes. 

O jornalista compartilhou suas experiências e momentos importantes 
durante a carreira. O início da sua trajetória no jornalismo, as principais 
dificuldades enfrentadas e a rotina de um repórter serão tópicos abordados 
pelo profissional. Após a conversa, os acadêmicos fizeram perguntas e 
esclareceram dúvidas sobre os assuntos destacados.

De acordo com a organizadora, Vitória Ferreira, ações extracurriculares são 
meios alternativos que incentivam o estudante a querer conhecer mais a 
futura profissão. “É muito importante para nós, estudantes de comunicação, 
o contato com diferentes profissionais que já estão inseridos no mercado há 
algum tempo”, conta. 
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Curso de Farmácia da UCPel conquista
o 1º lugar no Ranking Universitário da Folha
A graduação em Farmácia da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) foi 
considerada a melhor do Rio Grande do Sul entre as universidades privadas 
do estado. Os dados são do Ranking Universitário da Folha (RUF), divulgados 
em 2017 pelo jornal Folha de São Paulo. 

Na lista que considera também as universidades públicas, o curso ainda 
garantiu o terceiro lugar geral no estado e o primeiro entre as instituições 
de ensino da região sul.  Para o coordenador do curso, professor Elemar 
Maganha, a resposta desta pesquisa comprova o trabalho que tem sido feito 
para não somente alcançar índices de excelência, mas manter os resultados. 
“É satisfatório saber que todo o nosso trabalho tem sido reconhecido e 
conseguimos mostrar a qualidade do curso. Investimos em pesquisas 
científicas, em um corpo docente de qualidade, em práticas que facilitam o 
acesso do aluno ao mercado de trabalho e tudo isso tem gerado respostas 
muito satisfatórias”, destacou. 

Entre os indicadores utilizados pelo RUF para ranquear as universidades e os 
cursos de graduação estão as publicações dos docentes e o desenvolvimento 
de pesquisas científicas, a qualidade de ensino baseada em índices como os 
do Ministério da Educação (MEC) e a porcentagem de mestres e doutores 
entre os docentes. Também são consideradas ações de internacionalização 
por meio de possibilidades de intercâmbio oferecidas aos estudantes pela 
instituição de ensino, assim como a sintonia com o mercado de trabalho e 
formas de inovação. 

O curso de Farmácia da Universidade Católica tem conceito 5 - nota máxima 
concedida às graduações pelo Ministério da Educação. Em 2017, a graduação 
também emplacou como uma das melhores na lista do Guia do Estudante. 
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Medicina UCPel obtém nota 4 na avaliação do MEC
O curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) conquistou 
a nota 4 junto ao Ministério da Educação (o índice vai de 1 a 5). A visita dos 
representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP) ocorreu nos dias 12 e 13 de setembro. Com o acréscimo de mais 
um ponto, a graduação da UCPel passa a ser incluída entre as mais bem 
avaliadas do estado, além de também tornar-se a melhor de Pelotas.   

 Um dos destaques do curso da UCPel, citado no relatório dos avaliadores, 
foi a comprovação da real vivência do projeto pedagógico do curso por 
professores e alunos nos mais diversos cenários. “A qualificação do 
corpo docente, a estrutura dos laboratórios de ensino assim como o 
acervo e recursos ofertados pelas bibliotecas também foram muito bem 
avaliados”, informa a pró-reitora acadêmica da UCPel, professora Patrícia 
Giusti, enfatizando que o currículo atualizado, capaz de corresponder às 
necessidades da comunidade, ajudou para a evolução do curso.  

Ex-aluno do curso de Medicina e atual reitor da Católica, José Carlos Bachettini 
Júnior, entende que o crescimento da nota fortalece o espírito de unidade 
e reafirma a qualidade de professores, acadêmicos, funcionários e dos 
serviços oferecidos. “Mostra que temos um projeto pedagógico poderoso 
porque além de ensinar atendemos a comunidade. Valoriza o território e 
suas pessoas”, comentou.    

A articulação de professores e acadêmicos do curso de Medicina com as 
Políticas de Saúde do município e com a forma de trabalho preconizada pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os níveis de atenção é a base da 
estrutura curricular. “Buscamos atender aspectos do ensino associados às 
demandas da população em atenção à saúde”, informa a coordenadora do 
curso de Medicina, professora Regina da Silveira.  

Desde a criação do curso, no dia 15 de dezembro de 1962, quase 5 mil 
alunos foram formados pela UCPel. Os principais locais de atuação dos 
futuros médicos são o Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP) 
– considerado o maior laboratório da Católica; o Campus da Saúde Dr. 
Franklin Olivé Leite, onde são prestados atendimentos às especialidades; e 
cinco Unidades Básicas de Saúde. “Nossos alunos saem da UCPel preparados 
para atuar em todos os níveis de atenção e aptos a trabalhar de forma 
multidisciplinar”, avalia Regina.
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UCPel sedia seminário sobre educação, 
profissionalização e cidadania
A Universidade Católica de Pelotas (UCPel) foi palco do primeiro 
seminário sobre “Educação, profissionalização e cidadania: os desafios 
da socioeducação”. Promovido pela Rede Socioeducação, formada por 
profissionais que atuam na execução das medidas socioeducativas, 
profissionais da rede de saúde, educação e assistência, a atividade pretende 
discutir questões do atendimento dispensado aos adolescentes e seus 
familiares. O evento ocorreu em agosto no Auditório Dom Antônio Zattera.

De acordo com a assistente social do Centro de Atendimento de Semiliberdade 
(Casemi), Júlia Nogueira, para que a medida imposta atinja seus objetivos, 
é necessário provocar uma reflexão quanto à conduta infracional, 
proporcionando condições para que o adolescente consiga superar a 
conduta delituosa. “A importância em debater a temática é interessante para 
todos, poder público, privado e sociedade civil, visando que o atendimento 
dispensado aos adolescentes autores de atos infracionais seja adequado no 
que se refere ao caráter retributivo”, explica Júlia.

Também foram apresentadas as oportunidades e as perspectivas para 
adolescentes em conflito com a lei, especialmente no que se refere à 
educação, profissionalização e cidadania. O seminário contou com o incentivo 
da Promotoria da Infância e Juventude em discussões no Grupo Intersetorial 
da Rede Socioeducação, composta pela Secretaria de Assistência Social 
(SAS), Ministério Público (MP), Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), 
Centro de Atendimento em Semiliberdade (Casemi) e Organização Pelotense 
de Proteção ao Adolescente e a Criança (Oppac).
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Presidente do Conselho Regional de Odontologia 
visita a UCPel
O presidente do Conselho Regional de Odontologia (CRO-RS), Nelson Freitas 
Eguia, visitou a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) para uma reunião 
sobre o cenário educacional no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o presidente 
formalizou o convite para o evento que foi realizado no mês seguinte, em 
Porto Alegre, reunindo diversas instituições de ensino superior. 

