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INTRODUÇÃO

Com o intuito de com-

partilhar as ações de-

senvolvidas no ano de 

2018, a Universidade Católica de 

Pelotas apresenta o Relatório Anu-

al, que traz as ações realizadas, os 

resultados obtidos e as atividades 

desenvolvidas junto à comunidade, 

de 1º de janeiro de 2018 a 31 de de-

zembro de 2018.

Tendo em vista que visamos 

sempre à qualificação e a busca 

da excelência, a Universidade Ca-

tólica de Pelotas quer saber a sua 

opinião sobre a Instituição e tam-

bém sobre as questões aludidas 

no Relatório Anual 2018, mediante 

sugestões ou críticas. Os contatos 

podem ser realizados pelo telefo-

ne (53)2128.8050 ou  através do 

e-mail ouvidoria@ucpel.edu.br.
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PALAVRA DO REITOR

Desde o início de nossa ges-

tão, em 2012, apostamos 

na construção e execução 

de um Planejamento Estratégico que, 

embasado em nossos valores e, inspi-

rado em nossa visão, levasse-nos ao 

cumprimento de nossa missão. Ano 

após ano, esse tem sido nosso norte.

O ano de 2018 constitui-se em um 

marco para a Universidade Católica 

de Pelotas, pois, ao mesmo tempo em 

que foi desafiador - com o apagão dos 

3ºs anos e a crise econômica acentua-

da, questões exógenas ao trabalho ins-

titucional - também o foi gratificante, 

uma vez que, depois de décadas de-

monstrando resultados econômicos 

deficitários, apresentamos um balanço 

sólido e sustentável. De igual forma, 

no âmbito acadêmico, a partir de uma 

grande parceria, a UCPel apresenta à 

região sul sua plataforma de cursos a 

distância, em uma proposta que valori-

za o ensino e, assim, o aluno.

O caminho trilhado e os desafios 

superados neste ano nos deram condi-

ções de sonhar ainda mais alto. Exter-

namos, em 2018, o esboço de um gran-

de projeto de construção de um novo 

Campus para a UCPel, bem como da 

construção do novo Hospital Universi-

tário São Francisco de Paula.

Enfim, como será visto neste rela-

tório, tantas foram as realizações da 

UCPel e de seus órgãos auxiliares. As 

atividades aqui expostas não aconte-

ceram da noite para o dia e por acaso, 

pelo contrário, são frutos de planeja-

mento e dedicação de cada colabo-

rador e aluno que diariamente faz a 

UCPel.

Desejo a todos, uma boa leitura!
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APRESENTAÇÃO

A primeira instituição de en-

sino superior do interior 

do Rio Grande do Sul foi 

idealizada pelo visionário Dom Antô-

nio Zattera. Desde sua criação, a Uni-

versidade Católica de Pelotas (UCPel) 

se mantém comunitária e filantrópica. 

Nos dias de hoje, segue firme no pro-

pósito de promover e ampliar o ensino, 

a pesquisa e a extensão, em prol do 

desenvolvimento regional.

Reconhecida por sua tradição e 

atuação junto da comunidade, a Cató-

lica é referência em diversas áreas do 

conhecimento, em especial a da saúde. 

Tendo como missão investigar a ver-

dade, produzir e compartilhar conhe-

cimento, e comprometida em formar 

seres humanos, profissionais éticos e 

competentes, 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, pro-

jetado para um horizonte de 20 anos 

que, com gestão sustentável e partici-

pativa, contribui para a promoção so-

cial, cultural e crescimento da Zona Sul.
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PERFIL DA INSTITUIÇÃO

A Universidade Católica de Pelotas 

é mantida pela Associação Pelotense 

de Assistência e Cultura (APAC). Nas-

cida com perfil filantrópico, foi oficial-

mente qualificada como Instituição 

Comunitária de Ensino Superior pela 

Portaria nº 655 de 06/11/2014.

Com uma estrutura acadêmica de 

52 mil metros quadrados, a UCPel é di-

vidida entre dois grandes Centros e um 

Instituto: Centro de Ciências da Saú-

de (CCS); Centro de Ciências Sociais 

e Tecnológicas (CCST); e Instituto de 

Formação Humanística (IFH).  

No CCS são desenvolvidos os cur-

sos de Medicina, Enfermagem, Farmá-

cia, Fisioterapia, Odontologia e Psico-

logia, na modalidade presencial. No 

CCST os cursos de Administração, Ci-

ências Contábeis, Direito, Serviço So-

cial, Design de Moda, Arquitetura e Ur-

banismo, Engenharia Civil, Engenharia 

de Computação, na modalidade pre-

sencial, e o de Segurança Pública, na 

modalidade semi-presencial. Já o Ins-

tituto de Formação Humanística con-

templa os cursos de Filosofia, Teologia 

e Pedagogia, todos presenciais. 

