


 A Universidade Católica de Pelotas com-

partilha com a sociedade o seu Relatório Anual, 

documento responsável por reunir os resultados 

obtidos e as atividades desenvolvidas pela Insti-

tuição durante 2019.

 Como estamos sempre em busca da 

qualificação e da excelência, queremos saber 

a sua opinião sobre a UCPel e sobre as ações 

que realizamos. Elogios, sugestões e críticas po-

dem ser encaminhadas através do telefone (53) 

2128.8050 ou e-mail: ouvidoria@ucpel.edu.br.

Introdução

Palavra do Reitor
Dr. José Carlos Pereira Bachettini Júnior

 “No início da nossa gestão em 2012 apostamos na 

construção de um Plano Estratégico com a participação de 

todos os segmentos da comunidade universitária. 

 Vestidos de nossa Missão e Visão e, alicerçados nos 

Valores da UCPel, um grande número de colaboradores tra-

balhou e continua trabalhando na execução deste plano.

 Com transparência e controles, estamos conseguin-

do vencer os desafios impostos aos serviços educacionais e 

de saúde.

 Recuperamos  a  capacidade  de  sonhar  e  au-

mentamos a capacidade de trabalhar em prol dos melhores 

resultados, o que gera atenção à sociedade e aos nossos 

alunos.

 Esse relatório expressa o esforço e a dedicação de 

todos. Boa leitura!”



 A Universidade Católica de Pelotas se 

mantém comunitária e filantrópica desde a sua 

criação em 7 de outubro de 1960. Idealizada pelo 

terceiro bispo de Pelotas, Dom Antônio Zattera, 

a Católica de Pelotas foi a primeira instituição 

de ensino superior do interior do Rio Grande do 

Sul. 

 Possui registrado em seu DNA a atuação 

em prol da sociedade. Tem como propósito 

promover e ampliar o ensino, a pesquisa e a 

extensão, voltados à promoção do desenvolvi-

mento regional. Reconhecida por sua tradição 

de trabalhar para as comunidades, a Católica 

se destaca em diversas áreas do conhecimento, 

em especial a da saúde. 

 A Católica de Pelotas tem como missão 

investigar a verdade, produzir e compartilhar 

conhecimento. É comprometida em formar 

seres humanos, profissionais éticos e com-

petentes, orientados pelos valores cristãos, a 

serviço do indivíduo e da sociedade. 

 Atuar junto das pessoas é uma das suas 

características mais marcantes, além de ser seu 

grande diferencial. Ao ingressar na UCPel, todo 

o estudante aprende atendendo. O cuidado 

com a comunidade está alinhado aos objeti-

vos do Planejamento Estratégico, projetado 

para um horizonte de 20 anos que, com gestão 

sustentável e participativa, contribui para a pro-

moção social, cultural e crescimento da Zona 

Sul.



Perfil da Instituição

 A Universidade Católica de Pelotas é mantida pela Associação 

Pelotense de Assistência e Cultura (APAC). Nascida com perfil filantrópico, 

foi oficialmente qualificada como Instituição Comunitária de Ensino Superi-

or pela Portaria nº 655 de 06/11/2014.

 Com uma estrutura acadê-

mica de 52 mil metros quadra-

dos, a UCPel é dividida entre 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).

CCS CCST IFH
Enfermagem

Farmácia

Fisioterapia

Medicina

Odontologia

Psicologia

Administração

Arquitetura e
Urbanismo

Ciências Contábeis

Design de Moda 

Direito

Engenharia Civil

Engenharia de
Computação 

Serviço Social

Filosofia

Pedagogia

Teologia
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Através da Educação a Distância ou semipresencial:

Administração

Análise e Desenvolvimento
de Sistemas

Ciências Contábeis

Comércio Exterior

Engenharia Elétrica

Estética e Cosmética

Gestão Comercial

Gestão de Recursos Humanos

Gestão Financeira

Gestão Hospitalar

Gestão Pública

Jornalismo

Letras

Marketing

Pedagogia

Processos Gerenciais

Publicidade e Propaganda

Redes de Computadores

Relações Públicas

Segurança Pública

Serviço Social

 A pós-graduação conta com 

especializações (lato sensu), mestrados e 

doutorados (stricto sensu), promovendo 

qualificação para os segmentos que geram 

demanda profissional. O ensino de pós-

graduação lato sensu possibilita que 

profissionais do mercado de trabalho tenham 

acesso imediato à atualização profissional e, 

portanto, à sua formação continuada.

 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 

visando à renovação dos meios acadêmicos e 

científicos.

 O  Programa em Saúde e Comportamento 

(PPGSC), o Programa em Política Social e 

Direitos Humanos (PPGPSDH), o Mestrado 

Profissional em Saúde no Ciclo Vital e o Mestrado 

em Engenharia Eletrônica e Computação 

são credenciados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

 A Universidade segue em constante 

estudo sobre ampliação ou criação de novos 

Programas de Pós-Graduação conforme 

identificação de necessidades da comunidade. 

Já na extensão, há 15 programas/projetos com 

atuação em diversos bairros de Pelotas. Com 162 

acadêmicos bolsistas envolvidos, assim como 

50 profissionais, entre docentes e técnicos, 

que dedicam mais de 92 horas semanais em 

atividades.



A Mantenedora

 A Associação Pelotense de Assistência e 

Cultura foi fundada em 15 de março de 1959, 

sob a denominação de Sociedade Assistencial 

Nossa Senhora Aparecida (SANSA), passando 

a reger-se como Sociedade Pelotense de As-

sistência e Cultura a partir de 15 de setembro 

de 1981.

 Em 2016, houve alteração na estrutura or-

ganizacional, 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 man-

tenedora da Universidade Católica de Pelo-

tas (UCPEL),  da  qual  mantém  como órgãos 

auxiliares o Hospital Universitário São Francisco 

de Paula (HUSFP), a Rádio Universidade (RU) e 

o Centro da Criança São Luiz Gonzaga. Além 

disso, pode criar, incorporar ou assumir outras 

instituições existentes dedicadas à assistência 

social e ao ensino.

1959

1981

2016

A APAC tem por principal finalidade:

 a) Ministrar o ensino de qualquer grau, espé-
cie 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, espe-
cialmente no campo religioso, cultural e social.

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

• Declarada de  Utilidade  Pública  pelo  Gover-
no  Federal, através do Decreto nº 61.119, de 
31/07/1967, publicado no Diário Oficial da União em 
03/08/1967;

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

• Declarada de Utilidade Pública pelo Governo Mu-
nicipal pela Lei nº 1.252/1963;



• Registrada no Conselho Nacional de Assistência So-
cial do Ministério da Previdência e Assistência Social, 
conforme Processo nº 15.557/1965, de 14/02/1966;

• Portadora do Certificado de Entidade de Fins 
Filantrópicos, emitido pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social do MPAS, em 19/01/1999, pela 
Resolução nº 009, de 15/01/1999, publicado no 
Diário Oficial da União em 19/01/1999;

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

• Registrada na Secretaria do Trabalho, Cidadania e 
Assistência Social do RS e Certidão de Registro Es-
tadual nº 100.622, de 28/03/2000;

• Portaria nº 655 de 05/11/2014 – Instituição Comu-
nitária;

• Portaria nº 294 de 19/06/2019 – Cebas - Ficam 
deferidos, em grau recursal, os requerimentos de 
Concessão/Renovação do Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social.

 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 aten-

dimentos na área da saúde. 

 APAC também é responsável pelo con-

trole de aproximadamente 1.000 alunos do Pro-

grama Universidade para Todos (PROUNI), que 

tem como finalidade a concessão de bolsas de 

estudo integrais e parciais em cursos de gradu-

ação e sequenciais de formação específica, em 

instituições privadas de educação superior. Cri-

ado pelo Governo Federal em 2004 e institucio-

nalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro 

de 2005, o programa oferece, em contrapartida, 

isenção de alguns tributos àquelas instituições 

de ensino que aderem ao Programa.

 Hoje, a APAC, perante os órgãos legais, 

encontra-se em situação regular, cumprindo, 

desta forma, a responsabilidade legal a que 

está comprometida. 

A UCPel hoje

489 
colaboradores

284
docentes

02
Campi
Universitário

205
administrativos

3873
alunos

2814
alunos
graduação
 presencial

Hospital
Universitário
São Francisco
de Paula

752
graduação 
EAD

15
participações
em parcerias
internacionais

108
alunos lato sensu

auditório

199
alunos stricto sensu

com capacidade
para 314 pessoas

+ 30 cursos
de graduação

12
cursos de
especialização

09
cursos de
residência

04
mestrados02

doutorados

Centro
da Criança
São Luiz
Gonzaga

20
grupos de
  pesquisa

105
bolsas de
  pesquisa

30
projetos

Rádio
Universidade 
(RU)



Vocação para
o ensino

 A Universidade Católica de Pelotas é 

composta por dois grandes Centros e um Insti-

tuto: o Centro de Ciências da Saúde, o Centro 

de Ciências Sociais e Tecnológicas e o Instituto 

Superior de Formação Humanística. 

 A proposta deste Relatório é expor um 

pouco mais da UCPel, em especial das ativi-

dades proporcionadas aos discentes e comuni-

dade no ano de 2019. A organização do mesmo 

se dá por Centros e Instituto, apresentando cur-

sos de Graduação, Lato Sensu e Stricto Sensu. 

Além disso, um destaque especial para as ativi-

dades de extensão. Vem com a gente!

Centro de
Ciências
da Saúde

 O Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

da UCPel, sob a direção da Profa. Dra. Moe-

ma Nudilemon Chatkin, abrange os cursos de 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, 

Odontologia e Psicologia, bem como o Mestra-

do Profissional em Saúde no  Ciclo Vital  e  o 

Mestrado e Doutorado em Saúde e Comporta-

mento.

 Ciente do seu papel como agente trans-

formador do indivíduo e da sociedade, o Cen-

tro busca continuamente a formação do profis-

sional de saúde humanista, crítico e reflexivo, 

inteirado da sua responsabilidade social,  ca-

pacitado e apto para atuar em todos os níveis 

de atenção à saúde e consciente da realidade e 

das necessidades do meio em que vivemos. As-

sim, os cursos do CCS estão sistematicamente 

em transformação, seja revisando e acompan-

hando os seus  Projetos  Pedagógicos,  discutin-

do  metodologias de ensino-aprendizagem, ou 

buscando novos cenários de atuação para apri-

moramento das práticas e qualificação da for-

mação profissional.

 Dessa forma, as ações do Centro de 

Ciências da Saúde no ano 2019 constam de  

atividades pertinentes à graduação, incluindo 

ações de assistência que fazem parte da inte-

gração ensino-serviço,  tão  relevante  e im-

prescindível para cursos da área da saúde e de 

ações junto à comunidade, configurando a ex-

tensão, outra dimensão importante na formação 

profissional. Ainda, as atividades desenvolvidas 

pelos docentes que fazem parte do Centro tam-

bém são entendidas como parte  de  seu con-

tínuo processo de qualificação e a sua produção 

intelectual e científica, que corrobora com as 

diretrizes da Universidade Católica de Pelotas.



ENFERMAGEM

Atuação:

 O curso de Enfermagem da 

UCPel, sob a coordenação da Profa. 

Dra. Karen Knopp de Carvalho, oferece 

em sua formação, desde o início do cur-

so, aulas práticas nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS’s) da Universidade, no 

Hospital Universitário São Francisco de 

Paula e no  Ambulatório  Dr.  Franklin  

Olivé Leite. Além disso, possui Labo-
ratório de Habilidades, Simulação Realística e Comunicação onde os estudantes também realizam 

diversas práticas.

 Considerando o cenário atual, o Projeto Pedagógico do curso foi atualizado e readequado 

para ser oferecido no turno da noite. Para tanto, teve horário de atendimento ampliado na UBS Py 

Crespo, possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades na atenção primária em 

saúde, bem como, qualificando o atendimento à comunidade. 

• Realização da Jornada Acadêmica da Enfer-

magem: O Ciclo da Vida;

• Participação e apresentação de professores no 

IV Congresso de Cuidados Paliativos do MER-

COSUL/ IV Congresso Sulbrasileiro de Atenção 

Domiciliar/I Simpósio Regional Sul de PICs/ X 

Seminário do PIDI;

• Participação na III Jornada Multiprofissional 

em Saúde do Idoso;

• Realização da Liga Multidisciplinar de Edu-

cação em Saúde – LIMEdeS;

• Realização de evento: Agosto Dourado UCPel 

- Promovendo a amamentação;

• Acadêmicas da Enfermagem realizam estágio 

obrigatório no Hospital de Clínicas em Porto 

Alegre;

• Participação no II Fórum Sul Riograndense de 

Urgência e Emergência.



FARMÁCIA
 O curso de Farmácia da UCPel, sob a 

coordenação do Prof.  Dr.  Elemar  Gomes  Ma-

ganha,   tem   como   diferencial   18   laborató-

rios específicos e altamente qualificados, um 

corpo docente que possui grande experiência 

acadêmica e profissional, sendo composto por 

mestres e doutores, além da Farmácia Esco-

la, do Laboratório Escola de Análises Clínicas 

(LEAC), Unidades Básicas de Saúde e do apoio 

técnico do Hospital Universitário São Francisco 

de Paula, onde os acadêmicos realizam estágios 

profissionalizantes e práticas acadêmicas.

Atuação:

• Realização de curso de especialização em 

Análises Clínicas;

• Realização de curso de especialização em 

Farmácia Clínica e Hospitalar;

• Realização do curso de Injetáveis;

• Participação em Palestras do Conselho Re-

gional de Farmácia;

• Participação da coordenação e alunos na X 

Conferência Nacional de Educação em Farmá-

cia;

• Visita Técnica na Dimed (Eldorado RS), dis-

tribuidora de medicamentos;

• Acompanhamento Farmacoterapêutico;

• Realização e participação na Semana Acadêmi-

ca da Farmácia.

FISIOTERAPIA
 O curso de Fisioterapia da UCPel, sob a 

coordenação da Profa. Ma. Giane Braida, bus-

ca formar um profissional generalista capaz de 

atuar de forma resolutiva e crítica em todos os 

níveis  de  atenção.   Para   isso,   tem   como   

diferencial o seu processo de formação, em que 

o acadêmico entra em contato com a realidade 

profissional e do sistema de saúde brasileiro, 

desde o início do curso, através de atividades 

em cenários diversificados de aprendizagem, 

em todos os níveis de atenção à saúde e com-

plexidade. Entre os cenários estão Unidades 

Básicas de Saúde, Clínica de Fisioterapia e 

o Hospital São Francisco de Paula. Na Clínica 

de Fisioterapia o curso conta com uma piscina    

terapêutica onde são prestados atendimentos 

em fisioterapia aquática. 