Em uma conversa voltada para os desafios atuais da profissão, o presidente 
destacou a importância de alinhar objetivos entre o CRO e as universidades. 
O conselho tem visitado instituições de ensino superior para conhecer de 
perto as metodologias aplicadas, a estrutura dos cursos de odontologia, 
buscar sugestões e conversar sobre pontos que necessitam melhorias. 

Eguia destacou o trabalho desenvolvido pela Universidade e apontou a 
UCPel como referência.  Um dos pontos observados foi o fato de o curso 
de Odontologia da UCPel, avaliado com nota máxima pelo Ministério 
da Educação (Mec), oferecer disciplinas de gestão na grade curricular. 
Segundo ele, isso mostra que a Católica está alinhada às exigências que a 
categoria enfrenta no mercado de trabalho. “É preciso enxergamos adiante 
e isso começa na instituição de ensino. A UCPel tem história, estrutura e 
credibilidade”, afirmou.  Participaram da reunião a diretora do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS/UCPel), Moema Chatkin, a coordenadora do curso de 
Odontologia da UCPel, Patricia Guerreiro e a pró-reitora Acadêmica, Patrícia 
Giusti. 

No dia 5 de setembro, o CRO realizou um evento com a participação de 
instituições de ensino do Rio Grande do Sul. Entre os assuntos abordados, 
questões relacionadas à estrutura e qualidade dos cursos de Odontologia, a 
abertura de novas faculdades e pontos referentes ao mercado de trabalho. O 
objetivo é reunir considerações importantes da categoria que serão levadas 
ao Conselho Federal de Odontologia.
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Primeira fase do programa Líder chega à etapa 
conclusiva em reunião de trabalho na UCPel
Encontro na Reitoria da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), na manhã de 
11/08, com a presença de representantes da UCPel, do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Universidade Católica Sacro Cuore de 
Milão, deu encaminhamento às ações conclusivas da primeira etapa de execução 
do programa Líder em três regiões do Rio Grande do Sul. O trabalho de estímulo 
ao desenvolvimento terá a cadeia produtiva da viticultura como projeto piloto do 
trabalho, na Campanha, e ainda prevê iniciativas voltadas à cadeia da carne, na 
Fronteira Oeste, e à do leite, na Zona Sul do Estado.

Previsto para ser executado entre 2018 e 2022, o projeto da uva e do vinho se propõe 
a construir uma identidade ao produto da Campanha Gaúcha, aliando inovação, 
construção de redes nacionais e internacionais de parcerias, formação de capital 
humano, promoção de projetos de sustentabilidade para os vinhedos e implantação 
de vinicultura e enologia de precisão. Esse combo de ações, explica o representante 
da Alta Escola de Negócios da Universidade de Milão, o italiano Emilio Beltrami, 
precisa estar diretamente atrelado a ações de incentivo turístico, de forma que a 
cadeia ganhe notoriedade e potencial de consumo, integrando o setor turístico e 
produtivo. “O desafio é estabelecer uma visão de futuro compartilhada, conectando 
melhor esta região ao restante do país e do mundo”, pontuou. Para isso, reforçou 
ele, será necessário atrair mais clientes e turistas, mais jovens universitários e 
pesquisadores, bem como investidores. 

Mas para que essas estratégias avancem, dois passos anteriores são necessários. O 
primeiro deles diz respeito à criação de um observatório socioeconômico e ambiental, 
encabeçado pela UCPel, para subsidiar com dados e insumos as lideranças regionais 
e os empreendedores, facilitando a tomada de decisões. O segundo passo está na 
definição dos grupos que serão responsáveis pelo direcionamento e análise de 
todas as ações. Essas equipes são compostas por uma cabine de comando, formada 
por 12 líderes regionais, e mais duas comissões - a de mentores, encarregada de 
fornecer ideias, críticas e sugestões, e a científica, composta por representantes 
de universidades e centros de pesquisa. Além desses três grupos, está traçada a 
existência da chamada Assembleia de Stakeholders locais, com a presença de 
conhecedores do trabalho de cada região.

Devido à complexidade do projeto e por não existir uma outra experiência do 
gênero no Estado, o reitor da UCPel, José Carlos Bachettini Júnior, reforçou aos 
presentes no encontro a necessidade de entrega de resultados à sociedade. “Já 
tivemos a oportunidade de ver como um conjunto organizado de ações pode ser um 
diferencial não só a uma região, mas a um país”, disse, em referência às duas visitas 
de campo que comitivas regionais fizeram na Itália, desde a assinatura do protocolo 
de intenções em setembro de 2016. “Agora precisamos construir um núcleo de 
líderes que faça as coisas acontecerem de fato e com rapidez”, completou.

O diretor-superintendente do Sebrae-RS, Derly Fialho, demonstrou a mesma 
preocupação que Bachettini. “Nosso desafio é definir quem são os homens e 
mulheres das três regiões capazes de fazer acontecer, de engajar os outros. 
Precisamos trabalhar por um empreendedorismo que transforme”, frisou.
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RU realiza programação especial 
alusiva ao Dia dos Pais
Depois de concluir as comemorações dos 50 anos de fundação, a Rádio 
Universidade (RU), vinculada à Universidade Católica de Pelotas (UCPel), 
realizou atividade comemorativa ao Dia dos Pais em 11/08. A transmissão do 
programa “Conexão RU” foi feita no pátio 4 do Mercado Público.

Os apresentadores Marcela Soares e Paulo Gastal Netto receberam 
convidados para contar como o pai influenciou na trajetória profissional do 
filho(a). Entre os convidados estavam o publicitário Sylvio Balverdu junto 
com Thomaz e Ramon Balverdu, os jornalistas Hélio Freitag e Hélio Freitag 
Júnior, a jornalista Cintia Piegas, o músico Toni Konrath acompanhado de 
Mauricio Konrath, os professores Hélio e Cássio Furtado, além do intérprete 
e compositor Índio do Umbu, Daniela Brisolara, Dena Vargas e de Helenira 
Brasil da Secult.

O programa pôde ser conferido no Mercado Público, pelo 1160 AM, ru.ucpel.
edu.br ou pelo aplicativo.

Cetres realiza Bazar de Dia dos Pais
O Centro de Extensão em Atenção à Terceira Idade da Universidade Católica 
de Pelotas (Cetres/UCPel) realizou uma nova edição do Bazar de Dia dos Pais. 
Diversos tipos de artesanatos foram comercializados no dia11/08, no Saguão 
do Campus I. 

A verba arrecadada foi revertida para compra de materiais utilizados em 
futuros trabalhos do grupo. O Cetres oferece oficinas gratuitas, grupos de 
convivência palestras e outras atividades destinadas à terceira idade. O 
Centro fica na Avenida Domingos de Almeida, 3.150.
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Sistema UpToDate utilizado pela UCPel recebe 
atualização
Uma ferramenta virtual que proporciona um fluxo de informações 
qualificadas para médicos, acadêmicos e profissionais da saúde. Essa é a 
principal finalidade do programa UpToDate, utilizado pela Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel) desde 2009, e que agora passa a contar com novas 
funcionalidades. Com a atualização lançada no dia 30 de julho, o usuário 
pode fazer um cadastro para uso pessoal, permitindo que o aplicativo seja 
usado em até dois dispositivos móveis. Além disso, a plataforma poderá 
ser acessada em qualquer lugar fora das instituições cadastradas - UCPel e 
Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP).