Através da Educação a Distância, 

são ofertados os seguintes cursos: Ad-

ministração, Ciências Contábeis, Jor-

nalismo, Letras, Pedagogia, Publicida-

de e Propaganda, Serviço Social, e os 

tecnólogos em Análise e Desenvolvi-

mento de Sistemas, Gestão Comercial, 

Gestão de Recursos Humanos, Gestão 

Financeira, Gestão Pública, Logística, 

Marketing, Processos Gerenciais e Re-

des de Computadores.  

A pós-graduação conta com espe-

cializações (lato sensu), mestrados e 

doutorados (stricto sensu), promoven-

do qualificação para os segmentos que 

geram demanda profissional. O ensino 

de pós-graduação lato sensu possibi-

lita 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 vol-

tados à inovação, assim como para a 

preparação de novos docentes e pes-

quisadores visando à renovação dos 

meios acadêmicos e científicos. 

O Programa em Saúde e Comporta-

mento (PPGSC), o Programa em Políti-

ca Social e Direitos Humanos (PPGPS-

DH), o Mestrado Profissional em Saúde 

da Mulher, Criança e Adolescente 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 es-

tudo sobre ampliação ou criação de 

novos Programas de Pós-Graduação 

conforme identificação de necessida-

des da comunidade. 

Já na extensão, há 15 programas/

projetos com atuação em diversos 

bairros de Pelotas. Com 162 acadêmi-

cos bolsistas envolvidos, assim como 

50 profissionais, entre docentes e téc-

nicos, que dedicam mais de 92 horas 

semanais em atividades.   
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A MANTENEDORA
A Associação Pelotense de Assis-

tência e Cultura foi fundada em 15 de 

março de 1959, sob a denominação de 

SANSA – Sociedade Assistencial Nos-

sa Senhora Aparecida, passando a re-

ger-se como Sociedade Pelotense de 

Assistência e Cultura a partir de 15 de 

setembro de 1981. Em 2016, houve alte-

ração na estrutura organizacional, pas-

sando a chamar-se Associação Pelo-

tense de Assistência e Cultura – APAC. 

Teve como idealizador e criador o en-

tão bispo diocesano de Pelotas, Dom 

Antônio Zattera, e foi constituída sob 

a forma de Sociedade Civil, de fins não 

econômicos, com tempo de duração 

indeterminado.

A Associação possui a condição de 

mantenedora da Universidade Católica 

de Pelotas, da qual mantém como ór-

gãos auxiliares o Hospital Universitário 

São Francisco de Paula, a Rádio Uni-

versidade e o Lar da Criança São Luis 

Gonzaga, além disso, pode criar, incor-

porar ou assumir outras instituições 

existentes e dedicadas à assistência 

social e ao ensino.

A APAC tem por principal finalida-

de:

a) Ministrar o ensino de qualquer 

grau, espécie ou natureza, e pro-

mover a pesquisa, bem como a for-

mação e o treinamento profissional;

b) Manter serviços de assistência e 

promoção integral das pessoas;

c) Contribuir para formação cristã 

de uma cultura adaptada à realida-

de brasileira, bem como o desenvol-

vimento da solidariedade fraterna, 

especialmente no campo religioso, 

cultural e social.

Desta forma, para o atendimento 

de seus fins a Associação apresenta os 

seguintes registros e condições:

a) Declarada de Utilidade Pública 

pelo Governo Federal, através do 

Decreto nº 61.119, de 31/07/67, publi-

cado no Diário Oficial da União em 

03/08/67;

b) Registrada no Conselho Munici-

pal de Assistência Social – CMAS, 

conforme Atestado de Inscrição nº 

03/2000, de 18/05/2000;

c) Declarada de Utilidade Pública 

pelo Governo Municipal pela Lei nº 

1.252/63;

d) Registrada no Conselho Nacional 

de Assistência Social do Ministério 

da Previdência e Assistência Social, 

conforme Processo nº 15.557/65, de 

14/02/66;

e) Portadora do Certificado de En-

tidade de Fins Filantrópicos, emi-

tido pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social do MPAS, em 

19/01/99, pela Resolução nº 009, de 

15/01/99, publicada no Diário Ofi-

cial da União em 19/01/99;

f) Inscrita no INSS sob nº 92.238.914 

e no CNPJ sob nº 92.238.914/0001-

03;

g) Registrada na Secretaria do 

Trabalho, Cidadania e Assistên-

cia Social do RS e Certidão de 

Registro Estadual nº 100.622, de 

28/03/2000;

h) Portaria nº 655 de 05/11/2014 – 

Instituição Comunitária.