Atuação:



Mesa Digital
com Atlas 3D
de Anatomia

Laboratório de 
Comunicação

Laboratório de
Fisiologia

• Participação da coordenação e alunos no 

Encontro de Coordenadores e discentes dos 

cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional;

• Participação na III Jornada Multiprofissional 

em Saúde do Idoso;

• Realização das Ligas Acadêmicas de Fisioter-

apia (LAFIN – LAFiTI);

• Realização de curso de Ventosaterapia;

• Participação no Workshop - Osteopatia no 

tratamento de atletas com pubalgia;

• Participação no III Seminário Multidisciplinar 

da Liga Acadêmica de Fisioterapia Intensiva: 

assistência ao paciente queimado;

• Realização do 1º Simpósio de Fisioterapia 

Esportiva e Reabilitação (SIFER2019).

MEDICINA

 A Universidade Católica de Pelotas, no 

ano de 1962, foi pioneira ao propor o primeiro 

curso de Medicina na cidade de Pelotas. Já são 

mais de 50 anos de história, com cerca de 4 

mil profissionais formados, atuando em todo 

o país, ou fora dele, gerando a valorização da 

marca UCPel. Esta longa história nos permite 

ser reconhecida como a maior Escola Médica 

da Região Sul do Brasil. 

 Sob a coordenação da Profa. Ma. Regina 

Bosenbecker da Silveira, o curso de Medicina 

da UCPel proporciona uma formação de com-

petência técnica e comprometimento social.  O 

desafio é educar profissionais que pratiquem a 

Medicina por meio de diferentes tecnologias 

voltadas ao ser humano.

(áreas de Urgência e Emergência,
Ginecologia, Pediatria, Obstetrícia)

voltado para atenção básica 
por  meio  de  técnicas  de  
Anamnese

com sistema composto com 
mais de 150 aulas, total-
mente personalizáveis, entre                    
outros, permitindo assim o 
desenvolvimento de habili-
dades técnicas e pensamen-
to crítico para resolução de 
problemas.

Laboratório de Habilidades  e 
Simulação Realística



 Além disto, através de convênio com 

a Secretaria de Saúde, a UCPel é responsável 
por mais de 60% de todos os atendimentos SUS 

da cidade e região, tanto na Atenção Primária 

como Terciária, em Hospital de Ensino próprio.  

 Do ponto de vista pedagógico,                

Metodologias Ativas são o enfoque da Univer-

sidade, objetivando a utilização de diferentes 

recursos didáticos alinhados à formação de 

um médico. Assim, junto com a comunidade, 
com acesso à tecnologia e correto avanço                  
pedagógico, a UCPel reforça seu compromisso 
com ensino de qualidade.  

Atuação:

• Participação de professores na construção 

de Planos de Ensino e Aprendizagem tendo o 

“Método Centrado na Pessoa” como pano de 

fundo;

• Realização do XX Congresso do Curso de Me-

dicina. “O que te inspira”;

• Participação no II Fórum Sul-Riograndense de 

Urgência e Emergência;

• Participação no 1° CINEMED UCPel 2019. 

“Freddie - Um olhar sobre o HIV”, promovido 

pela IFMSA – UCPel;

• 5ª Jornada Integrada de Pediatria - Urgências 

em Pediatria, promovido em parceria entre o 

Núcleo de Pediatria da UCPel, Departamento 

de Pediatria da UFPel e Sociedade de Pediatria 

do RS;

• Participação dos docentes em Programas de 

Educação Permanente dos Professores do Cur-

so de Medicina;

• Avaliação de desempenho de estudantes de 

Medicina promovido pela Associação Brasilei-

ra de Cursos de Medicina - Teste de Progresso 

2019;

• Programa  de  Capacitação  para  os  profis-

sionais de Saúde da UPA Areal;

• Capacitação de professores do ensino infantil 

e fundamental do Colégio Santa Mônica para 

atuar em situações de emergência de saúde 

pré-hospitalar;



• 1ª Mesa-redonda de Nefrologia;

• Participação em eventos promovidos pela 

Liga de Onco e Hematologia; em parceria entre 

a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva Luis Fer-

nando Teixeira (LASC) e a IFMSA Brazil UCPel 

(Nupec e SCOME);

• Realização de evento: Cerimônia do Jaleco;

• 2ª exposição de Genética da UCPel;

• Atividade Prática Supervisionada no Hospital 

Beneficência Portuguesa de Pelotas - Unidade 

Coronariana de Terapia Intensiva;

• Organização do evento Conscientização da 

População sobre a Hipertensão Arterial Sistêmi-

ca pela Liga Acadêmica de Cardiologia;

• Realização de evento: Agosto Dourado UCPel 

- Promovendo a amamentação.

ODONTOLOGIA
 Na UCPel, o curso de Odontologia, sob 

a coordenação da Profa. Ma. Patrícia Osório 

Guerreiro, tem como diferencial nota máxima na 

avaliação do Ministério da Educação. A  quali-

dade do corpo docente e a estrutura de ensino 

são objetos desta avaliação, complementados 

pelo comprometimento dos discentes. No cur-

so de Odontologia da UCPel cerca de 50% da 

carga horária é dedicada às atividades práticas 

que oportunizam a vivência da realidade profis-

sional.

 Um dos grandes diferenciais das aulas 

práticas promovidas pelo curso são  as  ativi-

dades de Odontologia em Saúde Coletiva 

(OSC), que proporcionam aos alunos contato 

com a comunidade desde o primeiro semestre. 

Além disso, o curso conta com três modernas 

Clínicas Odontológicas totalmente informatiza-

das e dois laboratórios de atividades pré-clíni-

cas.



Atuação:

• Realização de evento: Educação continuada 

para agentes comunitários de saúde – diag-

nóstico precoce de câncer bucal;

• Curso de Extensão: Endodontia e Patologia 

Oral- Interdisciplinaridade em Foco;

• Participação no International Congress of Oral 

and Maxillofacial Surgery (ICOMS 2019);

• Participação na 54ª Reunião Anual da Asso-

ciação Brasileira de Ensino Odontológico (ABE-

NO);

• Visita Técnica Clindoc - Clínica de Radiologia 

Odontológica;

• Realização e participação em Ligas Acadêmi-

cas;

• Realização de evento: Educação continuada 

para agentes comunitários de saúde – diag-

nóstico precoce de câncer bucal;

• Curso de Extensão: Endodontia e Patologia 

Oral- Interdisciplinaridade em Foco;

• Participação no International Congress of Oral 

and Maxillofacial Surgery (ICOMS 2019);

• Participação na 54ª Reunião Anual da Asso-

ciação Brasileira de Ensino Odontológico (ABE-

NO);

• Visita Técnica Clindoc - Clínica de Radiologia 

Odontológica;

• Realização e participação em Ligas Acadêmi-

cas;

• Participação em Simpósio e Palestras;

• Ação de prevenção: Maio Vermelho - Dia de 

Combate ao Câncer de Boca;

• Realização de evento: Agosto Dourado UCPel: 

Promovendo a amamentação.

PSICOLOGIA
 Na UCPel, o curso de Psicologia, sob a 

coordenação da Profa. Ma. Andrea Veiga Wag-

ner, tem como ênfase as áreas da Saúde, Ed-

ucação e Trabalho, bem como, a possibilidade 

de inserção bastante significativa em pesquisas, 

impulsionada pelo vínculo com o Programa de 

Pós-Graduação em Saúde e Comportamento. 

Atuação:



• Realização de Roda de Conversa entre do-

centes e discentes;

• Realização de ações de sensibilização: Pre-

venção do Suicídio - Um Problema de Saúde 

Pública;

• Participação na III Jornada Multiprofissional 

em Saúde do Idoso;

• Realização de evento: Agosto Dourado 

UCPel: Promovendo a amamentação;

• Realização do evento: Psicologia Jurídica no 

Sistema Penitenciário.

Lato Sensu
Centro de Ciências da Saúde

• Programa de Residência Médica - PRM

 Atenta as demandas regionais, particu-

larmente na Saúde, área em que a Universidade 

Católica de Pelotas possui referência, ofertou-se 

as seguintes especializações ao lado.

    Através desses cursos, a UCPel contribuiu 

para a formação de mão de obra técnica espe-

cializada para atuar em todas as instâncias do 

mercado, perpassando desde a atenção básica, 

gestão e alta complexidade.

Análises Clínicas;

Farmácia Clínica e Hospitalar;

Fisioterapia Cardiorrespiratória
e em Terapia Intensiva;

Cosmetologia e Estética.

         A Residência Médica constitui modali-

dade de pós-graduação destinada a médicos, 

sob a forma de treinamento em serviço, cujos 

programas vinculam-se ao Hospital Universitário 

São Francisco de Paula e à Universidade Católi-

ca de Pelotas. Constitui uma forma de  edu-

cação continuada e de capacitação de egres-

sos do curso de Medicina com total inserção na 

assistência à saúde da população de Pelotas e 

Região Sul do Rio Grande do Sul.

         A UCPel, através do seu Complexo de 

Saúde - Hospital Universitário São Francisco de 

Paula e Unidades Básicas de Saúde, oferece 

anualmente 60 vagas para o primeiro ano de 

formação entre os Programas de Residência em 

Clínica  Médica,  Cirurgia  Geral,  Pediatria,      Ob-

stetrícia  e  Ginecologia,  e  Medicina de Família 

e Comunidade, além de formar  especialistas 

em Medicina Intensiva, Nefrologia, Neonato-

logia e Medicina Intensiva Pediátrica. Conso-



ante a missão da UCPel na formação de seus 

alunos, os PRM visam a construção de atitudes 

colaborativas entre os profissionais que atuam 

nos seus cenários de formação, no sentido de 

prestar uma atenção plural e de qualidade aos 

pacientes que utilizam nosso sistema de saúde. 

• Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde do Idoso

 O Programa de Residência Multiprofis-

sional em Saúde do Idoso (RIM-SI/HUSFP/

UCPel) existe desde 2013 e dispõe de va-

gas  anuais para profissionais de enfermagem, 

farmácia, fisioterapia e psicologia. O objetivo 

é especializar profissionais de saúde, por meio 

da integração ensino-serviço-comunidade, para 

atuar em equipe multiprofissional e interdisci-

plinar, com a finalidade de prestar atenção in-

tegral à saúde do idoso, alicerçado nos pres-

supostos da educação permanente em saúde e 

nos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Os residentes atuam no Centro de 

Atendimento Psicossocial (CAPS), no Centro de 

Extensão à Terceira Idade (CETRES), no Hospital 

Universitário São Francisco de Paula e no Ambu-

latório Multiprofissional da Saúde do Idoso.

 Em 2019, além das atividades práticas 

desenvolvidas através de atendimentos indi-

viduais, multiprofissionais e de grupos de edu-

cação em saúde, os residentes participaram de 

projetos de extensão junto à docentes e alunos 

dos cursos de graduação. Houve, ainda, a or-

ganização da III Jornada Multiprofissional em 

Saúde do Idoso, reunindo alunos e profissionais 

da área de toda a região. Neste mesmo ano, 

o programa passou por uma reestruturação do 

seu projeto pedagógico, a fim de se alinhar às 

atuais propostas pedagógicas para o ensino em 

serviço no SUS e de contemplar novos locais de 

atuação ao profissional residente.

Stricto Sensu
Centro de Ciências da Saúde

• Programa Pós-Graduação em Saúde e Comportamento

 O Programa de Pós-Graduação em 

Saúde   e  Comportamento  (PPGSC),  sob  a  co-

ordenação da Profa.  Dra. Gabriele Cordenonzi

Ghisleni, busca a excelência metodológica para 

formação de mestres e doutores, permitindo a 

capacitação de novos pesquisadores. Em seu 

currículo,   destaca-se   a   preparação   em   

metodologias quantitativas e estatística  rela-

cionadas às áreas de saúde e comportamento, 

assim como a familiarização com  a  abordagem  

qualitativa. A qualidade deste processo de ensi-

no-aprendizagem pode ser evidenciada através 

da agilidade nas execuções de projetos de 

pesquisa, captação de recursos financeiros para 



realização de tais propostas, quantidade de dis-

sertações apresentadas e quantidade/qualidade 

das publicações em periódicos científicos oriun-

das de tais etapas. Atualmente, o PPGSC é um 

espaço universitário avançado de investigação e 

docência, articulando diferentes disciplinas per-

tinentes à saúde, tanto nas áreas básicas quanto 

nas  aplicadas.  Esta  interação  promove,  deste 

modo, estudos, pesquisas e ações sociais espe-

cíficas dirigidas ao âmbito acadêmico e profis-

sional, possibilitando assim, uma translação en-

tre as ciências básicas e da saúde.

Atuação:

• Vivência Acadêmica em Projeto de Pesquisa: 

Avaliação do Reflexo Vermelho e Puericultura 

em bebês aos 90 dias de vida;

• Vivência Acadêmica em Projeto de Pesquisa: 

“Transtornos neuropsiquiátricos maternos no ci-

clo gravídico-puerperal: detecção e intervenção 

precoce  e  suas  consequências  na  tríade  fa-

miliar - Impacto das intervenções precoces no 

ciclo gravídico-puerperal e ensaio clínico de 

estimulação para o neuro desenvolvimento em 

bebês aos 18 meses pós-parto”;

• Vivência Acadêmica em Projeto de Pesquisa: 

“Transtornos neuropsiquiátricos maternos no ci-

clo gravídico-puerperal: detecção e intervenção 

precoce  e  suas  consequências  na  tríade  fa-

miliar”.

• Mestrado Profissional em Saúde no Ciclo Vital

 O Mestrado Profissionalizante em Saúde 

da Mulher, Criança e Adolescente da UCPel, sob 

a coordenação  do  Prof.  Dr.  Fernando  Celso 

Lopes Fernandes de Barros, em 2019, teve a 

alteração do nome para Mestrado Profissional 

em Saúde no  Ciclo  Vital,  bem  como  uma 

adequação  curricular,   a     fim     de    contem-

plar    os    interesses da comunidade, através 

de pesquisas que beneficiem o ser humano, 

em qualquer fase da vida. Possui como linhas 

de pesquisas, a Saúde Gestacional e Puerpério, 

Desenvolvimento Infantil, Estratégias Preven-

tivas em Saúde do Ciclo Vital, Estratégias Pre-

ventivas  em  Saúde  Mental  e  Avaliação  Psi-

codiagnóstica e Intervenções Breves em Saúde 

Mental.

Atuação:

• Realização e participação no Salão Universi-

tário, por meio da Mostra de Pós-graduação;

• Participação no Agosto Dourado UCPel - Pro-

movendo a amamentação;

• Participação no Ciclo de palestras - Com-

preendendo a qualidade de vida em diferentes 

contextos.