A UpToDate é uma plataforma de apoio a decisões clínicas baseadas em 
evidências médicas, que está em constante evolução. O programa que 
começou cobrindo apenas uma especialidade médica (Nefrologia), em 1992, 
conta hoje com 25 especialidades, sendo Anestesiologia a mais recente a 
ser incluída. Para o gerente de contas da empresa Wolters Kluwer Health, 
Fabiano Mallmann, uma das proprietárias do programa, a meta da UpToDate 
é que seja possível responder pelo menos 90% das dúvidas que os usuários 
possuem sobre as especialidades cobertas.

Mallmann explica também que através do programa, os acadêmicos 
de Medicina da UCPel ganham acesso às recomendações feitas pelas 
maiores autoridades mundiais nas respectivas especialidades, bem 
como o embasamento que os levou a tomar aquela decisão. “Se um 
estudante encontrar um determinado estudo na internet, terá que avaliar 
a qualidade deste produto e pesquisar por outros estudos que colaborem 
ou contradigam. Terá então, que avaliar todos os demais estudos, suas 
qualidades e relevâncias para então decidir como agir. No caso da UpToDate, 
toda essa análise já foi feita pelos nossos autores e editores”, ressalta. 

Ainda como diferencial do programa, Mallmann destaca que os 
usuários recebem recomendações dos autores baseadas em análises 
e recomendações que passam por um rigoroso processo editorial para 
garantir a transparência e independência das informações apresentadas. 
“A UpToDate permite acesso ao conhecimento de forma rápida, precisa e 
confiável, além de ser totalmente referenciado quanto às evidências médicas 
que confirmam as recomendações apresentadas”, conclui Fabiano. 

O aplicativo está disponível para Android e iOS, podendo também ser 
acessado em computadores pessoais. 
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Programa Jovem Aprendiz forma primeira turma
O Programa Jovem Aprendiz, realizado entre Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), formou as primeiras duas 
turmas no dia 30 de março. Através da participação no curso, jovens entre 14 
e 24 anos incompletos e pessoas com deficiência sem limite de idade partem 
para o mercado de trabalho já com uma experiência profissional. 

Iniciado no ano de 2015, o curso proposto pela UCPel tem como um dos 
diferenciais a realização de atividades voltadas para o desenvolvimento de 
habilidades interpessoais. São ofertadas também disciplinas voltadas para 
temas administrativos, abordagem de teorias específicas e garantia de local 
para realização de estágio supervisionado. 

Na avaliação da coordenadora do Programa na Católica, Simoni Triantafilu, 
é notável a diferença dos alunos ao completarem o curso. “É visível o 
desenvolvimento de habilidades pessoais e postura profissional”, comenta. 
A realização de aulas integradas e dinâmicas são as responsáveis por 
contribuir para qualificação da comunicação, postura e expressão.

Outro diferencial proposto pelo Jovem Aprendiz da UCPel é o 
acompanhamento do estudante durante a realização de todo o período 
do estágio. O programa também oferece suporte para as empresas que 
recebem os jovens aprendizes, informa Simone.   

Para a cerimônia de formatura, que ocorreu às 19h no Auditório Dom 
Antônio Zattera, é esperada a participação de familiares e amigos dos 
estudantes. Rosa Abreu, do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional, 
será a patrona. O professor da UCPel, José Luís Silveira da Costa, será o 
paraninfo da turma um, e a professora Ieda Assumpção, paraninfa da dois. 
Os professores homenageados foram Marina Ghiggi, Maurício Godói, Ana 
Amélia Perera e Andressa Bastos. Os funcionários homenageados são André 
Peixoto e Patrícia Pinho, ambos da UCPel.
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Reestruturação de crédito entre APAC e Banrisul será usa-
da como modelo pelo Banco Central
A Associação Pelotense de Assistência e Cultura (APAC) e o Banrisul formalizaram 
no dia 03 de agosto de 2017, no Palácio Piratini, a operação de reestruturação 
de crédito entre o banco e a associação, mantenedora da Universidade Católica 
de Pelotas (UCPel), do Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP) e da 
Rádio Universidade (RU). O contrato da operação, que será acompanhada pelo 
Banco Central para servir de modelo a outras instituições financeiras do país, foi 
assinado pelo governador José Ivo Sartori, pelo arcebispo metropolitano de Pelotas 
e chanceler da UCPel, Dom Jacinto Bergmann, pelo reitor José Carlos Bachettini 
Júnior, e pelo presidente do Banrisul, Luiz Gonzaga Mota.

Segundo o diretor-executivo da APAC, Alexandre da Cunha Voser, também presente 
no ato, a operação é resultado de um trabalho de quase dois anos de negociação e 
de estudos de viabilidade realizados por uma auditoria independente - contratada 
pelo banco - que referendou a reestruturação de crédito. “É uma operação nunca 
antes feita, sustentada tecnicamente, que viabiliza um crédito mais seguro e de 
menor risco”, explica o representante da APAC, ao reforçar que o caráter inédito da 
iniciativa precisou de aval do Banco Central, que agora acompanhará o andamento 
do trabalho para usá-lo como piloto em outras operações de crédito de instituições 
financeiras no Brasil. Ainda conforme Voser, também deu respaldo à operação a 
atual realidade contábil e de fluxo de caixa da APAC, cuja saúde financeira apresenta 
ganhos desde 2012 em razão de alinhamentos feitos no desenvolvimento do 
Planejamento Estratégico da associação e da UCPel.

O governador, José Ivo Sartori, ao reconhecer a importância da APAC e do trabalho 
realizado por suas mantidas na Zona Sul, destacou a importância do contrato. “É 
uma operação modelar, de atitude, coragem, entendimento de todos os envolvidos 
em torno da Universidade Católica e do hospital, cujo papel é fundamental para 
a comunidade. Afinal é um patrimônio social, uma grife cultural da comunidade 
pelotense e de toda região”, pontuou.

O arcebispo Dom Jacinto Bergmann agradeceu ao governo. “Finalmente conseguimos 
resolver uma situação que atinge toda uma comunidade”, disse. A posição do 
chanceler da UCPel foi reforçada pelo reitor José Carlos Bachettini Júnior. Para ele, 
o fato de a reestruturação ter sido aprovada pelo banco e pelo governador ratifica 
a importância da Católica e do HUSFP: “Hoje os candidatos a prefeito de Pelotas 
precisam sempre sentar conosco para saber se a Universidade continuará investindo 
em saúde, já que 60% dos atendimentos pelo SUS são nossos. Então, agradeço não 
apenas em nome da UCPel, mas também da comunidade, pois realmente somos 
uma Universidade a serviço da nossa região”.