A Associação Pelotense de Assis-

tência e Cultura, como entidade de 

caráter filantrópico, atua nas áreas de 

educação e saúde, através da Universi-

dade Católica de Pelotas e do Hospital 

Universitário São Francisco de Paula, 

atendendo e beneficiando a comuni-

dade com programas especiais, bolsas 

de estudo, gratuidades e atendimentos 
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na área da saúde.

 Hoje, a APAC, perante os órgãos le-

gais, encontra-se em situação regular, 

cumprindo, desta forma, a responsabi-

lidade legal a que está comprometida. 

A APAC também é responsável 

pelo controle de aproximadamente 

1.000 alunos do PROUNI - Progra-

ma Universidade para todos, que tem 

como finalidade a concessão de bol-

sas de estudo integrais e parciais em 

cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, em instituições 

privadas de educação superior. Cria-

do pelo Governo Federal em 2004 e 

institucionalizado 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.
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A UNIVERSIDADE HOJE 

• 536 colaboradores.

• 304 docentes e 232 funcionários. 

• Ao todo são 4092 estudantes, sendo 

3550 alunos em cursos de graduação, 

327 Lato Sensu e 215 do  Stricto Sensu.

• Mais de 30 cursos de graduação. 

• 9 cursos de especialização.

• 4 mestrados. 

• 2 doutorados. 

• 20 grupos de pesquisa, com 40 

projetos em andamento. 

• 105 bolsas de pesquisa.

• 17 participações em parcerias 

internacionais. 

• Auditório com capacidade para 314 

pessoas. 

• 2 Campi Universitários. 

• Hospital Universitário São Francisco 

de Paula (HUSFP). 

• Rádio Universidade (RU). 

• Lar da Criança São Luis Gonzaga.
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amente a formação do profissional de 

saúde humanista, crítico e reflexivo.

O Planejamento Estratégico (PE) 

aponta as ações prioritárias, seus ob-

jetivos e metas, sendo acompanhado, 

analisado e avaliado continuamente, a 

fim de garantir o alcance das metas es-

tabelecidas. No ano de 2018, prioriza-

ram-se as macroações identificadas e 

previstas no Plano de Desenvolvimen-

to Institucional (PDI) e Projeto Peda-

gógico Institucional (PPI), através do 

acompanhamento e gestão dos Cursos 

de Medicina e Odontologia, relaciona-

mento com a Comunidade a partir da 

realização do Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) aplicado e resgate da 

representatividade estudantil.

Outrossim, durante o ano de 2018, 

diversas ações foram realizadas nos 

cursos contemplados pelo Centro de 

Ciências da Saúde, as quais destaca-

mos as principais: 

ENFERMAGEM

Na UCPel, o acadêmico do Curso 

de Enfermagem tem como diferen-

cial a atuação nas Unidades Básicas 

de Saúde da UCPel e do Município, no 

Hospital Universitário São Francisco 

de Paula (HUSFP), no Campus da Saú-

de Dr. Franklin Olivé Leite, em Creches 

e Escolas e em Projetos de Extensão e 

Pesquisas de Iniciação Científica.

CURSOS

A Universidade Católica de Pelotas 

é composta por dois grandes Centros 

– Centro de Ciências da Saúde e Cen-

tro de Ciências Sociais e Tecnológicas 

– e, ainda, pelo Instituto Superior de 

Formação Humanística.  Dessa forma, 

serão abordados a seguir os informa-

tivos dos Centros e Instituto em ques-

tão: 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

O Centro de Ciências da Saúde 

(CCS) da UCPel, sob a Direção da Prof. 

Moema Chatkin, abrange os cursos de 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Medicina, Odontologia e Psicologia, 

bem como Mestrado em Saúde da Mu-

lher, Criança e Adolescente e Mestrado 

e Doutorado em Saúde e Comporta-

mento.  

Dessa forma, os cursos do CCS es-

tão sistematicamente em transforma-

ção, seja revisando e acompanhando 

os seus Projetos Pedagógicos, discu-

tindo metodologias de ensino-apren-

dizagem, ou buscando novos cenários 

de atuação para aprimoramento das 

práticas e qualificação da formação 

profissional. Ciente do seu papel de 

agente transformador do indivíduo e 

da sociedade, o Centro busca continu-
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Atividades do curso em 2018:

• Campanha de vacinação contra 

a gripe Influenza H1N1;

• Participação e realização de 

Jornadas e Semana Acadêmi-

ca;

• Criação da Liga de Saúde Men-

tal;

• Realização de Cursos de Capa-

citação;

• Inserção de cuidados paliativos 

na atenção básica – atividade 

realizada pela Profª. Isabel Ar-

rieira e alunos do curso na UBS 

Py Crespo;

• Realização de Eventos volta-

dos ao público externo;

• Blitz da Saúde.