Centro de Ciências
Sociais e Tecnológicas

 O Centro de Ciências Sociais e Tec-

nológicas, sob a direção da Profa. Dra. Ana 

Cláudia Vinholes Lucas,  abrange  os  cursos  

de  graduação em Administração, Arquitetu-

ra e Urbanismo, Ciências Contábeis,  Direito,  

Engenharia Civil, Engenharia de Computação, 

Engenharia Elétrica, Jornalismo, Publicidade 

e Propaganda, Serviço Social, Tecnologia em 

Design de Moda e Tecnologia em Segurança 

Pública. Além destes, mais 16 cursos na modali-

dade EAD. No âmbito do Stricto Sensu, o CCST 

abrange o Mestrado em Engenharia Eletrônica 

e Computação e o Mestrado e Doutorado em 

Política Social e Direitos Humanos. Desse modo, 

diante do amplo rol de cursos compreendidos 

pelo CCST, frisa-se que diversas ações foram re-

alizadas ao longo de 2019, as quais restam de-

stacadas a seguir, divididas por curso:

ADMINISTRAÇÃO
 Na UCPel, o curso de Administração, 

sob a coordenação do Prof. Me. Rafael Damé 

Andretti, tem como diferencial o currículo atu-

alizado, equipe qualificada de professores com 

larga experiência em gestão de empresas, in-

terface entre o mercado de trabalho e o curso, 

divulgação permanente de vagas para estágio 

e possibilidades de participação em pesquisas 

e estágios através do Escritório de Desenvolvi-

Atuação:

mento Regional (EDR) e do Centro de Incubação 

de Empresas da Região Sul (CIEMSUL). Ainda, o 

curso é reconhecido pela qualidade dos profis-

sionais formados para o mercado.

• Realização e participação na Semana acadêmi-

ca do curso de Administração da UCPel;

• Realização do projeto ADM na Prática que 

promove visitas técnicas;

• Realização da aula Magna do Curso de Admin-

istração que promove a interação dos alunos e 

comunidade;

• Realização e participação na Jornada Acadêmi-

ca do curso de Administração;

• Realização de Visita Técnica às Vinícolas Salton 

e Aurora. 



 Na UCPel, o curso de Arquitetura e Ur-

banismo, sob a coordenação da Profa. Dra. 

Laura Gomes Zambrano, tem como diferencial 

um perfil de professores atuantes no mercado 

da construção civil,  que  leva  à  sala  de  aula  

exemplos reais e atuais, possibilitando ao aluno 

vivenciar além da teoria, vivências de práticas 

projetuais. O profissional de Arquitetura e Ur-

banismo tem como atividades gerais melhorar 

a qualidade de vida do homem e da cidade, 

concretizada através da organização do espaço 

físico, envolvendo um processo criativo capaz 

de reunir os aspectos formais, espaciais, funcio-

nais, estéticos, tecnológicos, de conforto e da 

preservação do ambiente natural e construído, 

considerando os fatores sociais, econômicos e 

culturais do lugar e da comunidade.

ARQUITETURA
& URBANISMO

Atuação:

• Realização e participação na Semana acadêmi-

ca do curso de Arquitetura e Urbanismo da 

UCPel;

• Realização e participação no Soma Talks - Ar-

quitetura + Design Palestra Arquitetos Luis Edu-

ardo e Guto Índio da Costa;

• Realização de discussão sobre o patrimônio e 

tradições de Pelotas;

• Realização do I Seminário de Turismo e Cultu-

ra: Pelotas Patrimônio Nosso;

• Participação no 7º Prêmio Saint-Gobain Ar-

quitetura Habitat Sustentável;

• Realização do Levantamento Cadastral Institu-

to de Menores Dom Antônio Zattera;

• Participação no 3º Simpósio Científico 2019 

do ICOMOS/ BRASIL;

• Exposição de Maquetes no Estande Institucio-

nal da Prefeitura Municipal de Pelotas - FENA-

DOCE 2019;

•Participação da Audiência Pública no Capão 

do Leão sobre o convênio realizado entre Pre-

feitura e UCPel que contempla a regularização 

de 4 áreas de interesse social da cidade;

• Reunião com escritório de arquitetura  e  ur-

banismo da arquiteta Lina Aguirre para inter-

mediar a contratação de alunos do curso de 

arquitetura e urbanismo da UCPel, posterior-

mente, 4 alunos foram contratados;

• Egresso UCPel é premiado pelo Sindicato dos 

Arquitetos do Rio Grande do Sul (Saergs).



CIÊNCIAS
CONTÁBEIS

 O objetivo da Ciência Contábil é permitir 

o estudo e o controle dos fatos decorrentes da 

gestão do patrimônio das entidades econômi-

co-administrativas, com a intenção de fornecer 

informações e orientações que sejam úteis no 

processo de tomada de decisões dos indivíduos. 

As informações podem ser de natureza patrimo-

nial, econômica, financeira e social sobre uma 

entidade e estes indivíduos podem ser: sócios, 

acionistas e investidores; empregados; cre-

dores; fornecedores; clientes; governo; público 

em geral; administradores, diretores e executi-

vos. Nesse sentido, o Curso de Ciências Con-

Atuação:

tábeis da Universidade Católica de Pelotas, sob 

a coordenação da Profa. Ma. Geruza Rodrigues 

Thiel, tem por objetivo formar profissionais que, 

além de técnica e cientificamente aptos à apli-

cação da Ciência Contábil, sejam pró-ativos, 

com espírito crítico e criativo, com capacidade 

de julgamento, agilidade de raciocínio e geren-

ciamento de pessoas, conhecedores do cenário 

econômico e financeiro local, regional, nacional 

e internacional, com interesse de atualização e 

comprometimento com valores éticos e sociais 

que assegurem o bem comum.

trabalho na prática). 5 edições: 001/2019: e-So-

cial; 002/2019: A importância do CRCRS para a 

classe contábil; 003/2019: Contabilidade rural: 

perspectivas e mercado de atuação; 004/2019: 

Cruzamento de informações pelos órgãos  fis-

calizadores: qual a importância do contador e 

do gestor nesse processo?; 005/2019: Palestra 

Encerramento das Demonstrações Contábeis.

• Participação no XVII Convenção de Contabili-

dade do Rio Grande do Sul;

• Participação no Seminário de Contabilidade e 

Negócios;

• Realização de Visita Técnica na empresa Safras 

e Cifras;

• Realização do Projeto Aproxima (atividade que 

busca aproximar os estudantes do mercado de 



 O profissional do Direito, através da apli-

cação de conhecimentos jurídico-científicos, e 

da interpretação das normas jurídicas vigentes, 

desempenha o papel de agente organizador das 

relações sociais. Seja no exercício da advocacia, 

na atuação como promotor de justiça, delegado 

de polícia, ou em qualquer outra das possíveis 

áreas de atuação, busca promover a convivência 

humana. Na UCPel, o curso de Direito,  sob  a  

coordenação  da  Profa.  Dra.  Ana  Luiza Berg 

Barcellos, tem como diferencial o Núcleo de 

Práticas Jurídicas, Assistência Jurídica e Posto 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC). 

DIREITO

Atuação:

• Participação no 1º Workshop de Capacitação 

de Conselheiros Comunitários da Execução Pe-

nal de Pelotas;

• Participação no 2º Fórum Prisão, Universidade 

e Comunidade – O Presídio Regional de Pelo-

tas;

• Participação nos Encontros de Valorização do 

Servidor Penitenciário do Presídio Regional de 

Pelotas;

• Participação no 3º Seminário Interdisciplinar 

de Direito Aplicado ao Agronegócio;

• Participação na Oficina de Dinâmicas Proces-

suais – 2019/1;

• Promoção de Palestra  “Advogando  para  

mulheres: os desafios enfrentados no exercício 

da  advocacia  feminista”,  com  a  advogada  

Samira Pereira;

• Participação na Palestra - Papo Reto com  

Manuela D’Ávila: Igualdade de Gênero;

• Participação dos Acadêmicos de Direito em 

competição que realiza a simulação de susten-

tação oral em matéria de Direito Tributário;

• Visita técnica à Justiça do Trabalho proporcio-

na visualização das etapas de montagem e  re-

alização de audiências;

• Realização de Palestra “Ainda é possível falar-

mos em Direitos Humanos hoje”?;

• Artigos aprovados em Congresso Internacio-

nal;

• Realização de Aula Magna com Procurador 

Federal Angelo Roberto Ilha da Silva;

• Realização do III Encontro Interdisciplinar de 

Direito Tributário e Empresarial (EITE);

• Realização de Seminário Comemorativo dos 

30 anos do Direito;

• Realização de Visita Técnica dos alunos do cur-

so de Direito à Polícia Federal de Pelotas;

• Palestra “Dos concursos à aprovação”, com 

o Tabelião de Notas do Estado de São Paulo e 

egresso da UCPel, Matheus da Silva Freitas;

• Participação dos grupos de estudos do curso 

de Direito na 12ª Mostra de Cinema e Direitos 

Humanos, promovida pela UCPel;

• Participação do curso de Direito - Grupo de 

Estudos em Políticas Migratórias e Direitos Hu-

manos (Gemigra) - no IX Encontro de Pesquisa 

Empírica em Direito (EPED), em Osasco/SP; 

• Promoção da palestra “Mulheres encarceradas 

e o rompimento de laços sociais” pelo Grupo 

de Estudos em Direito Constitucional e Direitos 

Humanos;

• Promoção pelo Grupo de Estudos em Direito 

Penal da discussão sobre Pacote Anticrime;

• Realização de visita técnica à Cadeia Pública 

de Porto Alegre e Instituto Psiquiátrico Forense;

• Promoção do I Encontro de Direito do Tra-

balho e Previdenciário;

• Promoção do II Colóquio de Direito de Família, 

pelo curso de Direito e IBDFAM/Pelotas.





 O profissional de Engenharia Civil tem 

formação generalista nas diversas áreas da En-

genharia Civil,  tais como construção civil, geo-

tecnia,  transportes,  recursos  hídricos,  sanea-

mento básico e estruturas, além do domínio das 

técnicas  básicas   de   gerenciamento   e    admi-

nistração. Na UCPel, o curso de Engenharia Ci-

vil, sob  a  coordenação  do   Prof.   Me.    Ricardo  

Curi  Terra,  tem  como diferencial Laboratórios 

de Engenharia Civil (LEC), de Resistência de 

Materiais (LRM), de Instalações Hidrossanitárias, 

de Conforto Ambiental, de Computação Grá-

fica, de Topografia e de Geotecnia e Solos, o 

Escritório Modelo de Engenharia e Arquitetura 

(EMEA) e a Maquetaria.

ENGENHARIA 
CIVIL

Atuação:

• Realização e participação na Semana acadêmi-

ca do curso de Engenharia Civil da UCPel;

• Inauguração nova sala do DA Isidoro Halpern 

do curso de Engenharia Civil;

• Aula Magna do curso de Engenharia Civil;

• Participação na 16ª edição do Concrebol du-

rante o 61° Congresso Brasileiro do Concreto;

• Reconhecimento na 16ª edição do Concrebol 

durante o 61° Congresso Brasileiro do Concre-

to;

• Visita Técnica ao Parque Industrial da fábrica 

Dagoberto Barcellos;

• Participação na palestra “Desempenho das 

construções (NBR 15575) – Oportunidades para 

o crescimento do setor”;

• Realização de palestra - Desafios da carreira e 

mercado de trabalho;

• IV Semana Acadêmica Integrada da Engenha-

ria Civil – Feelings;



 Na UCPel, o curso de Engenharia de 

Computação, sob a coordenação do Prof. Dr. 

Cláudio Machado Diniz, tem como diferencial 

um currículo atualizado, com sólida formação 

nas áreas de software e hardware, possibilitan-

do uma visão sistêmica e interdisciplinar na 

solução de problemas e capazes de adaptar-se 

às constantes mudanças tecnológicas e sociais. 

Um dos diferenciais do currículo são os Proje-

tos Integradores em que o acadêmico tem a 

oportunidade de trabalhar no desenvolvimen-

to de projetos para solucionar problemas reais, 

conectando a aprendizagem ao mundo do tra-

balho. O acadêmico também tem a oportuni-

dade de se envolver em atividades de pesqui-

sa, por meio da integração com o Mestrado 

em Engenharia Eletrônica e Computação, e 

de extensão, através de projetos de extensão 

da UCPel. O currículo do curso também opor-

tuniza o envolvimento com o empreendedoris-

mo, através de disciplina obrigatória em que o 

acadêmico é desafiado a construir uma ideia de 

negócio e apresentar ao final da disciplina. As 

melhores ideias são convidadas a serem incu-

badas na incubadora de empresas da UCPel, o 

CIEMSUL. O Engenheiro de Computação for-

mado na UCPel pode atuar em empresas do 

setor de Tecnologia da Informação, indústrias 

dos setores eletroeletrônico e de automação, 

no setor público, em institutos de pesquisa e 

desenvolvimento ou abrir sua própria empresa.

ENGENHARIA DE
COMPUTAÇÃO

Atuação:

• Organização do 34º Simpósio Sul de Micro-

eletrônica e da 21ª Escola Sul de Microeletrôni-

ca;

• Organização da 21ª Escola Sul de Micro-

eletrônica;

• Organização do Tchelinux Pelotas 2019;

• Organização da VI Semana Tecnológica das 

Engenharias – STE.



ENGENHARIA
ELÉTRICA

 O profissional de Engenharia Elétrica 

atua na geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica. Estuda, projeta e especifica ma-

teriais, componentes, fontes alternativas e ren-

ováveis de energia, dispositivos e equipamen-

tos elétricos, eletromecânicos, magnéticos, de 

potência, de instrumentação, de aquisição de 

dados e de máquinas elétricas. Ele planeja, pro-

jeta, instala, opera e mantêm instalações elétri-

cas, sistemas de medição e de instrumentação, 

de acionamentos de máquinas, de iluminação, 

de proteção contra descargas atmosféricas e 

de aterramento. Coordena e supervisiona equi-

pes de trabalho, realiza estudos de viabilidade 

Atuação:

técnico-econômica, executa e fiscaliza obras 

e serviços técnicos; e efetua vistorias, perícias 

e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Na 

UCPel, o curso de Engenharia Elétrica, sob a co-

ordenação do Prof. Me. Leandro Zafalon Pieper, 

tem como diferencial um corpo docente qualifi-

cado, além do Laboratório de Microeletrônica e 

Processamento de Sinais (LAMIPS), Laboratório 

de Engenharia Biomédica (LEB), Laboratório 

de Microprocessadores, Laboratórios de Instru-

mentação Eletrônica, Laboratório de Máquinas 

Elétricas, Laboratório de Automação, e diversos 

laboratórios de Informática.

• VI Semana Tecnológica das Engenharias – STE.• Semana acadêmica do curso de Engenharia 

Elétrica da UCPel;

JORNALISMO e
PUBLICIDADE &
PROPAGANDA
 O profissional de Jornalismo é compro-

metido com a informação e com a verdade. Ele 

transforma fatos do cotidiano em notícia a ser di-

vulgada nos diferentes meios de comunicação. 

Atualmente, com a expansão da mídia digital, 

ele também deve acompanhar os avanços da 

tecnologia e incorporá-los em seu trabalho. 