O ato de assinatura foi acompanhado pelo secretário de Planejamento, Governança 
e Gestão do RS, Carlos Búrigo; pelo vice-prefeito de Pelotas, Idemar Barz; pelo 
deputado estadual Catarina Paladini; pelo presidente da Câmara de Vereadores 
de Pelotas, Luiz Henrique Viana; e por técnicos do Banrisul que se envolveram nas 
tratativas da operação. O diretor do Hospital Universitário São Francisco de Paula, 
Edevar Machado Júnior; o procurador jurídico da UCPel, Jairo Halpern; o capelão 
da UCPel, padre Matias Martinho Lenz; o vigário geral de Pelotas, Luiz Boari; e o 
consultor jurídico da APAC, Jorge Luiz Framil Fernandes, também compuseram a 
comitiva de Pelotas que acompanhou a assinatura do contrato.
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UCPel adere à mobilização regional pela conclusão 
das obras de duplicação da BR-116
A Universidade Católica de Pelotas (UCPel), em sintonia com a promoção 
do desenvolvimento local e regional expressa em sua visão, aderiu à 
campanha de lideranças e instituições da Zona Sul em prol da continuidade 
das obras de duplicação da BR-116, no trecho entre Pelotas e Porto Alegre. 
O chanceler da Instituição, Dom Jacinto Bergmann, e o coordenador do 
Escritório de Desenvolvimento Regional (EDR) da UCPel, Fábio Castro 
Neves, acompanharam a comitiva regional que participou de encontro com 
parlamentares e representantes do Governo do Estado na capital gaúcha.

Mais de 300 pessoas estiveram presentes na reunião de mobilização 
realizada no Vestíbulo Nobre Érico Veríssimo, da Assembleia Legislativa. 
Na ocasião, soluções para a retomada dos trabalhos, como o remanejo de 
recursos de outras obras, foram discutidas pelos presentes. Dom Jacinto 
Bergmann finalizou a série de depoimentos das lideranças regionais 
às autoridades políticas que acompanharam a atividade, destacando a 
importância econômica da obra e para a segurança de milhares de vidas.

Para o coordenador do EDR, como universidade comunitária voltada para 
a região Sul do Estado, a UCPel não poderia deixar de participar deste 
movimento. “As obras de duplicação da BR-116 evitarão a carnificina que 
hoje ocorre na rodovia em virtude dos acidentes. Também impulsionará a 
economia da região, pelas melhorias do escoamento da safra agrícola e do 
acesso ao Superporto de Rio Grande”, diz Castro Neves.

A avaliação do coordenador do EDR é reforçada pelo corpo docente do 
curso de Engenharia Civil da UCPel, que destaca a segurança da rodovia 
como fundamental. Isso porque as colisões mais graves são as frontais, e 
elas geralmente ocorrem em ultrapassagens em rodovias de pista simples, 
caso da BR-116. Outro ponto que chama a atenção diz respeito aos prejuízos 
financeiros causados pela paralisação da obra em vários trechos. Além da 
perda de material, questões técnicas do trabalho podem ser comprometidas, 
o que demandará retrabalho e aumento do custo final da duplicação.



relatório anual ucpel 2017
163

Primeira turma do curso de Fisioterapia da UCPel 
completa 10 anos de formada

Saudosismo, recordações passadas e alegrias foram as palavras que 
nortearam o encontro dos 10 anos da formatura da primeira turma do curso 
de Fisioterapia da Universidade Católica de Pelotas (UCPel). O palco escolhido 
para esse reencontro foi um velho conhecido dos egressos - o auditório dois 
do Campus Franklin Olivé Leite.
 
O evento iniciou com a benção do capelão da UCPel, padre Martinho Lenz, 
que com o texto de reflexão lembrou a importância da profissão para a 
sociedade. A construção do curso, a inserção nos hospitais e nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e momentos históricos foram relembrados nas 
falas dos professores que fizeram parte destes 14 anos de história. A turma 
ingressou na Universidade em fevereiro de 2003 e, em 27 de julho de 2007, os 
estudantes colaram grau e receberam o título de bacharéis em Fisioterapia. 

O compromisso da UCPel, além de formar profissionais capacitados 
tecnicamente para exercer suas funções na comunidade, é formar bons seres 
humanos capazes de serem protagonistas na construção de uma sociedade 
mais saudável. A pró-reitora acadêmica, Patrícia Haertel Giusti, é uma das 
fundadoras do curso e afirma esse dever da Universidade, destacando que 
o encontro foi um momento de reconhecer que a UCPel formou, além de 
ótimos profissionais, ótimos seres humanos. 

Para a pró-reitora acadêmica, a oportunidade de reencontrar a turma é 
bastante gratificante, pois é possível reconhecer todo esforço feito pela 
Universidade e pelos docentes. 

Em julho de 2007, quem representou a turma como orador foi Gustavo 
Ferreira, que no encontro agradeceu mais uma vez a oportunidade. O egresso 
atua como docente na Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e mesmo não 
trabalhando diretamente com a fisioterapia afirma que o conhecimento 
adquirido na UCPel é primordial para o dia-a-dia de trabalho. “A fisioterapia 
da Católica contribui para a área da saúde em geral, hoje trabalho com 
outros cursos usando o meu conhecimento conquistado aqui”, conta. 

Gustavo comentou que o reencontro afirmou a característica de união 
que a turma sempre carregou e a satisfação de ver os colegas realizados 
profissionalmente e pessoalmente. “Hoje, vem toda a história que aqui 
vivemos nestes quatro anos e meio, então, é só comemorar e agradecer o 
ótimo convívio que sempre tivemos”, finaliza. 
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Empresa incubada da UCPel começa atividades no Parque 
Tecnológico
A startup Melhor Envio, incubada pelo Centro de Incubação de Empresas da Região 
Sul (CiemSul) da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), começou as atividades 
no espaço oferecido pelo Pelotas Parque Tecnológico. O grupo já atende onze mil 
clientes em todo o país. 

A Melhor Envio tem o foco em lojas virtuais de pequeno porte, oferecendo serviços 
logísticos de entregas para proporcionar mais competitividade e economia para 
esse tipo de negócio. O termo startup é usado para empresas que estão iniciando 
no mercado e já possuem um alto valor tecnológico agregado aos seus produtos.

Para o fundador e diretor executivo da Melhor Envio, Éder de Macedo Medeiros, a 
empresa cresce a cada mês. “Como o mercado é muito grande e temos um time de 
marketing totalmente focado no crescimento da empresa, ainda há muito espaço 
para crescermos”, comenta.

Éder ressalta que o Pelotas Parque Tecnológico é um ambiente onde se tem bastante 
liberdade. “Podemos trabalhar independentemente do horário e do dia – inclusive 
nos feriados. Os colaboradores do Parque são muito receptivos e prestativos. 
Um ponto muito importante é que, agora, mantemos toda a equipe (hoje com 16 
pessoas) no mesmo ambiente”, justifica.