FARMÁCIA

Na UCPel, o acadêmico do Curso 

de Farmácia tem como diferencial 14 

laboratórios específicos e altamente 

qualificados, um corpo docente que 

possui grande experiência acadêmica 

e profissional, sendo composto por 

Mestres e Doutores, além da Farmácia 

Escola, do Laboratório Escola de Aná-

lises Clínicas (LEAC), Unidades Bási-

cas de Saúde e do apoio técnico do 

Hospital Universitário São Francisco 

de Paula (HUSFP), onde os acadêmi-

cos realizam estágios profissionalizan-

tes e práticas acadêmicas.

Atividades do curso em 2018:

• Realização de Semana Acadê-

mica, Jornadas Multiprofissio-

nais e Visitas Técnicas;

• Realização de Curso de Espe-

cialização em Análises Clínicas; 

• Realização de Curso de Espe-

cialização em Farmácia Clínica 

e Hospitalar;

• Projeto de Extensão: Curso de 

Injetáveis;

• Participação em Palestras do 

Conselho Regional de Farmá-

cia;

• Participação de professores no 

Fórum Gaúcho de Educação 

Farmacêutica; 

• Participação de alunos e pro-

fessores em Congressos;

• Participação dos alunos nos 

Projetos da PanvelClinic “Perda 

de Peso” e “Para de Fumar”;

• Participação de alunos em Cur-

sos de Extensão;

• Participação de alunos em Es-

tágios não-obrigatórios em 

Drogarias e Laboratórios; 

• Participação e apresentação 

de trabalhos dos alunos do 

curso, no Salão Universitário da 

UCPel, UFPel, FURG e UFRGS.

FISIOTERAPIA

Na UCPel, o acadêmico do Curso 

de Fisioterapia tem como diferencial o 

contato, desde o início do Curso, com 

a realidade profissional, através de 

acompanhamentos à pacientes aten-

didos na Clínica Escola e no Hospital 

Universitário São Francisco de Paula 

(HUSFP), cenários diversificados de 

aprendizagem (CETRES, CAPS Escola, 

Escola Louis Braille, Asilo de Mendi-

gos),  Piscina terapêutica, atuação nas 

UTIs Geral, Pediátrica e Neonatal, par-

ticipação em Projetos de Extensão e 

Pesquisas de Iniciação Científica, aten-

dimento em Unidades Básicas de Saú-

de e no Ambulatório de Fisioterapia.

Atividades do curso em 2018:

• Em torno de 1000 atendimen-

tos/mês na clínica de Fisiote-

rapia no Campus Dr. Franklin 

Olivé Leite;

• Comemoração do Dia do Fi-

sioterapeuta com participação 

dos docentes e discentes;

• Participação na Semana das 

Profissões do Colégio São José;

• Reunião dos formandos com o 

representante do Conselho Re-

gional de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional;

• Participação da Coordenação 

no Encontro de Coordenado-

res realizado pelo CREFITO em 

Porto Alegre;

• Participação de alunos e pro-
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fessores em eventos científicos, 

como Salão Universitário, CIC 

UFPel e FURG;

• Curso de Especialização em 

Cosmetologia e Estética; 

• Curso de Ventosaterapia: Libe-

ração miofascial; 

• Participação da Coordenação e 

Professores em Programas da 

Rádio Universidade; 

• Programa de Extensão: Fisiote-

rapia na Comunidade.       

MEDICINA

O aluno da Medicina da UCPel tem 

um grande diferencial. Desde o início 

do curso está inserido na comunidade, 

conhecendo e atuando nos serviços de 

saúde prestados nas áreas de atuação 

das Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

da Universidade. Nestas UBS estão in-

seridos acadêmicos e professores de 

todos os cursos da área da saúde da 

Universidade, além de outros, como 

Serviço Social e Direito, que auxiliam 

nas necessidades do território. 