Na UCPel, o curso de Jornalismo, sob a coor-

denação do Prof. Me. Marcos Paulo Spohr, tem 

como  diferencial  a  prática  do  jornalismo, de 

fato. Desde o primeiro semestre ele tem a opor-

tunidade de vivenciar as rotinas da profissão 

nos laboratórios de fotografia, rádio (inserção 

na rádio RU-AM), mídias digitais, impresso e 

TV/vídeo (laboratório de vídeo e TV UCPel/Ca-

nal Futura). Também, o profissional de Publici-

dade e Propaganda tem como missão divulgar 

e propagar de maneira planejada a existência 

de um produto ou serviço, trabalhando direta-

mente com a criatividade e com o público.



Atuação:

• Realização e participação na Semana acadêmi-

ca do curso de Jornalismo da UCPel;

• Realização de palestra “Esteriótipos, Cinema, 

Juventudes e Favelas”;

• Realização de Palestra Profissional  4.0;

• Realização de Editoral de Moda - Park Tupã - 

Fenadoce / 5 Marias / Doces Imperatriz;

• Participação no Programa Nacional de Ética 

nos negócios para universitários;

• Realização de Palestra Aceleradora de Carrei-

ra: Seja o profissional que o mercado de comu-

nicação e marketing precisa!;

• Realização de evento sobre Marketing, Ven-

das e Comunicação;

• Participação na Palestra Comunicação nas or-

ganizações - mediando relações com os stake-

holders;

• Realização de visita técnica na Ecosul e Safras 

e Cifras;

• Realização de Bate Papo - Jornalista em Todos 

os Sentidos;

• Realização do 26º Caça Talentos - 2019;

• Realização de Papo Jornalístico com Alessan-

dra Senna - RBS.



 O profissional de Serviço Social trabalha 

para a transformação da realidade social e o 

fim da desigualdade. Atua na elaboração, im-

plementação, execução e avaliação das políti-

cas sociais, como a saúde, a previdência social, 

a educação, a assistência social, entre outras. 

Trabalha na coordenação, execução e avaliação 

dos planos, programas e projetos na área social; 

encaminha providências e presta orientação so-

cial a indivíduos, grupos e à população; executa 

e avalia pesquisas, presta assessoria e consulto-

ria a órgãos da administração pública e privada; 

e apoio aos movimentos sociais. Na UCPel, o 

curso de Serviço Social, sob a coordenação da 

Profa. Ma. Luciane Bastos da Silva no ano de 

2019, tem como diferencial 50 anos de história 

que acompanha a transformação pela qual a 

profissão passou, estando entre os melhores e 

mais conceituados cursos do país. As aulas são 

totalmente presenciais e os acadêmicos têm à 

disposição projetos de pesquisa e extensão que 

o colocam em contato com a realidade desde 

o primeiro semestre. Há possibilidade de está-

gio na Assistência Judiciária da UCPel, Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS Escola), Hospi-

tal Universitário São Francisco de Paula (HUS-

FP), Clínica Psicológica, Núcleo de Economia 

Solidária e Incubação de Cooperativas (NESIC), 

Unidades Básicas de Saúde e Pronto Socorro.

SERVIÇO
SOCIAL

Atuação:
• Participação na 12ª Mostra Cinema e Direitos 

Humanos;

• Participação na VIII Consciência Negra UCPel: 

Amplie a Sua: Se cortam os direitos quem sofre 

mais? Os efeitos do Racismo na Saúde;

• Realização da Semana Acadêmica do Serviço 

Social;

• Participação no Seminário de Formação Profis-

sional da área.

• 13ª Conferência Municipal de Assistência So-

cial promovido pela UCPel, CMASPel e Prefeitu-

ra Municipal de Pelotas;

• Participação no 1º Workshop de Capacitação 

de Conselheiros Comunitários da Execução Pe-

nal de Pelotas;

• Participação nos Encontros de Valorização do 

Servidor Penitenciário do Presídio Regional de 

Pelotas;



TECNOLOGIA EM
DESIGN DE MODA

 O curso de Tecnologia em Design de 

Moda da UCPel, sob a coordenação da Profa. 

Ma. Ana Luiza Timm Soares, gradua tecnólo-

gos imaginativos e inovadores, que através da 

criatividade buscam solucionar problemas nas 

mais diversas áreas de atuação que englobam 

Atuação:

a indústria da confecção. O curso contempla 

laboratórios equipados com maquinário indus-

trial, Manequins de Moulage (Modelagem 3D), 

Teciteca (Biblioteca de Tecidos) e software de 

modelagem para a automação da confecção.

• Participação na Mesa-redonda Moda: Edu-

cação e Indústria no RS Moda, junto à Feira Na-

cional do Varejo;

• Semana Acadêmica do curso de Tecnologia 

em Design de Moda;

• Participação no Fashion Meeting Lançamen-

tos.

• Desfile na II Semana de Conscientização à Sín-

drome de Down em parceria com a APADPEL;

• Projeto social: Construção de bonecas com 

retalhos de tecido para doação entre os lares 

infantis de Pelotas;

• Visita ao Atelier Contextura;

• Apresentação dos projetos de Integração ao 

Design de Moda;



 O profissional do curso de Tecnologia 

em Segurança Pública, tendo em vista as pecu-

liaridades locais do mercado de trabalho e a ne-

cessidade de aperfeiçoamento dos profissionais 

que atuam no âmbito da segurança pública e 

privada, recebe uma formação superior voltada 

à área de segurança, de forma plena e inovado-

ra, direcionada aos diversos espaços de atuação 

no segmento da segurança pública e privada. 

Na UCPel, o curso superior de Tecnologia em 

Segurança Pública, sob a coordenação do Prof. 

Me. Fábio Raniere da Silva Mendes, tem o Pro-

jeto Integrador como diferencial, pois permite a 

realização de visitas técnicas e atividades práti-

cas junto aos Órgãos de Segurança Pública e 

Instituições de Segurança Privada em temáticas 

voltadas para a atuação nesses espaços inte-

grando teoria e prática. Destaca-se, ainda, o 

acesso aos laboratórios de informática, setor de 

multimeios, auditórios, estúdios, sala multiuso e 

rádio (Rádio Universidade AM), tendo em vista 

que existe um programa intitulado Educação e 

Segurança em Debate (vinculado ao curso) com 

frequência semanal em que os alunos têm a 

possibilidade de participar de debates voltados 

às áreas de segurança e educação.

TECNOLOGIA
EM SEGURANÇA
PÚBLICA [semi-presencial]

Atuação:

• Participação no Mini-Curso sobre Segurança 

Pessoal Privada;

• Participação no I Simpósio de Segurança 

Pública e Corporativa da Metade Sul;

• Participação no 1º Seminário Regional de Se-

gurança Integrada. Promovido entre TSP, EDR, 

PPG em Políticas Sociais e Exército Brasileiro;

• Realização de simulação de gerenciamento de 

crise - Shopping Pelotas.



Lato Sensu
Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas

 A Universidade Católica de Pelotas, 

com sua atuação voltada ao desenvolvimento 

regional, centraliza importantes demandas do 

mercado da região Sul do Rio Grande do Sul. 

Assim sendo, na área de negócios, desenvolve 

constante escuta às necessidades empresariais, 

as quais são materializadas através da formação 

continuada de profissionais para este mercado.

 Em 2019, oportunizaram-se os seguintes 

cursos:
• MBA em Marketing Estratégico;

• Especialização em Direito Tributário Em-
presarial;

• Direito Civil e Direito Processual Civil;

• MBE em Controladoria e Finanças;

• MBA em Coaching e Gestão Estratégica 
de Pessoas;

• MBA em Gestão Estratégica de Negócios;

• Engenharia de Segurança do Trabalho.

       Promovido pelo Escritório de Desenvolvi-

mento  Regional,  elaborou-se  a  oferta  do  

primeiro MBA em Agronegócios da Região Sul. 

Ressalta-se que este curso é fruto da partici-

pação institucional no Projeto Fronteira Sul – RS 

e tem como objetivo promover resolução de 

problemas da área. 

Stricto Sensu
Centro de Ciências Sociais
e Tecnológicas

• Mestrado e Doutorado - Política Social e Direitos Humanos

 O Mestrado e Doutorado em Política 

Social e Direitos Humanos da UCPel, sob a co-

ordenação da Profa. Dra. Aline Mendonça dos 

Santos, possui como linhas de pesquisa do Pro-

grama de Pós-Graduação em Política Social e 

Direitos Humanos: Estado, Direitos Sociais e 

Política Social, Direitos Humanos, Segurança e 

Acesso à Justiça e Questão Social, Trabalho, So-

ciabilidades e Resistências Políticas.



Atuação:

• Participação no encontro entre GITEP E GESP 

do PPGPSDH/UCPel que atuam na construção 

de políticas públicas;

• Participação no Projeto de Acolhimento de 

Imigrantes e Refugiados da UCPel;

• Participação em Colóquios e Mesa-redonda;

• 1° Seminário da Frente Parlamentar Mista de 

Segurança Pública;

• Realização da 1ª Conferência em Soberania e 

Segurança Alimentar;

• 2º Fórum Prisão, Universidade e Comunidade 

– O Presídio Regional de Pelotas;

• Participação nos Encontros de Valorização do 

Servidor Penitenciário do Presídio Regional de 

Pelotas;

• Participação no VIII Consciência Negra UCPel: 

Amplie a Sua: Se cortam os direitos quem sofre 

mais? Os efeitos do Racismo na Saúde;

• Participação no VII Seminário de Políticas Soci-

ais no Mercosul (SEPOME): “As políticas sociais 

na América Latina e a garantia dos direitos hu-

manos”.

• Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação                                           

 O Mestrado em Engenharia Eletrônica 

e Computação (MEEC), sob a coordenação do 

Prof. Dr. Eduardo Antônio César da Costa, tem 

como objetivo geral fomentar a qualificação 

de engenheiros de computação, engenheiros 

eletricistas, com formação em eletrônica, e 

profissionais de áreas afins, formando profis-

sionais capazes de promover o desenvolvimen-

to científico e tecnológico voltado às necessi-

dades das empresas e sociedade. O Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e 

Computação tem como meta básica o desen-

volvimento de atividades que permitam a 

criação e disseminação da ciência e da tecno-

logia na área. Com esse objetivo, pretende-se 

buscar a melhoria na qualidade de vida da so-

ciedade e a sua sustentabilidade. Nesse contex-

to, o egresso deve incorporar à sua formação 

de origem o viés científico e tecnológico, atu-

ando para atender prioritariamente às necessi-

dades de mais alto nível na pesquisa científica 

acadêmica, bem como ao mercado de trabalho 

tecnológico avançado.     

Atuação:

• Organização do 34º Simpósio Sul de Micro-

eletrônica e da 21ª Escola Sul de Microeletrôni-

ca;         

• Parceria com o Parque Tecnológico, via Es-

critório de Desenvolvimento Regional, contem-

plando 03 discentes com bolsas de 100% para a 

realização do mestrado;

• Conquista de bolsa de produtividade por 

meio da aprovação de projeto: Aceleradores 

de Hardware Aproximados para Codificação de 

Vídeo - CNPq;

• Apresentação de trabalho científico no SEM-

ISH 2019 - 46º Seminário Integrado de Software 

e Hardware;

• Apresentação de trabalhos, palestra, e orga-

nização de evento 3rd IEEE Seasonal School on 

Digital Processing of Visual Signals and Applica-

tions (DPVSA).



Instituto Superior de
Formação Humanística

 O Instituto Superior de Formação Hu-

manística (ISFH) da Universidade Católica de 

Pelotas, sob  a  direção  de  Prof.  Dr.  Dom  

Ricardo Hoepers, por sua natureza, está vincula-

do acadêmica e administrativamente à Reitoria, 

sob a tutela direta do chanceler Dom Jacinto 

Bergman. Tem como papel fundamental cum-

prir a missão da identidade católica da Institu-

ição, promovendo e garantindo as condições 

necessárias para esse fim. O ISFH atua no ensi-

no, na pesquisa e na extensão, em diálogo com 

os centros, cursos e programas de pós-gradu-

ação, bem como, articulando a formação per-

manente e a interação de todos da comunidade 

interna e externa ligados à UCPel, afirmando 

os valores cristãos e as responsabilidades soci-

ais próprias de uma Universidade comunitária. 

No ISFH estão os cursos de Teologia, Filosofia e 

Pedagogia, que compõem a tríade fundamental 

do saber humanístico e, por isso, cabe também 

ao ISFH, ministrar disciplinas pedagógicas, de 

cultura religiosa, éticas, filosóficas e teológicas 

na UCPel, promovendo o diálogo entre a fé e os 

vários ramos do saber. O ISFH é o eixo no qual 

gira o projeto por uma educação humanística 

cristã que une tradição e inovação e, que traz 

o diferencial e a originalidade de preparar pes-

soas para um mundo mais justo e solidário.

TEOLOGIA
 O curso de Teologia da UCPel, sob a co-

ordenação do Prof. Me. Pe. César Augusto Dias 

Garcia, visa contemplar a ação interdisciplinar 

como fundamento imprescindível à formação 

do pensamento complexo na perspectiva da 

fé e da razão, visando à capacitação do teólo-

go para atuar em equipes multidisciplinares, 

identificando, planejando e executando ações 

eficazes para a condução de suas demandas 

de trabalho. O curso  contempla  estratégias  

problematizadoras, tratando os conceitos espe-

cíficos da área e demais saberes atrelados à for-

mação fundamental da identidade católica, de 

forma contextualizada e interdisciplinar, vincu-

lando-os permanentemente às suas dimensões 

de aplicação. As metodologias adotadas conju-

gam-se, portanto, à formação de habilidades e 

competências, atendendo à vocação da Univer-

sidade no que tange ao seu compromisso com 

a formação de sujeitos aptos a exercerem sua ci-

dadania, bem como à Identidade Católica dese-

jável ao curso, profundamente comprometidos 

com a inclusão social através da inserção qualifi-

cada dos egressos no mercado de trabalho e na 

prática pastoral.

Atuação:

• Aula Inaugural da Teologia: História das Uni-

versidades;

• Projeto de Integração e validação de diploma 

para alunos egressos da Teologia;

• Curso de Formação para Ministros Extraor-

dinários;

• Participação do Encontro Arquidiocesano de 

professores.



FILOSOFIA
 Os cursos de Filosofia, Bacharelado e 

Licenciatura, sob a coordenação da Profa. Dra. 

Adriane da Silva Machado Mobbs, apresentam 

uma organização curricular e pedagógica que 

busca propiciar aos seus estudantes uma sólida 

formação filosófica com ênfase na pesquisa e 

na atividade docente respectivamente. São res-

ponsáveis pela formação filosófica dos futuros 

presbíteros da Igreja Católica do extremo sul do 

Rio Grande do Sul, e, não sendo cursos apenas 

eclesiásticos, oferecem sólida formação em filo-

sofia aos demais alunos.