Outro fator importante citado por Éder, é que antes da empresa tomar posse no 
Parque, ela estava instalada na incubadora da UCPel – o Ciemsul, que segundo ele 
também era um ótimo ambiente para startups. “Como nosso time cresceu bastante 
neste último semestre, acabamos ocupando duas salas do CiemSul. Agora, no Parque 
Tecnológico, conseguimos uma sala maior que acomoda todos os funcionários no 
mesmo ambiente”, comenta.

Sobre os planos para o futuro da empresa, Éder explica que uma das prioridades é a 
busca por mais investimentos. “No final do ano, a Melhor Envio será uma máquina de 
crescimento e não irá parar até solucionar o problema logístico brasileiro. Enquanto 
isso, em 2018, começará o processo de internacionalização por alguns países da 
América Latina e, depois, do mundo”, conclui.

Com exceção da Melhor Envio, que já está instalada no Parque Tecnológico, as demais 
empresas habilitadas no edital foram: Brave, Club Menager, Freedom, Gestum, 
Magen, Outdabox, Otium, TopCam e Vetorial. Outras empresas de incubação 
através de instituições de ensino superior como a Alpago, Digital Heritage, Donamid, 
Empathy, Estúdio Santa Irene, EWBio, Indeorum e Partamon também devem ocupar 
espaços no Parque.

O Pelotas Parque Tecnológico tem por objetivo ser um centro de referência para 
empresas embrionárias, no segmento de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
Indústria da Saúde e Indústria Criativa, identificando a importância relativa dos 
atributos que contribuem para oportunizar um ambiente único e favorável para 
disseminação da ciência, tecnologia, inovação e conhecimento.
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Projeto comunitário da UCPel beneficia futuras mães
Acadêmicas do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel) realizaram uma ação comunitária para arrecadar produtos de 
higiene a serem doados aos bebês de mães carentes. O projeto intitulado 
‘Primeiro Afeto’ nasceu de uma atividade realizada para a disciplina de 
Comunicação Comunitária e Cidadania nos meses de maio e junho, pelas 
acadêmicas Amanda Jaekel, Helena Rocha, Larissa Martins, Laura Amaral e 
Rafaela Tavares, e deu tão certo que deverá ter sequência. 

O projeto Primeiro Afeto consiste em arrecadar produtos de higiene infantil 
(fraldas, cotonetes, lenços e roupas) para distribuir às mães com baixo poder 
aquisitivo, proporcionando carinho ao bebê que está por vir. A iniciativa 
surgiu devido à vontade das acadêmicas de ter um cuidado especial à 
futura geração. “Bebês que nascem em condições não apropriadas também 
merecem atenção e respeito”, comenta Rafaela.

Devido o resultado ter sido muito satisfatório na primeira ação, o objetivo 
das acadêmicas é continuar com a iniciativa. “Foram arrecadadas cerca de 
500 fraldas e mais de 50 peças de roupas, além de outros produtos”, comenta 
Rafaela. 14 kits com diversos produtos de higiene básica foram entregues na 
Casa da Gestante, localizada no Hospital Universitário São Francisco de Paula 
(HUSFP). 

O projeto comunitário Primeiro Afeto irá continuar realizando ações 
esporadicamente. Quem possuir interesse em ajudar basta acessar a página 
“Primeiro Afeto” através do link “facebook.com/primeiroafeto” e entrar em 
contato com as idealizadoras. 

Para a docente que ministra a disciplina de Comunicação Comunitária 
e Cidadania, Cristina Porciúncula, a prática na realização de projetos 
comunitários é de extrema importância para a formação do perfil profissional 
dos acadêmicos. “Na comunicação, especialmente no jornalismo, o 
profissional tem um papel de formar e de conscientização da população. 
É responsabilidade do jornalista ir a fundo na verdade e transmitir as 
informações de maneira clara e objetiva”, avalia.
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Acadêmicos da Medicina criam ações de saúde 
coletiva para UBSs administradas pela UCPel
Novas estratégias para a saúde da família começam a ser executadas em Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) administradas ou com a participação da Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel). Graças ao trabalho realizado por 60 acadêmicos do 
curso de Medicina, dos 5º e 6º anos, ações programáticas voltadas à atenção básica 
coletiva já estão ocorrendo e são responsáveis por promover mais saúde para as 
comunidades assistidas pelas UBSs Pestano-CAIC, Nossa Senhora de Fátima, Py 
Crespo, União de Bairros, Sanga Funda, Arco Íris e Getúlio Vargas. 

Para atender uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) 
– prevenção de agravos e doenças -, cada UBS recebeu cerca de 5 projetos de 
intervenção, identificados de acordo com o perfil de cada unidade, explica o professor 
do curso de Medicina, Cayo Lopes. Ao escolher o tema, cada grupo desenvolveu um 
diagnóstico situacional para só posteriormente elaborar um plano de ação.

Na UBS União de Bairros, por exemplo, os acadêmicos Rafael Eslabão, Camila 
Martinez, Camila Reche e Luisa de Ávila optaram por desenvolver uma ação 
programática voltada à saúde da mulher. A primeira parte do trabalho foi realizar 
uma busca efetiva de mulheres cadastradas na UBS que estavam com os exames de 
Papanicolau (exame preventivo do câncer do colo do útero) e mamografia atrasados. 
Posteriormente, com a participação dos agentes de saúde, 1070 mulheres foram 
cadastradas. 

Na avaliação da acadêmica Camila Rech, a ação foi positiva e auxiliou a Unidade a 
atingir o valor preconizado pelo Ministério da Saúde. “Pelos dados do Ministério da 
Saúde teríamos que ter cadastradas 1006 mulheres e conseguimos mais do que 
esperávamos”, comenta. Do total dessas mulheres, 466 deveriam fazer o exame e 
apenas 164 estavam com o Papanicolau em dia. “Esses dados são preocupantes e 
demonstram a realidade de muitas UBSs”, avalia a acadêmica.

Para o acadêmico Rafael, esse tipo de realidade é encontrada devido a inexistência 
de uma busca ativa por parte dos locais que realizam atendimento. Ele destaca que 
o desconhecimento dessas mulheres sobre a importância da realização do exame 
também é outro empecilho. Ligações para convocar as mulheres para realizar o exame 
foram feitas, mas com pouca adesão. “A baixa adesão mostrou o desconhecimento 
sobre a necessidade de realização do exame. Por mais que tenhamos explicado a 
sua importância, não obtivemos o retorno esperado”, pontuou a acadêmica Camila 
Martinez.