 Vinculados ao Instituto Superior de 

Formação Humanística são responsáveis pelas 

componentes curriculares de formação filosófi-

ca na perspectiva de uma antropologia integral. 

A importância do pensamento filosófico é sem-

pre mais percebida diante da complexidade dos 

problemas que permeiam a existência humana 

e as profundas mudanças culturais pelas quais 

a sociedade passa. Os cursos de Filosofia estão 

voltados para, interdisciplinarmente, auxiliar na 

resolução dos problemas emergentes da socie-

dade contemporânea, com vistas a uma socie-

dade mais humana, permeada pela alteridade.

Atuação:

• Realização e participação na Semana Acadêmi-

ca: Ética pensando os fundamentos do agir hu-

mano;

• Participação na Palestra Para Quê, afinal, Fi-

losofia?;

• Aprovação de egresso em Mestrado.

PEDAGOGIA
 Na UCPel, o Curso de Pedagogia, sob 

a coordenação da Profa. Ma. Vera Luci Alves 

Savedra, tem como diferencial  atividades  edu-

cativo-pedagógicas vinculadas ao Núcleo de 

Estudos Pedagógicos (NEP), atividades em gru-

pos de discussão, projetos de extensão, proje-

tos em parceria com a CAPES/MEC, atividades 

em laboratórios de aprendizagem, informática, 

ação  docente   e   de   experimentos   lúdico-pe-

dagógicos.



Atuação:

• Participação no 2º Fórum de Integração entre 

o Ensino Superior e Educação Básica (FIESEB);

• Participação na 12ª Mostra Cinema e Direitos 

Humanos.

Educação a
Distância

 A modalidade do ensino a distância ob-

jetiva um processo de aprendizagem dinâmico 

e eficiente por meio de recursos tecnológicos, 

em que o estudante e os professores desen-

volvem atividades educativas, a partir de uma 

integração virtual, em lugares  e/ou  tempos  

diferentes.

 Na UCPel, o Núcleo de Educação a 

Distância é responsável pelo apoio ao ensi-

no presencial, através da oferta de disciplinas 

a distância, semipresenciais, institucionais e 

atividades complementares gerais (ACG’s), de-

pendências, cursos híbridos e de extensão, pro-

vas de proficiência e avaliações interdisciplin-

ares.

 A partir de 2019, o Núcleo de Educação 

a Distância passou a ter como foco também 

o ensino a distância de cursos de graduação,  

originados da parceria com o Grupo A. O alu-

no de EAD tem disponível a mesma estrutura 

oferecida ao estudante do curso presencial, e 

é estimulado a participar de projetos de ensi-

no, pesquisa e extensão. Desta forma, a UCPel 

acredita em uma formação integral para seus 

alunos.

• Administração (ADM)

• Análise e Desenvolvimento
de Sistemas (ADS)

• Ciências Contábeis (CC)

• Gestão Comercial (GC) 

• Gestão de Recursos
Humanos (GRH)

• Gestão Financeira (GF)

• Gestão Pública (GP)

 No ano de 2019, consolidou-se a expectativa de oferta de 16 cursos. Sendo eles:

• Jornalismo (JOR)

• Letras (LET)

• Marketing (MKT)

• Pedagogia (PED)

• Processos Gerenciais (PG)

• Publicidade e Propaganda (PP)

• Redes de Computadores (REDES)

• Serviço Social (SS)



  Este conjunto de cursos promoveu dife-

rentes ações aos discentes, abaixo algumas são 

relacionadas.

Realização e participação na

Semana Acadêmica

Realização e participação na

Semana Acadêmica

Realização e participação na

Semana Acadêmica

15º Encontro Regional de 
Educadores Infantis - Infância,
educação e sociedade: por 
um protagonismo compartilhado 
na educação infantil

Workshop de

Fotografia UCPel

Visita Técnica na
empresa Safras e Cifras

Participação na palestra 
Comunicação nas Organizações: 
mediando relações com os 
stakeholders

Participação no Encontro de 
Formação Integrada para 
Profissionais, Supervisores, 
Professores e Alunos

Participação na palestra 
Aceleradora de Carreira: 
Seja o profissional que o mercado de 
comunicação e marketing precisa

Programa Nacional de Ética 
nos Negócios para
Universitários

#ADM

#REDES

#LET

#PED

#ADM
#ADM

#PP

#SS

#PP
#JOR

#JOR

#JOR

#MKT

Realização e participação na

Semana Acadêmica
#ADS

#CC

Realização e participação na

Semana Acadêmica
#JOR

#PP#JOR

Realização de

Editoral de Moda 
Park Tupã - Fenadoce / 5 Marias / 
Doces Imperatriz 

#PP#JOR

Visita Técnica
na RBS TV Pelotas

#PP#JOR

Realização e participação na

Semana Acadêmica
#SS

Acadêmica do curso de Letras
EAD é destaque no Salão
Universitário 2019

#LET



UNIVERSIDADE
COMUNITÁRIA:
projetos que
impactam
a região

 A atuação da UCPel leva à comunidade 

novas possibilidades de transformar a própria 

realidade socioeconômica e cultural. Com esse 

modelo de ação, a Universidade Católica de 

Pelotas oferece aos alunos a participação em 

atividades práticas e, à sociedade, uma série de 

impactos positivos.

EXTENSÃO
 Na UCPel as atividades de extensão são 

compreendidas como um processo educativo, 

cultural e científico, articulando ensino e pesqui-

sa de forma indissociável com os interesses da 

sociedade, concretizando, assim, o compromis-

so da comunidade acadêmica em contribuir 

para o desenvolvimento da região e o efetivo 

exercício teórico-prático. A partir de 2019, sob a 

coordenação do Prof. Me. Ezequiel Insaurriaga 

Megiato, o Escritório de Desenvolvimento Re-

gional assumiu a Extensão no que tange proje-

tos e programas.

 A política de extensão na UCPel é ex-

pressa por meio de linhas norteadoras, que se 

apresentam sob as formas de ação educativa, 

prestação de serviços, difusão e intercâmbio 

científico-cultural, ação social e integração na 

comunidade universitária.

 As  atividades  extensionistas se dividem 
em Projetos, Programas e Serviços.



 Ainda em 2019, o EDR realizou a seleção 

e acompanhamento de 15 programas e proje-

tos de extensão, distribuídos em várias áreas 

do conhecimento relacionados aos cursos  de  

graduação oferecidos pela instituição. Além dis-

so, proporcionou dois eventos, denominados 

“Momento da Extensão”.

Objetiva promover junto a microempresári-
os e empresários de pequeno porte o auto-
conhecimento de seu negócio por meio da 
contabilidade de custos, contribuindo para a 
gestão eficaz dos recursos da organização e 
por consequência sua longevidade.
Coordenação: Profa. Ma. Geruza Rodrigues 
Thiel.
Principais cursos envolvidos: Ciências Contábeis.

Objetiva promover a saúde bucal nos pri-
meiros mil dias de vida (da gestação ao segun-
do ano de vida dos bebês) nos três níveis de 
atenção à saúde nos serviços de saúde presta-
dos pela Universidade Católica de Pelotas.
Coordenação: Profa. Dra. Luísa Jardim Corrêa de 
Oliveira.
Principais cursos envolvidos: Odontologia.

Objetiva realizar oficinas e cursos de formação,  
reflexão e construção de estratégias de com-
bate ao racismo em diferentes setores da 
sociedade civil organizada, setores da saúde 
e aos estudantes da UCPel, através da ma-
nutenção de um espaço contínuo de formação 
teórica  e prática sobre as diferenças sociais, 
étnicas e raciais da sociedade brasileira. 
Coordenação: Profa. Ma. Carla Silva de Ávila. 
Principais cursos envolvidos: Serviço Social, Psico-
logia e Fisioterapia.

O PAIC, sendo um grupo interdisciplinar, tem 
como objetivo principal ser um centro mobi-
lizador de inclusão digital, cidadania, mobili-
zação social e atuação universitária, democrati-
zando a informática para a população que vive 
em situação de vulnerabilidade social em áreas 
de abrangência da Arquidiocese de Pelotas.
Coordenação: Prof. Me. Fábio Raniere da Silva 
Mendes.
Principais cursos envolvidos: Filosofia, Direito, 
Administração, Pedagogia e Arquitetura e Ur-
banismo.

ATENÇÃO ODONTOLÓGICA
HOSPITALAR

Objetiva promover a saúde bucal de pacien-
tes internados na Clínica Médica e na Unidade 
de Tratamento Intensivo (UTI) do HUSFP da 
UCPel. 
Coordenação: Prof. Me. Guilherme de Marco 
Antonello.
Principais cursos envolvidos: Odontologia.

AVALIAÇÃO DA COLONIZAÇÃO 
DO ESTREPTOCOCO DO GRUPO B 
EM GESTANTES ATENDIDAS NOS 
AMBULATÓRIOS DE PRÉ-NATAL DA 
UCPEL

Objetiva  oferecer  às  gestantes  atendidas  
nos  ambulatórios  de  pré-natal  da  UCPel  
a  realização do exame para a pesquisa do 
Estreptococo do Grupo B,  responsável por 
identificar graves  infecções neonatais.
Coordenação: Profa. Ma. Cristina Damé Fabião.
Principais cursos envolvidos: Medicina.

PROJETO SALVAR

Objetiva ofertar à comunidade, especialmente 
escolas públicas e privadas do município, 
a experimentação de simulação realística e 
aprendizado da prática de ressuscitação car-
diorrespiratória. Participação de acadêmicos 
nas escolas para desenvolvimento de oficinas 
e capacitação em suporte básico a vida.
Coordenação: Profa. Ma. Ana Cristina Kraemer 
Moraes e Profa. Ma. Samanta Maagh.
Principais cursos envolvidos: Medicina e Enferma-
gem.

Objetiva promover a formação dos acadêmicos nas dimensões humana, ética, social 
e profissional, com instrumentos prático-pedagógicos em vista da conscientização so-
ciopolítica e da formação de profissionais éticos e humanizados.
Coordenação: Prof. Dr. Enir Cigognini.
Principais cursos envolvidos: Filosofia, Teologia e Serviço Social.



PROGRAMA ATENÇÃO
FISIOTERAPÊUTICA NA COMUNIDADE

Objetiva oferecer à comunidade  pelotense  atenção  fi-
sioterapêutica especializada nas áreas de Fisioterapia: Es-
portiva; Saúde do Trabalhador, Saúde do Idoso e da Mulher 
e pacientes em Hemodiálise/HUSFP. 

Tem como projetos vinculados:
- Atenção Fisioterapêutica na comunidade esportiva;
- Atenção Fisioterapêutica aplicada à saúde do trabalhador;
- Atenção Fisioterapêutica na saúde do Idoso e da Mulher;
- Atenção Fisioterapêutica na Hemodiálise.

Coordenação: Prof. Me. Flaviano Moreira da Silva.
Principais cursos envolvidos: Fisioterapia.

PROGRAMA LABORATÓRIO DE
ACERVO DIGITAL

O LAD tem como objetivo promover ações  de  transversali-
dade e democratização da cultura local e regional, através 
da utilização de ferramentas digitais voltada para a pro-
dução e promoção de conteúdos relacionados à proteção 
do patrimônio histórico-cultural do município de Pelotas e 
região. 

Tem como projetos vinculados:
- Projeto Memória Pelotas de Nelson Nobre Magalhães;
- Projeto Universo Canini;
- Projeto História e Cultura na Comunidade.

Coordenação: Profa. Dra. Fabiane Villela Marroni e Prof. Dr. 
Daniel Moraes Botelho.
Principais cursos envolvidos: Pedagogia.

PROGRAMA DIREITO NA COMUNIDADE

Objetiva proporcionar ao aluno um leque articulado, 
harmônico e de qualidade de projetos de extensão na área 
do Direito, os quais apresentarão diferentes formas e méto-
dos, sempre com vistas à formação de qualidade, inter e 
multidisciplinar, e à promoção dos direitos humanos.

Tem como projetos vinculados:
- Centro de Apoio a Ações Coletivas (CEAC);
- Direito na Rua;
- Pacientes Jurídicos. 

Coordenação: Profa. Dra. Ana Paula Dittgen da Silva.
Principais cursos envolvidos: Direito.

PROGRAMA EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE

Objetiva consolidar ações de extensão no âmbito da comu-
nidade local, como estratégia de fomentar a qualificação da 
formação acadêmica no âmbito da educação.

Tem como projetos vinculados:
- Projeto Pedagogia Hospitalar;
- Projeto Núcleo de Estudos Pedagógicos;
- Projeto Iniciação à Docência na Educação Básica.

Coordenação: Prof. Dr. Daniel Moraes Botelho e Profa. Ma. 
Ieda Lourdes Gomes de Assumpção.
Principais cursos envolvidos: Pedagogia.

NÚCLEO ECONOMIA SOLIDÁRIA E INCUBAÇÃO 
DE COOPERATIVAS

Objetiva a incubação e fortalecimento de iniciativas de pro-
dução e comercialização no âmbito da economia solidária e 
no desenvolvimento de tecnologias sociais na região.

Tem como projetos vinculados:
- Consolidação e fortalecimento da estrutura organizativa e 
das frentes de comercialização da Rede Bem da Terra;
- Consolidação da Rede de empreendimentos de coleta e 
separação de resíduos sólidos / Rede RECICLAR e Tecnolo-
gias Sociais, Economia Solidária, Agroecologia e Desenvolvi-
mento Territorial; a ação extensionista do NESIC/UCPel jun-
to a comunidade de dependentes químicos em recuperação 
e seu entorno. 

Coordenação: Prof. Dr. Tiago de García Nunes.
Principais cursos envolvidos: Serviço Social.

SUSTENTABILIDADE NO HABITAT SOCIAL

Objetiva trabalhar o conceito ampliado de moradia, que 
além da casa contempla a infraestrutura, o saneamento 
básico, o acesso ao transporte coletivo, ao trabalho, aos 
equipamentos de saúde e educação, ao lazer, enfim, a to-
dos os elementos necessários a uma boa qualidade de vida, 
bem como, desenvolver uma tecnologia construtiva para 
habitação de interesse social que vise a conscientização da 
sustentabilidade dos diversos atores envolvidos (moradores 
e acadêmicos). Aspectos sustentáveis de fácil execução, no 
sentido do uso de materiais que permitam a reciclagem.

Tem como projetos vinculados:
- Regularização Fundiária de Interesse Social;
- Assistência Técnica à Habitação Social;
- Projeto para Associação de Moradores do Lindoia;
- Praça da Alfândega – UFPel.

Coordenação: Prof. Ma. Joseane da Silva Almeida.
Principais cursos envolvidos:  Arquitetura  e  Urbanismo,  En-
genharia Civil e Direito.



PROGRAMA APOIO ÀS PRÁTICAS
PATRIMONIAIS

Objetiva ser um centro de apoio para a documentação, educação, reconhecimento e valorização do patrimônio histórico e 
cultural de Pelotas e região.

Tem como projetos vinculados:
- Documentação de construções histórico-culturais;
- Educação para o patrimônio: Pelotas de Papel e Qualificação do patrimônio cultural.

Coordenação: Profa. Ma. Daniele Behling Luckow.
Principais cursos envolvidos: Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil.



CENTRO DE EXTENSÃO EM ATENÇÃO À
TERCEIRA IDADE – CETRES

 O CETRES é um serviço permanente de extensão 
(29 anos de atividade), que, embasado nos  princípios  de  
respeito, dignidade e valorização integral da pessoa, postula 
seu trabalho com a diretriz de preparar e construir uma velhice 
digna e bem-sucedida a todas as pessoas. Oferece um espaço 
onde o idoso é atendido nos aspectos biopsicossocial e de 
resgate de saberes, de experiências e vivências, oportuni-
zando a ocupação do tempo livre com ações significativas 
que combatem o isolamento social e contribuem para sua 
satisfação e realização pessoal.
 Suas ações contribuem para a transformação da re-
alidade dos idosos, no reconhecimento de seu papel como 
cidadão e na reivindicação de seus direitos na sociedade. 
Possui como público-alvo as pessoas de meia e terceira idade, dos 50 
aos 92 anos de idade, priorizando seu atendimento aos idosos 
de todos os bairros do município  e  de  alguns  municípios  
vizinhos.

 As principais atividades oferecidas no ano de 2019 foram: 

LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL

 As atividades do Laboratório correspondem o con-
trole tecnológico dos materiais, tais como corpos de prova 
de concreto, argamassa e cimento, blocos de concreto para 
pavimentação, blocos de concreto e cerâmicos para alve-
naria, ensaios em solos, tais como ensaio de compactação, 
CBR, limites de consistência e ensaios diversos de agrega-
dos miúdos e graúdos. 
 O diferencial do Laboratório de Engenharia Civil 
da Universidade Católica de Pelotas é a sua atuação há mais 
de 40 anos dentro da construção civil de Pelotas e região, colocan-
do em prática toda a teoria recebida dentro da sala de aula 
e oportunizando estágio aos alunos do curso. Além disso, 
possui como diferencial três prensas hidráulicas de atuação 
simultânea, com capacidade para ensaiar mais de 100 cor-
pos de prova/dia, possibilidade de realizar o controle labora-
torial in loco e câmara úmida com capacidade para mais de 
600 corpos de prova.

Principais atividades do LEC em 2019: 
- Controle tecnológico do concreto de cinco empreendi-
mentos do Parque Una;
- Controle tecnológico do concreto da Estação de Tratamen-
to de Água do São Gonçalo.

 Ainda em 2019 foram produzidos mais de 2500 
blocos de alvenaria   estrutural   destinados  à  APAC  e  pro-
jeto  da  Secretaria Municipal da Saúde de Pelotas, com três 
alunos do curso de Engenharia Civil envolvidos diretamente. 
Atividade esta resultado de convênio firmado. 

A Fábrica de Artefatos de Concreto ARTECON P foi con-
cebida através da parceria entre a Universidade Católica 
de Pelotas, Governo do Rio Grande do Sul e Prefeitura de 
Pelotas. Foi  construída  no  interior  do  Presídio  Regional
 de Pelotas (PRP) com os próprios blocos produzidos na 
fábrica, utilizando a mão de obra prisional, um programa 
pioneiro na região sul que tem por objeto a ressocialização 
dos apenados do regime fechado. O projeto conta com 
orientação do corpo técnico  do  curso  de  Engenharia  
Civil da UCPel, em que a análise técnica e laboratorial 
passa por todas as fases da fabricação dos artefatos de 
concreto. Esses artefatos serão utilizados em prol da co-
munidade pelotense, atendendo as demandas locais de 
saneamento e calçamento. Destaca-se ainda que todo o 
maquinário utilizado pelos apenados foi doado e por eles 
revitalizado, o que mostra a capacidade e o empenho dos 
apenados envolvidos no projeto.  

Inaugurada em 30 de maio de 2019, a fábrica já produziu 
mais de 2500 blocos de alvenaria estrutural que atendem 
a NBR 6136 e caminham para a produção de blocos de 
pavimentação tipo Unistein, que possui uma demanda de 
17 mil blocos para a construção de uma ciclo faixa na rua 
Comendador Rafael Mazza.

- Bordado em Fitas;
- Memória;
- Inglês;
- Atividade Física; 
- Grupo Musical; 
- Pintura em Tela; 
- Feltro; 
- Criatividade; 
- “Contação” de Histórias;
- Dança Cigana; 
- Informática; 

- Tricô; 
- Espanhol; 
- Crochê; 
- Terapia Ocupacional; 
- Fisioterapia Preventiva; 
- Dança Ritmos Variados; 
- Tapeçaria; 
- Macramê; 
- Grupo de Orientação
a Cuidadores de Idosos.

 Assim, as atividades oferecidas compreenderam 20 
oficinas (de segunda a sexta-feira), com atuação de 28 vol-
untários (que coordenam as oficinas), com a participação dos 
cursos de Fisioterapia, Odontologia e Psicologia da UCPel, envolven-
do 32 acadêmicos, que atenderam 536 idosos no ano de 2019, 
sendo 291 no 1º semestre, 245 idosos no 2º semestre. 



SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

 No Serviço de Assistência Judiciária (SAJ) da UCPel 
a população recebe atendimento como em um grande es-
critório de advocacia. Voltado para o público com renda 
familiar inferior a dois salários mínimos, fornece orientação 
judiciária através dos acadêmicos do curso, assessorados 
por professores orientadores. Os atendimentos são realizados 
diariamente, na área cível, trabalhista, previdenciária e penal. As 
atividades desenvolvidas aliam o conhecimento teórico ao 
exercício prático das atividades do advogado.

Público-alvo: pessoas  que  experimentam  alto  grau  de  vul-
nerabilidade social e que precisam de acesso à justiça. 

 O SAJ também está integrado aos demais cursos 
da Universidade. Em parceria  com  o  Serviço  Social,  a  
população recebe assistência, enquanto o aluno trabalha de 
forma interdisciplinar as questões relacionadas ao Direito. 
Além disso, o SAJ participa de projetos em parceria com a 
Prefeitura Municipal, Justiça Estadual, Ministério Público e 
Defensoria Pública. 
 O Serviço congrega os seguintes projetos: Direito 
na Rua, Pacientes Jurídicos e CEAC. Além disso, o Serviço 
conta com um Posto do CEJUSC – Centro de Resolução de 
Conflitos. Decorrente da parceria da UCPel com o Tribunal 
de Justiça do RS, possibilitando a busca da solução amigável 
das demandas. 

Diferencial do local: 

- Atendimento rápido em comparação com outros serviços 
de assistência jurídica gratuitas; 

- Alto número de atendimentos realizados, beneficiando 
centenas de pessoas anualmente; 

- Número considerável de projetos de extensão vinculados, 
que auxiliam ainda mais a população no sentido de acessar 
direitos e justiça;

- Horários que possibilitam à população acessar o serviço in-
clusive aos sábados pela manhã, além de permitir a atuação 
dos alunos que trabalham durante os dias úteis.

As triagens para novos atendimentos ocorrem de segun-
da-feira a sexta-feira, devendo os interessados retirar fichas 
às 8h. 

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

 A Clínica de Fisioterapia, localizada no Campus da 
Saúde, serve de cenário de aprendizagem e campo de es-
tágio em diferentes momentos da trajetória dos acadêmi-
cos do curso. Neste espaço são realizados atendimentos de 
fisioterapia à comunidade em diferentes áreas de atuação. 
São ofertados atendimentos nas áreas de fisioterapia neuro-
funcional, fisioterapia ortopédica, traumatológica e reuma-
tológica, fisioterapia uroginecológica e obstétrica, saúde do 
trabalhador e saúde do idoso, entre outros.
 Os atendimentos são oferecidos pelo Sistema 
Único  de  Saúde  via  contratualização  com  a  Secretaria  
Municipal  de  Saúde  de  Pelotas.   Esses  atendimentos  
são  realizados pelos alunos com supervisão direta e perma-
nente de docentes fisioterapeutas. Ao ingressar na clínica, 
o usuário passa por uma avaliação fisioterapêutica a partir 
do qual é determinado seu plano terapêutico e definidos os 
recursos terapêuticos necessários.  O usuário é permanen-
temente reavaliado e quando os objetivos são atingidos, o 
fisioterapeuta  responsável  encaminha  para   a   alta   fi-
sioterapêutica.
 A  Clínica   disponibiliza   os   principais   recursos  
terapêuticos utilizados no âmbito da fisioterapia, incluindo 
uma piscina terapêutica moderna, ampla e acessível, para 
que profissionais da área, estagiários e acadêmicos possam 
prestar o melhor e mais adequado atendimento à popu-
lação da região. Os atendimentos, com duração em média 
de 50 minutos,  são  realizados  com  horário  marcado  e  
acompanhados de forma permanente pelo professor fi-
sioterapeuta responsável.
 No ano de 2019 foram realizados:

Principais atividades do SAJ em 2019: 

De segunda a sexta-feira:
das 10h às 11h30 / 15h30 às 17h.
Aos sábados: das 10h às 11h30. 

Novas triagens:
740

Processos
ajuizados:

381

Processos
judiciais ativos:

1028

5624
atendimentos

60
pacientes por 

semana

Em média
468

consultas por 
mês

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA

 O Serviço é constituído por um conjunto de pro-
jetos e cenários que atuam como uma rede de atenção em 
saúde mental priorizando a qualidade dos serviços e a for-
mação de psicólogos, na perspectiva de cuidado integral e 
assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar, ter-
ritorial e intersetorial. 
 Nas Unidades Básicas de Saúde e no Campus 
Franklin Olivé Leite, o atendimento inicial se dá através da 
prática  de  acolhimentos  realizada  por  alunos  do  5º  se-
mestre, no qual atendem usuários que buscam atendimen-
to psicológico (demanda espontânea)  e/ou  que  chegam  
encaminhados por outros profissionais da UBS ou demais 
serviços da comunidade. Esse atendimento é caracterizado 
pela escuta da demanda, tendo como desfecho o atendi-
mento especializado no próprio Serviço de Psicologia ou 
referenciado para a rede. 
 No ano de 2019, foram realizados:

752
atendimentos 

na UBS do Bairro 
Fátima

600
atendimentos 

na UBS do Bairro 
Pestano 

Total: 2184 atendimentos nas UBS

832
atendimentos no 
Campus Franklin 

Olivé Leite



 Além desses atendimentos, é proporcionado tam-
bém pelos acadêmicos do curso de Psicologia da UCPel os 
atendimentos na Clínica Psicológica, a qual se dá através da 
psicoterapia individual, acompanhamento de queixas esco-
lares  e  tratamento  de  dificuldades  de  aprendizagem,  
avaliação psicológica e grupos de orientação para habili-
dades profissionais, totalizando 3156 atendimentos 
diretos da Clínica Psicológica.
 É proporcionado também os atendimentos no 
CAPS Escola – Centro de Atenção Psicossocial, o qual 
atende pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais 
graves e persistentes não se constituindo como um pon-
to de atenção isolado, mas que funciona em rede com os 
outros pontos de atenção do Serviço de Psicologia e com 
a Rede de Atenção Psicossocial do município de Pelotas. O 
CAPS - ESCOLA tem como objetivo aproximar-se da realidade das pes-
soas com transtorno psíquico severo e persistente, proporcionan-
do um espaço de reabilitação psicossocial e de resgate da 
autonomia do sujeito na sua realidade e contexto  sóciofa-
miliar.

 Academicamente, pre-
tende preparar o aluno para a vida 
profissional alicerçada no compro-
misso com as forças institucionais 
a favor de uma política de saúde 
comprometida com a ética, com o 
cuidado e com a atenção à saúde 
mental de pessoas com trans-
tornos mentais. No ano de 2019, 
o CAPS escola proporcionou 
10.000 atendimentos.

 Além destes, há também o atendimento pelos 
acadêmicos do curso no CAPS I Canguru e também no Hos-
pital Universitário São Francisco de Paula. Trata-se o CAPS 
I de um serviço de atenção psicossocial de atendimento 
diário, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes 
que apresentam transtornos mentais severos e persistentes. 
Tem por finalidade oferecer a atenção integral em saúde 
mental, na faixa etária entre 3 e 18 anos, por meio de práti-
cas de atenção à saúde que viabilizem a reabilitação psicos-
social, totalizando 10.298 atendimentos em 2019. 
Já no que tange aos atendimentos no HUSFP, o Serviço de 
Psicologia Hospitalar busca prestar assistência psicológica 
acompanhada da atualização constante de conhecimento 
sobre a prática psicológica no hospital e na área da saúde 
na realidade social brasileira. O atendimento ao leito busca 
realizar avaliações e atendimentos aos pacientes internados 
no HUSFP, como também a seus familiares, acolhendo e tra-
balhando angústias decorrentes do adoecimento e da hos-
pitalização.
 Tem como rotina diária atuação nos setores da Área 
Materno-Infantil (Maternidade, Pediatria, UTI Pediátrica, UTI 
Semi-Intensiva) e atendimento sob encaminhamento nos de-
mais setores (Convênios, Casa da Gestante, Clínica Médica, 
Clínica Cirúrgica e UTI Geral). A Sala de Recreação Terapêu-
tica promove atividades lúdicas possibilitando aos pacientes 
pediátricos um ambiente saudável durante o período de in-
ternação. Busca também proporcionar o alívio das tensões 
ao paciente e seu familiar, orientar práticas de educação em 
saúde e a humanização do atendimento hospitalar. No ano 
de 2019, o HUSFP totalizou 9.586 atendimentos no 
âmbito do Serviço de Psicologia Hospitalar.

Por fim, o serviço de Psicologia, nos cenários e ações referi-
das, totalizou em 2019,

35.224
atendimentos em Saúde.

Cada atendimento significou um encontro com usuários no 
qual a nossa rede integrada de serviços ofereceu a possibi-
lidade de conhecer as demandas de saúde mental da pop-
ulação. Com estes conhecimentos, buscamos criar novos 
dispositivos coletivos e individuais de cuidado. 

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

 A Universidade Católica de Pelotas cumprindo com 
seu papel social, científico e pedagógico, atento às necessi-
dades da comunidade em que está inserida, criou no ano 
de 2015 o Programa  Jovem  Aprendiz–UCPel.  Essa  plata-
forma   é    uma    política   pública   regulamentada   pelo   
Governo  Federal que tem como finalidade capacitar, inserir 
e acompanhar adolescentes, jovens e pessoas com deficiên-
cia (PCD) no mercado de trabalho.
 Nessa perspectiva a Universidade oferece às em-
presas parceiras os cursos conforme o Catálogo Nacional 
de Aprendizagem Profissional cadastrado no Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), buscando atender a demanda 
local e regional, oferecendo às mesmas um profissional com 
competência empreendedora, mas que acima de tudo seja 
agente  de  desenvolvimento  de  sua  própria  carreira  e  
colaborador da entidade que o receberá.