O principal aprendizado aos estudantes foi identificar a importância do real 
conhecimento da população e de seu cadastramento correto para a realização de 
ações preventivas. A iniciativa de instigar os acadêmicos do Internato em Estratégia 
de Saúde da Família nasceu da necessidade de oferecer novos cenários para o 
aprendizado. “Antes dessa iniciativa, as atividades desenvolvidas eram basicamente 
clínicas. Com a definição dos programas, nossos acadêmicos passaram a ter a 
oportunidade de trabalhar também com a gestão de uma UBS ou de um programa 
ou ação programática focada no coletivo”, explica o professor, Tiago Maas. 
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Entender como manejar com um coletivo de pessoas, como organizar o cuidado, 
como trabalhar questões como serviços, consultas, atendimento, planejamento 
dentro do SUS foram etapas percorridas pelos 60 acadêmicos. Além da saúde da 
mulher, também tiveram traçados projetos de intervenção os temas qualidade de 
pré-natal, análise do serviço de depressão, aplicabilidade da ficha espelho, assistência 
no pré-natal, avaliação de puericultura e uso de sulfato ferroso profilático, avaliação 
dos diabéticos, qualificação da equipe da estratégia da saúde da família, educação 
popular e atendimento para a terceira idade.

O projeto da UBS União de Bairros voltado para as mulheres agora que está 
delimitado deverá ganhar novas ações para atingir as 466 mulheres que deveriam 
estar com o Papanicolau em dia, adianta a acadêmica Luisa de Ávila. Já que as 
ligações não resultaram no retorno esperado, os quatro estudantes apostam no 
envio de cartas convites, inspiradas em um estudo realizado no Reino Unido que 
obteve grande índice de retorno. 

Já o incentivo para a realização da mamografia vem sendo mais complicado devido 
ao tempo de espera, que pode chegar a até dois anos. “As mulheres até acabam 
vindo e solicitam o exame, mas, devido à demora para realizá-lo, elas acabam 
desistindo”, comenta Rafael. Na UBS União de Bairros, 201 mulheres estão em idade 
de realizar o exame de mamografia. 

No entendimento do grupo, a experiência de participar de uma ação programática 
mostrou também a importância e a necessidade de promover a educação médica 
voltada para o bem-estar e prevenção de doenças. “O médico tem um papel 
fundamental como educador de saúde da população porque leva a informação 
para a comunidade” justifica Camila Martinez. De acordo com o professor Maas, a 
nova experiência deu tão certo que deverá ser ampliada para outras especialidades. 
“Temos a intenção de criar ações voltadas para o acompanhamento de crianças entre 
1 a 5 anos de idade, sobre tabagismo e saúde mental. Esses primeiros trabalhos 
focaram nas demandas mais urgentes”, informa. 
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RU comemora os 50 anos com atividades voltadas para a 
comunidade
Como é comum no dia a dia da Rádio Universidade (RU), a comemoração dos 50 
anos da emissora foi repleta de informação e interação com a comunidade. O largo 
do Mercado Central foi palco para reunir a festividade que ofertou diversos serviços 
sociais e apresentações artísticas para a população na tarde de 25 de julho. Jantar 
festivo, programa especial do Pelotas 13 horas no Café Aquários, Sessão Solene na 
Câmara de Vereadores, Missa celebrativa dos 50 anos na Catedral Metropolitana e 
passeio ciclístico integraram a programação que prossegue até domingo (30). 

A postos para atender a comunidade, o Hospital Universitário São Francisco de 
Paula (HUSFP) esteve presente na ação que ocorreu no largo do Mercado. Avaliação 
nutricional, verificação da pressão arterial e teste de glicose e hepatite foram 
ofertados à população. Alguns cursos da UCPel também prestaram atendimento 
através da orientação de higiene bucal, massagem e orientação de postura.O 
Serviço de Assistência Judiciária através do projeto Direito na Rua sanou dúvidas dos 
participantes sobre direitos. As apresentações artísticas ficaram por conta do grupo 
Encanto Cigano (Cetres/UCPel), roda de samba e o lançamento de um samba enredo 
em homenagem a rádio cinqüentenária. 

Visitante na cidade, a cabeleireira Andréia Barbosa, prestigiou e utilizou os serviços 
oferecidos no largo Edmar Fetter. A moradora de Bagé verificou a pressão arterial 
e fez o teste de hepatite C. “Não sou hipertensa, mas como estava passando pelo 
local resolvi não desperdiçar a oportunidade de prevenção. Acho interessante este 
tipo de atividade que beneficia a comunidade, além do ótimo atendimento que me 
ofertaram”, afirma. 
 
A recepção da RU ganhou uma nova placa alusiva aos 50 anos. Junto ao quadro de 
seu fundador, Dom Antônio Zattera, e do arcebispo e chanceler da Universidade, 
Dom Jacinto Bergmann, a homenagem marca ainda os desafios que estarão por vir 
nas próximas décadas. 

O reitor da UCPel, José Carlos Pereira Bachettini Júnior, frisou que a nova placa na 
sede da RU marca uma homenagem a todos que passaram pelo local e sinaliza o início 
de uma nova emissora, especialmente pela transição da RU da faixa AM (Modulação 
em Amplitude) para FM (Frequência Modulada). “Essa transição possibilitará acesso 
a um novo mercado. Nosso esforço permanece sendo a necessidade de manter viva 
a identidade dada por Dom Antônio Zattera”, avaliou. 

Ainda no dia 26 de julho, um jantar festivo ocorre na Associação Comercial de Pelotas. 
A confraternização reunirá funcionários, autoridades da UCPel e da Arquidiocese de 
Pelotas, associações de classe, lideranças comunitárias, classes políticas e público 
ouvinte.
No dia 27, a comemoração continuou com a transmissão ao vivo dos Programas 
Pelotas 13 Horas e Conexão RU diretamente do Café Aquários, entre 13h e 17h30. No 
dia 28 de julho o Bom Dia RU foi transmitido diretamente da Câmara de Vereadores 
e logo após uma sessão solene irá homenagear a data. Na Catedral Metropolitana de 
Pelotas ocorreu a celebração dos 50 anos, que lembrou a essência religiosa da Rádio 
Universidade. No dia 30 um passeio ciclístico com saída da sede da RU encerrou as 
festividades.
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Câmara de Vereadores concede a Dom Jacinto 
Bergmann o título de Cidadão Pelotense
O primeiro Arcebispo Metropolitanto de Pelotas e chanceler da Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel), Dom Jacinto Bergmann, foi homenageado pela 
Câmara de Vereadores de Pelotas com o título de Cidadão Pelotense. A 
cerimônia ocorreu no dia 7 de julho, no plenário da Câmara. A honraria foi 
concedida pelo Projeto de Lei nº 6464, apresentado pelo então presidente do 
Legislativo Municipal, Luiz Henrique Viana. 

A atuação de Dom Jacinto junto à comunidade, o zelo pela fé e pela doutrina da 
Igreja foram os motivos que levaram o vereador a prestar o reconhecimento. 
“Esse cidadão de Alto Feliz tem feito muito por Pelotas desde que veio para 
cá como bispo auxiliar”, lembrou o parlamentar, que é católico e atuante na 
Igreja há mais de 30 anos.