 Como objetivos, ressalta-se o de proporcionar for-
mação inicial aos jovens, fornecendo conhecimentos básicos 
para uma atuação proativa no exercício de suas funções, na 
perspectiva de garantir o direito de todos os cidadãos a es-
tarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo 
de discriminação através do desempenho de atividades que 
os levem a adquirir vivência para lidar com diferentes situ-
ações no mundo do trabalho.
 O público-alvo do Programa Jovem Aprendiz da Universi-
dade Católica de Pelotas é adolescentes e jovens com idade mínima 
de 14 e máxima de 24 anos incompletos, preferencialmente em 
estado de vulnerabilidade social, que buscam inserção no 
mercado de trabalho, em empresas que necessitem de re-
cursos humanos no setor de interesse.
 Os diferenciais da Proposta de Aprendizagem do 
Programa Jovem Aprendiz da UCPel são o processo de 
seleção, acompanhamento pedagógico e psicopedagógi-
co, contato, orientação aos familiares dos aprendizes e 
experiência com jovens que atuam em empresas dos mais 
diversos segmentos. 



Atividades desenvolvidas com os jovens em 2019:

Aniversário de Pelotas: 
visita aos casarões 

e Museus Malg, Hisales 
e Doce

Participação no Encontro 
Regional de Educadores 

Infantis (EREI) 2019

Participação da Semana 
Interna de Prevenção 

de Acidentes de 
Trabalho (SIPAT) 2019

Participação
no Salão 

Universitário
(UCPel 2019)

Participação na 
Feira do Livro 

de Pelotas

Participação da
Semana da Iniciativa e do 

Desenvolvimento 
Empresarial UFPel

Participação 
nos cursos de 

capacitação 
promovidos pela 

Gestão de Pessoas
da UCPel

Participação 
na Semana de 

Combate ao 
Trabalho Infantil 

promovida pela 
Prefeitura de Pelotas 

em parceria com a 
Gesto Osc Pelotas

Participação no Curso Básico de 
Informática Educativa pelo PAIC: 

Projeto de Apoio à Inclusão 
Digital e Cidadania

Aula Prática nos 
setores administrativos da 

UCPel (Bilioteca, Protocolo e 
Jovem Aprendiz) Participação no Curso 

Brigada de Incêndio e 
Primeiros Socorros 

promovido pelo Hospital São 
Francisco de Paula

Formatura 
de 2 turmas: 
abril e dezembro 

de 2019

Visitação ao
Parque Tecnológico

e participação em palestra sobre 
Empreendedorismo

Participação da Mostrarob 
2019: Competição de 
Robótica (IFSul- Pelotas)

 Programa criado em agosto de 2007, sob a coorde-
nação do Prof. Roni Quevedo, com objetivos de “Prevenção 
e controle ao tabagismo” nas dependências da UCPel. Sua 
evolução foi tamanha que serviu de base para criar, junto à 
Câmara de Vereadores, a Lei Antifumo de Pelotas nº 5.757, 
de 14 de dezembro de 2010. 
 Com a publicação da Portaria nº 183/2013,  do  
Reitor José Carlos Bachettini Júnior, a UCPel atinge um dos 
objetivos da Organização Mundial de Saúde no ambiente 
totalmente livre do tabaco - “UCPel/Fumo ZERO”. Feito 
pioneiro, alvo de reconhecimento nacional, conquistou par-
ceiros tais como Conselho Federal de Medicina, Conselho 
Federal de Farmácia, Associação Médica Homeopática Bra-
sileira, Associação Médica de Pelotas entre outros.
 “UCPel / Fumo ZERO” teve participação efetiva, 
durante todos os meses do ano, através da mídia, indepen-
dentemente das datas exclusivas de 31 de maio “Dia Mundi-
al Sem Tabaco” e 29 de agosto “Dia Nacional Sem Tabaco” 
e esteve presente nas campanhas de Vacina Contra a Gripe 
e Doação de sangue.

 Além das atividades relacionadas à prevenção e 
controle ao tabagismo, o Programa realiza o teste de visão/
Escala de SNELLEN, atualmente Projeto “VI-VENDO”.  
 No ano de 2019, o Projeto realizou, com o apoio da Liga 
Multidisciplinar de Educação em Saúde, 770 testes de visão, dos 
quais 237 foram encaminhados para Escola L. Braille. Além 
disso, todas as segundas-feiras, na Galeria da Livraria Van-
guarda, em frente ao Campus I da UCPel, das 18h às 19h30, 
o Projeto “VI-VENDO” esteve disponível para a comuni-
dade pelotense. 
 Além dessas atividades, estimulado pela Portaria 
971 de 03 maio de 2006 do Ministério da Saúde e solidi-
ficado na Lei Orgânica do Município de Pelotas - Art. 85 
(referente a moção articulada subscrita) foi elaborado o Pro-
jeto “Homeopatia no SUS em Pelotas”, visando incluir esta 
prática na Secretaria Municipal de Saúde oficializando aos 
pelotenses o tratamento com medicamento homeopático. 
Até o momento o projeto obteve mais de 7 mil assinaturas 
de um total aproximado de 11.500 necessários para criar a 
Lei Municipal. Os benefícios decorrentes esta iniciativa con-
templam: o SUS com despesa até 10 vezes menor com-
parando aos medicamentos alopáticos e aos usuários que 
receberão medicamentos com potencial curativo, isentos de 
reações adversas e efeitos colaterais indesejáveis.

UCPEL MAIS SAUDÁVEL 



CAPELANIA

 Situada no Campus I da Universidade Católica, a 
Capelania da UCPel, à luz das orientações da Arquidiocese  
de Pelotas e do planejamento estratégico da Instituição, 
segue três eixos: eclesial,  articulação  com  a  juventude  e  
atuação social à serviço da justiça e da cidadania. A Capelania 
é um espaço de acolhida, de escuta, de humanização, propiciando 
uma maior proximidade com alunos, professores, funcionários, com 
destaque especial à juventude. Os projetos desenvolvidos pela 
Capelania possuem foco na comunidade acadêmica e geral, 
em parceria com as paróquias da Arquidiocese de Pelotas, 
os quais ocorrem sob a coordenação de um membro da 
equipe seguido da orientação e apoio de professores do 
Instituto Superior de Formação Humanística envolvendo 
também os alunos da UCPel.

Principais atividades da Capelania em 2019: 

- Projeto Horizontes (palestras e oficinas nas paróquias);
- Grupos de Reflexão Bíblica (Campanha da Fraternidade, 
Rosário Missionário);
- Atividades Comemorativas em parceria com IMDAZ
(Dia das Mães/ Dia dos Pais).

OUTROS SERVIÇOS

Dessa forma, além dos serviços acima descritos e que são 
realizados pela UCPel voltados à comunidade, vale mencio-
nar também o Laboratório de Análises Clínicas, em que a 
comunidade tem possibilidade de realizar exames gratuita-
mente e obter assistência médica ambulatorial, local em que 
são desenvolvidas atividades de assistência à saúde.

“A atuação da UCPel leva à comunidade novas 

possibilidades de transformar a própria realidade 

socioeconômica e cultural. Com esse modelo de 

ação, a Universidade Católica de Pelotas oferece 

aos alunos a participação em atividades práticas e, à 

sociedade, uma série de impactos positivos.” 



 A internacionalização institucional é um 

dos grandes desafios às instituições de ensino. 

Assim sendo, a área internacional da UCPel pas-

sou a fazer parte do Escritório de Desenvolvi-

mento Regional, potencializando sua atuação.

 Em 2019, o enfoque do EDR se deu no 

sentido de prospectar parcerias estratégicas 

que viabilizem a inserção internacional da insti-

tuição, seja por meio de projetos e/ou intercâm-

bio discente e docente.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Novos Convênios firmados e estágios a serem
realizados:

• Università Cattolica del Sacro Cuore - Termo 

aditivo para mobilidade de alunos;

• Universidade Fernando Pessoa - Convê-

nio Geral e termo aditivo para mobilidade de 

alunos;

• Universidade do Minho - Convênio Geral e 

termo aditivo para mobilidade de alunos;

• Universidade de Coimbra - Termo aditivo para 

mobilidade entre PPGDSH e Centro de Estudos 

Sociais;

• Saint Aloysius College - Convênio Geral e ter-

mo aditivo para mobilidade de alunos;

• Instituto  Politécnico  de  Tomar  -  Convê-

nio  Geral e termo aditivo para mobilidade de 

alunos;

• Instituto Politécnico de Bragança - Renovação 

do Convênio Geral e termo aditivo para mobili-

dade de alunos;

• 06 alunos da Medicina aceitos para realizar es-

tágio no Centro Hospitalar de Cova da Beira, 

em Covilhã – Portugal;

• 01 aluna da Enfermagem aceita para realizar 

estágio na Faculdade de Enfermagem da Uni-

versidade Católica Portuguesa em Lisboa;

• 02 alunas da Medicina aceitas para realizar es-

tágio na Universidade de Coimbra;

• 03 alunas da Medicina aceitas para realizar es-

tágio no Instituto de Ciências Biomédicas Abel 

Salazar da Universidade do Porto.

Mobilidade Acadêmica:

 Em 2019 foram disponibilizadas opor-

tunidades de mobilidade acadêmica para os 

seguintes cursos: Administração (presencial e 

EaD), Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

(EaD), Arquitetura e Urbanismo, Ciências Con-

tábeis (presencial e EaD), Design de Moda, 

Direito, Enfermagem, Engenharia Civil,  En-

genharia de Computação, Farmácia, Filosofia, 

Fisioterapia, Jornalismo (presencial e EaD), Le-

tras (EaD), Odontologia, Publicidade e Propa-

ganda (EaD), Psicologia, Redes de Computa-

dores (EaD), Serviço Social (presencial e EaD) e 

Teologia.



 Um total de 28 alunos da UCPel esti-

veram em mobilidade acadêmica durante 2019, 

todos em Portugal, esses pertencem aos se-

guintes cursos: Administração, Arquitetura e Ur-

banismo, Design de Moda, Direito, Engenharia 

de Computação, Fisioterapia, Odontologia, Psi-

cologia e Teologia.

Ações sui generis:

• Reuniões junto ao Grupo de Trabalho para in-

ternacionalização do COMUNG com objetivo 

de estabelecer novas políticas e boas práticas 

para internacionalização das IES participantes;

• Reuniões junto a PREC da UFPel com objeti-

vo de alinhar um projeto conjunto entre as duas 

IES para participação da Cátedra Unesco de Hu-

manidades e Gestão Integrada do Território do 

Instituto Politécnico de Tomar;

• Reunião com o Dr. Marc Weiss da Global Ur-

ban Development sobre a possível criação de 

uma zona de inovação sustentável em Pelotas 

com apoio e até sede na UCPel;

• Desenvolvimento de convênio junto a Egali 

Intercâmbio, o qual proporcionará descontos na 

compra de produtos da empresa para alunos da 

UCPel e eventualmente bolsas de intercâmbio 

para a Universidade, na medida que os produ-

tos forem adquiridos por nossos alunos;

• Contato estabelecido entre a AIESEC Pelotas 

e o Instituto de Menores Dom Antônio Zattera, 

com objetivo de proporcionar a AIESEC um novo 

destino para os intercambistas que recebem e 

ao IMDAZ uma forma de atrair voluntários com 

diferentes capacidades e experiências;

• Reunião no Escritório Comercial do Canadá 

em Porto Alegre com objetivo de apresentar a 

Universidade e identificar novas oportunidades;

• Reunião no Consulado Geral da Itália em Por-

to Alegre com objetivo de apresentar a Univer-

sidade e identificar novas oportunidades;

• Reunião no Consulado Geral da Espanha em 

Porto Alegre, da qual também participou o Sr. 

José Vicente Ballester, Diretor do Instituto Cer-

vantes, com objetivo de apresentar a Universi-

dade e identificar novas oportunidades;

• Reunião no Consulado Geral da Alemanha 

em Porto Alegre, da qual também participou 

o Dr. Robert Schade, representante do Serviço 

Alemão de Intercâmbio, com objetivo de apre-

sentar a Universidade e identificar novas opor-

tunidades;

• Reunião no Consulado Geral dos EUA em Por-

to Alegre com objetivo de apresentar a Univer-

sidade e identificar novas oportunidades;

• Realização do Evento Cenários; 

• Realização do I Seminário de Segurança Inte-

grada;

• Despedida dos alunos que realizaram mo-

bilidade acadêmica e estágio no exterior em 

2019/2;

• Conversa com os alunos que estiveram em 

mobilidade acadêmica e estágio no exterior em 

2019/1.



 O Centro de Incubação de Empresas da 

Região Sul – CIEMSUL, incubadora de empresas 

de base tecnológica mais antiga do interior do 

Rio Grande do sul, vinculado ao EDR, tem como 

objetivo apoiar a formação e consolidação 

de micro e pequenos empreendimentos, nos 

seus aspectos tecnológicos, gerenciais, merca-

dológicos e de recursos humanos, de modo a 

assegurar o seu fortalecimento, a melhoria de 

seu desempenho e competitividade. Tem como 

atribuições ajudar potenciais empreendedores, 

amparar novas empresas, fortalecer com uma 

infraestrutura de apoio, proporcionar e apoiar a 

criação e consolidação de empreendimentos.

 2019 do CIEMSUL em números:

• 15 novas empresas selecionadas;

• Mais de 100 horas de capacitação aos incu-

bados;

• 05 cursos gratuitos para os incubados através 

de bolsas.

CIEMSUL

 O CIEMSUL em 2019 promoveu a pri-

meira edição do UCPel Talks, evento de em-

preendedorismo e inovação que contou com 5 

palestras de empreendedores locais e teve um 

público aproximado de 200 pessoas.

UCPEL TALKS

 No ano de 2019 o Escritório de Desen-

volvimento Regional também realizou 8 pesqui-

sas socioeconômicas, as quais englobaram em-

prego (saldo e movimentação do emprego), 

cesto básico, preço da gasolina e análise de 

variáveis econômicas.

PESQUISAS SOCIOECONÔMICAS



 A exigência de uma Comissão Própria 

de Avaliação surgiu com a Lei Federal nº 

10.861/2004,  que  instituiu  o  Sistema  Nacio-

nal de Avaliação da Educação (SINAES), o qual 

determina que todas as Instituições de Ensino 

Superior (IES) criem suas próprias comissões. A 

CPA tem por finalidade conduzir e promover os 

processos de avaliação institucional.

 A  CPA  propicia  o  trabalho  de  au-

toavaliação da IES possibilitando a revisão das 

práticas educacionais e processos administra-

tivos, resultando em uma melhor qualidade 

acadêmica.

 Cabe a CPA, ainda, o acompanhamen-

to do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), quanto ao cumprimento/andamento do 

mesmo.

 Dentre suas atribuições, destaca-se tam-

bém ser um  fórum  constante  de  avaliação  ins-

titucional, desde as autoavaliações de cursos, 

que servem para construção do cumprimento 

dos objetivos legais, bem como da periódica 

avaliação docente realizada pelos discentes.

  A composição da CPA se dá com repre-

sentatividade de todos os segmentos Institucio-

nais e da Sociedade Civil, composta por doze 

membros: cinco representantes docentes, dois 

discentes, três técnico-administrativos e dois da 

sociedade.

 No ano de 2019, a CPA promoveu:

CPA: Comissão
Própria de Avaliação

• Segunda Semana da Avaliação UCPel, que 
ocorreu de 07 a 11 de outubro, cujo objetivo foi 
divulgar as ações realizadas pela CPA como 
também aprimorar o processo avaliativo in-
terno, promovendo ações para maior sensi-
bilização e adesão da comunidade acadêmica 
ao processo;

• Desenvolvimento de diversas ações em 
atendimento à legislação e com o objetivo de 
sensibilizar os estudantes sobre a importância 
do ENADE;

• Autoavaliação de cursos, utilizando um mo-
delo padrão que toma como base o Instru-
mento de Avaliação de Cursos do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educaciona-
is (INEP). Os cursos que participaram foram: 
Administração, Ciências Contábeis e Pedago-
gia (na modalidade a distância) e, também, os 
cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenha-
ria Civil, Farmácia, Serviço Social e Tecnologia 
em Design de Moda (modalidade presencial);

•Avaliação de curso pelos estudantes, pesqui-
sa  esta  que  proporcionou  aos  alunos  avali-
arem diversos aspectos do curso, como a or-
ganização didático-pedagógica, corpo docen-
te, infraestrutura e oportunidades de ampli-
ação da formação acadêmica e profissional;

• Autoavaliação docente e avaliação dos  pro-
fessores pelos alunos, material este utilizado 
pelo Núcleo Pedagógico (NUPed) como sub-
sídio às suas atividades, principalmente para o 
Programa de Aperfeiçoamento Docente(PA-
DOC). Nesta pesquisa são abordados temas 
como: diversificação de propostas de ensino 
e aprendizagem, diversificação de atividades, 
contribuição para uma formação humanística, 
entre outros;

• Acompanhamento da avaliação in loco do 
Ministério da Educação para o curso de Tec-
nologia em Segurança Pública;

• Divulgação dos resultados dos processos 
avaliativos e elaboração do Relatório de Au-
toavaliação, publicado no e-Mec e também 
no site da CPA.



 Participou ainda do Programa de Aper-

feiçoamento Docente (PADOC) em fevereiro, 

desenvolvendo a seguinte pauta: Qual o papel do 

professor no processo de avaliação da UCPel?;

Por meio de diferentes ações a CPA colabora 

com a comunidade universitária na reflexão e 

avaliação permanente, para o cumprimento da 

responsabilidade social da Universidade, en-

quanto comunitária, confessional e filantrópica.

Conheça nossos
órgãos auxiliares

 O Centro da Criança São Luiz Gonzaga 

foi idealizado e instituído por um grupo de pes-

soas da Sociedade Civil, vinculadas  ao  Movi-

mento de Cursilho de Cristandade de Pelotas, 

com o objetivo de atender menores de rua. A 

inauguração ocorreu em 05 de setembro de 

1979, iniciando nessa ocasião o atendimento à 

comunidade como Instituição de Caridade.

 Em março de 1982, a SPAC - Sociedade 

Pelotense de Assistência e Cultura assume a 

gestão do Centro da Criança como sua man-

tenedora. Em setembro de 1989, a instituição 

reestruturou seus serviços, passando a atender 

alunos de berçário, maternal, jardim de infância, 

pré-escola e centro de recreação.

 Com a aprovação da LDB - Lei de Dire-

trizes e Bases da Educação Nacional, o Centro 

da Criança buscou seu credenciamento junto ao 

Conselho Municipal de Educação e passou a ser 

reconhecido como Escola de Educação Infantil.

 Em janeiro de 2009, firmou seu primeiro 

convênio com a Prefeitura Municipal de Pelotas, 

para recebimento de recursos do FUNDEB (Fun-

do de Manutenção e Desenvolvimento da Edu-

cação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação) criado  pela  Emenda  Consti-

tucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei 

nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007. 

Essa parceria possibilitou que a instituição man-

tenha parte de suas despesas de manutenção, 

oportunizando que os espaços e serviços pos-

sam ser qualificados.

 Atualmente, o Centro da Criança con-

ta com essa parceria firmada com o Município 

para atendimento à demanda de Educação In-

fantil (04 meses a 04 anos), além de buscar a 

captação de recursos por meio de editais de 

projetos sociais, bem como parcerias locais para 

qualificação dos serviços e de sua infraestrutura.

Centro da  Criança São Luiz Gonzaga



 No ano de 2019, o Centro da Criança 

São Luiz Gonzaga atendeu 73 crianças de 04 

meses a 03 anos e 11 meses de idade em nível 

de Educação Infantil, funcionando em regime 

de berçário e maternal, em ambiente lúdico, 

voltado às necessidades de cada faixa etária. 

 O público atingido são as crianças e as 

famílias da comunidade em situação de vulnera-

bilidade social.

 A Instituição utiliza como metodologia 

o desenvolvimento de Projetos Pedagógicos e 

situações  de  aprendizagens  embasadas  no  

Referencial Curricular para Educação Infantil, 

Diretrizes Curriculares para Educação Infantil e 

Base Nacional Curricular. Além das atividades 

curriculares, oferece ainda atividade extracur-

ricular de música para as cinco turmas atendi-

das. A proposta pedagógica está alicerçada no 

sociointeracionismo, baseada no desenvolvi-

mento da criança como um todo, enfatizando 

a importância da brincadeira para o desenvolvi-

mento infantil, visando seu conhecimento e so-

cialização. 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 socioedu-

cativo com as famílias e comunidade através de 

Oficinas de Geração de Renda. 

Atuação:

Missão
Formar cidadãos críticos e conscientes de seus 

direitos e deveres, atuantes na comunidade, a 

partir de um ambiente prazeroso, lúdico e par-

ticipativo, no qual a criança possa construir o 

conhecimento e desenvolver habilidades, va-

lores éticos, morais, cristãos com a participação 

da família.

Visão
Ser uma escola de educação infantil, com 

atendimento educacional de referência pela 

qualidade de ensino, na cidade de Pelotas, se 

mantendo atualizada no que se refere às mu-

danças sociais e culturais, auxiliando as crianças 

quanto ao desenvolvimento de potencialidades 

necessárias, respeitando as subjetividades para 

sua participação na sociedade.

                                
Valores
- Verdade

- Justiça

- Amor

- Respeito

- Responsabilidade



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 Católi-

ca de Pelotas.

 Trabalho permanente de fortalecimen-

to da marca junto à comunidade através da 

realização de eventos próprios e ações de pro-

moção em parceria com terceiros, entre eles:

• Cobertura da participação dos clubes profis-

sionais de futebol de Pelotas nas suas com-

petições 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 di-

vulgação das atividades;

• Promoção e transmissão do Festival Interna-

cional 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;

• Apoio à Zona Sul com acompanhamento na 

mobilização para a retomada das obras da du-

plicação da BR 116;

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 à Sociedade

- Qualidade 

- Transparência

- Solidariedade

• Cobertura e promoção da 42º Romaria da Ter-

ra;

• Apoio e promoção às atividades e necessi-

dades do HUSFP;

• Apoio e promoção do Programa Pelotas Pacto 

pela Paz;

• Cobertura, promoção  e  divulgação  dos  ves-

tibulares e seleções promovidas pela UCPel;

• Apoio à Semana da Mulher de Pelotas;

• Apoio à 5º Semana do Peixe;

• Cobertura da programação do Segundo Dia 

ANEC em Pelotas;

• Divulgação e promoção da programação do 

Dia Mundial da Água;

• 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 e promoção da Festa de Nossa 

Rádio Universidade

Atuação:



Senhora de Guadalupe;

• Divulgação da 93º Expofeira de pelotas;

• Programação especial do Dia de Finados;

• Promoção e apoio aos inúmeros grupos e as-

sociações beneficentes da cidade;

• Promoção e cobertura da Fenadoce;

• Promoção e divulgação dos eventos comem-

orativos aos 120 anos de Dom Antônio Zattera.

 Como órgão auxiliar da Universidade 

Católica de Pelotas, a instituição contribui neste 

trabalho de consolidação de marca, possibil-

itando a realização de vários eventos dentro da 

própria Universidade, como também externos, 

com a chancela e o apoio técnico da mesma.

MISSÃO
Promover a saúde de forma ética e humanizada, 

por meio da assistência integrada com o ensino 

e a pesquisa, sendo agente transformador da co-

munidade e oportunizando qualidade de vida às 

pessoas.

VISÃO 
Ser   o   melhor   Complexo   de  Saúde,  auto-sus-

tentável de referência macrorregional, reconheci-

do pela excelência dos processos da assistência, 

ensino, pesquisa e gestão em saúde.

VALORES
• Ética, humanização e qualidade nas ações e 

relações;

• Desenvolvimento e valorização do ser humano e 

do conhecimento científico;

• Comprometimento com os clientes, razão de ser 

de nossas ações;

• Responsabilidade e ação social;

• Comprometimento de todos com a Instituição;

• Criatividade e iniciativa na busca da excelência.

 Em 27 de junho de 1958, um grupo de 

empreendedores fundou o que seria uma casa de 

saúde, hoje conhecida como Hospital Universitário 

São Francisco de Paula, o “Chico” como carinho-

samente é chamado. Primeiramente, recebeu a 

denominação de Sociedade Hospital de Clínicas 

Dr. Francisco Simões S/A, cujo nome homenagea-

va um ilustre médico pelotense.

 Apesar de seu prestígio e reconhecimen-

to junto à comunidade, despontava um desejo 

de venda do Hospital, sendo assim, em 10 de 

novembro de 1975, Dom Antônio Zattera firmou 

compromisso de compra e venda e a Universidade 

Católica de Pelotas passou a utilizá-lo como Hospi-

tal Universitário.

 A partir de 22 de julho de 1996, com o 

objetivo de caracterizar sua ligação com o ensino 

universitário e sua vocação para o atendimento à 

população carente, a Instituição passou a denomi-

nar-se Hospital Universitário São Francisco de Pau-

la, homenageando o santo padroeiro da cidade.

Ao longo dessa trajetória, colocou-se entre 
os maiores e mais modernos hospitais de 
médio porte da Zona Sul, com uma visão es-

tratégica de ser autossustentável e de referên-

cia macrorregional, reconhecido pela excelência 

nos processos de assistência, ensino, pesquisa e 

Hospital Universitário
São Francisco de Paula



gestão em saúde.

 O Hospital tornou-se órgão auxiliar da 

UCPel, tendo como mantenedora a Sociedade 

Pelotense de Assistência e Cultura, que em março 

de 2016 passou a denominar-se Associação 

Pelotense de  Assistência  e  Cultura.  A  APAC  

possui  cadastro  nos  Conselhos  Nacional  e  Muni-

cipal de Assistência Social, caracterizando-se como 

uma entidade filantrópica e de utilidade pública.

 O Hospital realiza assistência ambulatorial 

por meio das Unidades Básicas de Saúde Pesta-

no-CAIC, Nossa Senhora de Fátima, Py Crespo, 

União de Bairros, Sanga Funda e Areal I, todas 

conveniadas com a Secretaria Municipal de Saúde. 

O atendimento ambulatorial é igualmente presta-

do no Ambulatório de Especialidades, composto 

por 68 consultórios, situados no Campus da Saúde 

Dr. Franklin Olivé Leite.

 Também conta, em sua estrutura física, 

com o Pronto-Atendimento em Urgência nas áreas 

de Clínica Médica, Pediatria, Obstetrícia e Gine-

cologia e, mediante convênio firmado, no ano de 

2000, entre UCPel, Universidade Federal de Pelo-

tas e o Município, participa da gestão do Pronto 

Socorro Municipal, que atende à demanda de 

urgência e emergência da Zona Sul do Estado.

 O HUSFP é reconhecido como Hos-

pital Amigo  da  Criança  e  credenciado  pelos  

Ministérios da Educação e da Saúde como Hos-

pital de Ensino, título que o torna o maior labo-

ratório de ensino da UCPel, viabilizando campos 

de estágio aos acadêmicos do Centro de Ciências 

da Saúde. Professores e alunos da UCPel prestam 

assistência hospitalar e ambulatorial e também 

de saúde básica, visto que o aprendizado prático 

é que capacita e habilita os futuros profissionais 

da saúde. Ainda são oferecidos nove Programas 

de Residência Médica aprovados pelo Ministério 

de Educação em: Cirurgia Geral, Clínica Médica, 

Nefrologia, Medicina de Família e Comunidade, 

Medicina Intensiva, Medicina Intensiva Pediátrica, 

Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria e Neonato-

logia, oportunizando especialização anualmente 

para inúmeros médicos.

 Desde 2014, também conta com um 

Programa de Residência Integrada Multiprofis-

sional, demonstrando a inserção da instituição 

nas questões populacionais. Com área de con-

centração em Atenção à Saúde do Idoso, carga 

horária de 60 horas semanais e regime de dedi-

cação exclusiva. Suas áreas de formação são: En-

fermagem, Farmácia, Fisioterapia, Psicologia e 

Serviço Social. Este projeto surgiu da necessidade 

de se criar um programa de residência em  saúde  

multiprofissional com ênfase na saúde do idoso a 

fim de, através da interdisciplinaridade, propiciar 

uma assistência integral  ao  ser  humano.  Con-

siderando  o  envelhecimento populacional como 

um fenômeno mundial e a Política de Atenção à 

Saúde do idoso, a UCPel, por meio do Pró Saúde 

(Programa nacional de reorientação da formação 

profissional em saúde) e do Pet-Saúde (Programa 

de Educação para o Trabalho) implantou o am-

bulatório Multidisciplinar de Saúde do Idoso, que 

presta assistência integral à população idosa. E, 

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 2019, conforme demonstrado no gráfico a se-

guir:



ESTAMOS EM
TODA A PARTE!

 Pela sua presença constante na sociedade, seja através do atendimen-

to médico e hospitalar, da assistência jurídica, da regularização fundiária, do 

ensino de qualidade, da pesquisa, do projeto no bairro, do estímulo ao em-

preendedorismo, a UCPel está em toda parte. 

 Há quase 60 anos, a Universidade contribui para transformar a reali-

dade de pelotenses e moradores da região sul. Esse compromisso se renova 

a cada ano, a cada novo aluno que ingressa na  instituição  e  passa  a  realizar  

a  mágica  que  caracteriza grande parte das ações da UCPel desde a sua 

fundação: ensinar atendendo pessoas.   
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