O título de Cidadão Pelotense é concedido para pessoas que fazem Pelotas 
ser o que é, explica Viana. “Com a ajuda da estrutura da Igreja, Dom Jacinto 
faz pela comunidade de Pelotas o que o Poder Público deveria fazer”, avalia. 

Dom Jacinto Bergmann nasceu no dia 29 de outubro de 1951, em Alto Feliz 
(RS). Em 1964, ingressou no Seminário Menor São José, em Gravataí, onde 
fez os estudos secundários. Entre 1971 e 1974, cursou Filosofia no Seminário 
Maior Nossa Senhora da Conceição, em Viamão, e entre 1973 e 1976 
estudou Teologia no Instituto de Teologia e Ciências Religiosas da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

Foi ordenado sacerdote em 30 de outubro de 1976, em São Leopoldo e no 
ano seguinte assumiu como vigário paroquial na Paróquia São Pedro, em 
Porto Alegre, onde ficou até 1981. Deste ano até 1986, fez mestrado em 
Ciências Bíblicas no Pontifício Instituto Bíblico, em Roma, e na Escola Superior 
de Teologia Sankt Georgen, em Frankfurt. De volta ao Brasil, passou a atuar 
como professor.

Em 2001, assumiu a subsecretaria de Pastoral na CNBB, em Brasília, quando 
o Papa João Paulo II o nomeou bispo titular de Ausuccura e auxiliar na 
Diocese de Pelotas. Foi ordenado bispo na Catedral São Francisco de Paula, 
em Pelotas, por Dom Jayme Chemello, no dia 14 de julho de 2002. Em 15 de 
junho de 2004, foi nomeado bispo da Diocese de Tubarão, em Santa Catarina.

O Papa Bento XVI o nomeou bispo da Diocese de Pelotas no dia 1º de julho 
de 2009, sucedendo Chemello, e tomou posse em 27 de setembro de 2009. 
Em 13 de abril de 2011, a Diocese de Pelotas foi elevada a Arquidiocese e 
Dom Jacinto nomeado o primeiro Arcebispo Metropolitanto de Pelotas.
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Instituto de Menores sedia 
campeonato internacional de Taekwondo
O Instituto de Menores Dom Antônio Zattera teve uma programação 
diferenciada. O Campeonato de Treinamento Internacional de Taekwondo 
Brasil/Uruguai ocorreu na sede do Instituto no começo de julho. Realizado 
através do projeto “Quem Luta não Briga”, a atividade contou com a presença 
da federação uruguaia “Unión Olympic Dream” e visou realizar a troca de 
experiência, conhecimento e treinamento entre os participantes. 

Durante toda a semana, os integrantes do campeonato participaram de 
atividades como treino tático e mental. A programação contou com a 
realização de aula para iniciantes na arte marcial. Essa atividade conta com 
a presença dos treinadores Rossano Diniz, Cristian Cabral, Guilherme Maciel 
e Pablo Peres. 

O projeto “Quem Luta não Briga” do Instituto de Menores iniciou em 2011 
através de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e Desporte 
(SMED) de Pelotas, a Escola Superior de Educação Física da Universidade 
Federal de Pelotas (ESEF/UFPEL) e a Equipe Pelotas Fighter de Taekwondo. 
O objetivo da iniciativa é de oferecer aulas da modalidade de forma gratuita, 
em diversos núcleos da cidade. 

As aulas de Taekwondo ocorrem em diversos núcleos escolares da cidade, 
proporcionando a participação de alunos de diversas instituições de 
ensino. Através dos encontros, são identificados e selecionados talentos 
para as categorias de base e futura inserção de atletas ao alto-rendimento, 
desenvolvendo o caráter do aluno e a formação de bons cidadãos. 
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Hospital São Francisco de Paula 
celebra 59 anos de fundação
São 59 anos de serviços prestados à comunidade. No dia 27 de julho, o 
Hospital Universitário São Francisco de Paula da Universidade Católica 
de Pelotas (HUSFP/UCPel) fez aniversário. Uma programação intensa foi 
planejada para marcar a data e também para iniciar as comemorações 
alusivas aos 60 anos de fundação. 

A programação de aniversário iniciou com a apresentação da Banda do 
Exército. Um abraço simbólico contou com a participação de funcionários 
e comunidade para demonstrar a importância do Hospital para a região. 
A inauguração de um relógio com contagem regressiva para os 60 anos 
também integrou a programação.

Pela parte da tarde houve a realização de missa, lançamento do novo slogan 
e do selo comemorativo dos 60 anos. Uma confraternização encerrou a 
programação idealizada por um grupo de funcionários do São Francisco. 
Um dos pontos altos do evento foi a apresentação do novo slogan do HU, 
criado através de um concurso feito entre os colaboradores. Uma comissão 
especial avaliou as propostas e a melhor delas foi conhecida na data.   
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MEC dá aval conclusivo para funcionamento de 
cursos de graduação a distância na UCPel
O Ministério da Educação publicou portaria definitiva que autorizou a 
Universidade Católica de Pelotas (UCPel) a ofertar cursos de graduação na 
modalidade a distância. A proposta de EaD da Católica já nasceu com nota 4 
(a escala vai de um a 5) e o passo seguinte foi a abertura de processo seletivo 
para o curso de Tecnologia em Segurança Pública (TSP), primeiro tecnólogo 
a distância da Católica. 

Além da realização da seleção da primeira graduação a distância, começou 
a ser prospectado a criação de outros cursos na nova modalidade, levando 
em consideração as principais demandas de 23 municípios da região sul. Um 
dos diferenciais da proposta da UCPel é o de usar docentes como tutores 
das disciplinas a distância, diferentemente do que ocorre no modelo padrão 
de EAD. 

Na avaliação do pró-reitora acadêmica, professora Patrícia Giusti, o aval 
definitivo para a oferta de cursos em EaD é o reconhecimento de um grande 
trabalho desenvolvido pela UCPel nos últimos anos. “Nosso compromisso 
continuará sendo oferecer aos alunos e futuros alunos serviços acadêmicos 
de qualidade, garantindo uma excelente formação humana, ética e técnica, 
preocupada com as necessidades das pessoas”, comenta.

Primeira oferta
O curso de Tecnologia em Segurança Pública (TSP) também obteve nota 
4 junto ao MEC. Antes de criar o tecnólogo, a UCPel realizou estudos de 
mercado para identificar que atualmente são mais de 7 mil profissionais 
atuantes nessa área sem ter uma formação específica. Além disso, ainda 
existe um grande número de interessados em trabalhar na segurança 
privada.

O TSP é considerado semipresencial. A maior parte do conteúdo é ministrado 
de forma on-line, mas também haverá encontros presenciais mensalmente 
na sede da UCPel e nas organizações e empresas da área de segurança 
pública e privada conveniadas. Mais informações sobre o tecnólogo estão 
disponíveis no link http://segurancapublica.ucpel.edu.br.
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UCPel é a quarta universidade privada mais 
lembrada do Estado
A pesquisa Top of Mind consagrou a marca da Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel) como a quarta mais lembrada entre as universidades 
privadas no Rio Grande do Sul. A instituição de ensino obteve o índice de 
5,2%, ficando atrás apenas de universidades localizadas em Porto Alegre ou 
região metropolitana. O ano de 2017 foi o terceiro consecutivo em que a 
marca da UCPel obteve crescimento na pesquisa de lembrança espontânea 
promovida pela Revista Amanhã.

Em 2017, dos 5,2% de menções alcançados pela UCPel, 3% foram obtidos 
nas classes A e B, 5,4% junto à classe C e 4% na D e E. O maior percentual 
de lembranças foi registrado em regiões localizadas no interior do Estado. 
Há três anos a UCPel vem crescendo na memória dos gaúchos. Em 2015, o 
índice era de 2,8%. Já em 2016, aumentou para 4,5%. 

O reitor José Carlos Bachettini Júnior define como importante a menção à 
UCPel em um levantamento estadual. “Como nossa atuação é locorregional, 
acreditamos que essa posição no ranking referenda o trabalho que a UCPel, 
como instituição comunitária, presta a Pelotas e Zona Sul”, afirma, em 
referência aos mais de um milhão de impactos sociais gerados anualmente 
com os serviços prestados pela Universidade nas áreas da saúde, assistência 
social, empresarial e jurídica.

A Top of Mind procura captar a lembrança espontânea sobre empresas, 
marcas, produtos e serviços. Sete mesorregiões do Rio Grande do Sul 
integraram o levantamento qualitativo feito através da técnica de pesquisa 
de opinião. Homens e mulheres, entre 16 e 65 anos, responderam a um 
questionário de perguntas abertas, em busca de manifestações sobre qual 
a primeira marca é lembrada após a menção de uma categoria. Foram 
realizadas 1,2 mil entrevistas entre os meses de março e abril de 2017. O 
erro amostral é de 2,9%, para cima ou para baixo, em cada categoria.
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MBA em Gestão Estratégica de Negócios promove 
aula inaugural 
O MBA em Gestão Estratégica de Negócios da Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel) realizou sua aula inaugural em abril. A palestrante do evento 
foi a Prefeita Municipal de Pelotas, Paula Mascarenhas. Durante o encontro, a 
convidada falou sobre as perspectivas e os desafios da gestão pública, dando 
destaque para o equilíbrio fiscal e o planejamento estratégico adotado para 
os próximos anos de governo.
 
Na avaliação do então coordenador da especialização, professor Sérgio 
Decker, compreender a organização da administração pública é um tema 
importante e, atualmente, emergencial para a qualificação do cenário 
nacional. “Foi importante para os novos pós-graduandos conhecer como a 
prefeita entende as carências e os desafios enfrentados pela gestão e como 
ela planeja encará-los”, comenta.

Paula ingressou na política em 1999, quando assumiu a assessoria de 
cultura e educação do deputado estadual Bernardo de Souza na Assembleia 
Legislativa. A primeira vez que concorreu a um cargo público foi em 2012 e 
se elegeu como vice-prefeita de Pelotas. A atual prefeita é doutora em Letras 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e foi professora 
adjunta da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 
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Inauguração da Clínica Psicológica no Campus da 
Saúde marca retomada de atendimentos ao público
A Clínica Psicológica da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está 
atendendo a comunidade no Campus Dr. Franklin Olivé Leite. Compostas 
por nove consultórios e três salas para uso de acadêmicos e funcionários, as 
instalações foram inauguradas em 2017 e passam a integrar os serviços das 
diferentes áreas da saúde ofertados para a comunidade no local.
 
O reitor da UCPel, José Carlos Bachettini Júnior, destacou que a migração 
da Clínica Psicológica para o Campus Saúde completa a gama de serviços 
em saúde disponibilizados naquele local. Bachettini ainda frisou que as 
obras de qualificação promovidas no Campus continuam sendo realizadas e 
requalificarão totalmente a área que abriga atividades práticas dos cursos de 
Medicina, Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia e Psicologia.  

Para a coordenadora do curso de Psicologia, professora Andrea Wagner, as 
instalações marcam um novo momento do serviço iniciado no ano de 1979. 
“Temos consciência dos esforços da Universidade para qualificação desse 
espaço que abrigará nossos acadêmicos e comunidade”, comentou. De 
acordo com a docente, a UCPel é referência no serviço de psicologia, com 
cerca de 4 mil atendimentos realizados por ano através do Sistema Único de 
Saúde (SUS).  

Na avaliação das acadêmicas do oitavo semestre, Lidiane Timm e Isadora 
Graziadei, um dos principais pontos positivos foi a qualificação da 
infraestrutura do novo espaço, que também passa a ser mais amplo. 
“Quando a Clínica estava no Campus II ficávamos isolados, sem o contato 
com outros acadêmicos dos cursos da saúde”, explicou Lidiane. Como 
vários pacientes são indicados por Unidades Básicas de Saúde, outro ponto 
positivo enumerado por Isadora é a facilidade de integração com o Setor 
de Saúde Mental, que também funciona no local e é porta de entrada para 
novos pacientes. 

A Clínica Psicológica da UCPel realiza atendimentos individualizados em 
psicoterapia (para crianças, adolescentes, adultos e idosos) e para crianças 
com dificuldades de aprendizagem. 
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Cenário dos crimes digitais no Brasil é apresentado 
em seminário realizado em abril
Promovido pelo primeiro curso de graduação a distância da Universidade 
Católica de Pelotas (UCPel), o Tecnologia em Segurança Pública, o Seminário 
sobre Crimes Digitais apresentou como se encontra o atual cenário do tema 
no Brasil. Quatro palestrantes compartilharam dados sobre crimes digitais, 
sob as perspectivas da justiça e da tecnologia, na noite de 05 de abril.

No momento de abertura do evento, o professor coordenador da nova 
graduação da UCPel, Fábio Raniere, falou sobre a preocupação do curso em 
promover eventos para propiciar o debate de temas pertinentes à área. 

O primeiro palestrante da noite, o mestre em Ciência da Computação Renato 
Rangel Guimarães, explicou o conceito de crime cibernético, praticado contra 
o sistema de informática ou através dele. De acordo com o palestrante, 
existem diversas motivações para a prática de um crime virtual, sendo 
a possibilidade de ganho fácil de dinheiro e a espionagem os principais 
motivos.         

Também palestraram no evento a professora do curso de Direito Marina 
Ghiggi, a delegada Lisiane Mattarredona e o chefe da delegacia institucional 
e responsável pelo grupo de repressão aos crimes cibernéticos da 
Superintendência Regional da Polícia Federal, Fernando Casarin. 

O julgamento de delitos cometidos por meios virtuais e o cotidiano da Polícia 
Civil na resolução desse tipo de crime foram os outros temas apresentados. 
“A realização do Seminário foi uma iniciativa integrada com a área do Direito 
e contou com a dedicação de professores da Universidade”, comentou o 
professor Fábio Raniere. 
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