Outro cenário de atuação acadêmi-

ca são os CAPS, que são locais de rea-

bilitação para pessoas que apresentam 

transtornos mentais, buscando a sua 

integração social e familiar. A UCPel 

atua no CAPS Escola e no CAPSI (In-

fantojuvenil). Os demais cenários de 

aprendizado do curso de Medicina se 

dão nos Laboratórios (Histologia, Bio-

química, Fisiologia, Farmacologia, Pa-

rasitologia, Microbiologia, Imunologia, 

Anatomia, Patologia Microscópica e 

Macroscópica, Embriologia e Habilida-

des e Simulação), assim como no Hos-

pital Universitário São Francisco de 

Paula e também no Campus da Saúde 

Dr. Franklin Olivé Leite, onde ocorrem 

os atendimentos ambulatoriais. 

Todos os locais onde são atendidos 

os pacientes estão vinculados e pres-

tam serviço ao SUS.

No ano de 2018, a UCPel foi con-

templada com a autorização do MEC 

para acréscimo no número de va-

gas ofertadas, totalizando 180. Com 

essa mudança, a Instituição torna-se 

a maior Escola de Medicina do Rio 

Grande do Sul. 

Atividades do curso em 2018:

• Aula Inaugural do Curso de Me-

dicina: “A Educação dos Sen-

tidos na Escola Médica”. Dia 

12/04, com Dr. Ivan Carlos An-

tonello;

• Realização de Jornadas, pro-

movidas pelas Ligas Acadêmi-

cas; 

• Realização de Congresso, pro-

movido pela Liga Acadêmica;

• Participação em Fórum Acadê-

mico;

• Realização da 1ª Exposição de 

Pôsteres de Genética da UCPel;

• Realização da Blitz da Saúde, 

no Mercado Público;

• Realização do Congresso de 

Medicina UCPel, dos dias 16 a 

19 de outubro;

• Realização e participação em 

Vivências Acadêmicas e Pales-

tras;

• Realização de Projetos Acadê-

micos e de Ensino;

• Realização de Cursos e Ações 

de Extensão: Facilitador 

SIMLAB, Simulação em Sala de 

Emergência, Ação na Comu-

nidade do Setembro Amarelo, 

Ação da Liga de Imunologia, 

Plantão de Educação em Saú-

de Bucal e Projeto Vi-Vendo na 

UBS Py Crespo.

ODONTOLOGIA

Na UCPel, o acadêmico do Curso 

de Odontologia tem como diferen-

cial frequentar um curso com nota 

5, avaliado pelo Ministério da Educa-

ção. Esse é o grau máximo conferido 

a cursos de graduação no Brasil e é 

determinado pela qualidade dos pro-

fessores, da estrutura de ensino, dos 

laboratórios, bibliotecas e outros.

Atividades do curso em 2018:

• Atendimento ambulatorial no 

Campus Dr. Franklin Olivé Lei-
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te, com realização de proce-

dimentos clínicos e cirúrgicos 

odontológicos;

• Participação na Semana das 

Profissões no Colégio São José;

• Reunião com o representan-

te do Conselho Regional de 

Odontologia; 

• Participação de alunos e pro-

fessores no Salão Universitário 

e demais eventos Científicos;

• Realização do PET Gradua SUS, 

com 3 docentes, 6 acadêmicos 

e 4 dentistas perceptores que 

atuam no PET Saúde/Gradua-

SUS;

• Realização de Ação do Maio 

Vermelho;

• Realização do 2º Congresso In-

ternacional da Sociedade Bra-

sileira de Cariologia na UCPel, 

que foi sede do Evento Interna-

cional;

• Participação no 2º Encontro de 

Odontologia Restauradora;

• Participação e realização do 

Projeto de Extensão em Aten-

ção Odontológica nos Primei-

ros Mil Dias de Vida;

• Realização de Semana Acadê-

mica, Atividades e Cursos de 

Extensão, Encontros, Palestras, 

Seminários, Fóruns e Simpó-

sios.

PSICOLOGIA

Na UCPel, o acadêmico do Curso 

de Psicologia tem como diferencial 

a inserção bastante significativa nas 

pesquisas, impulsionada, principal-

mente, pelo vínculo com o Programa 

de Pós-Graduação em Saúde e Com-

portamento. 

As ênfases do curso são Saúde, 

Educação e Trabalho. No âmbito do 

curso, o Serviço de Psicologia realiza 

mais de 30 mil atendimentos e coor-

dena a atuação dos estagiários nos 

diferentes cenários de aprendizagem 

a partir do qual são realizados diag-

nósticos, prevenção e tratamento em 

diferentes níveis de complexidade em 

saúde mental.

Atividades do curso em 2018:

• Participações de professores e 

alunos no Salão Universitário 

da UCPel;

• Participação no Congresso de 

Iniciação Científica da UFPEL; 

• Participação na 17ª Mostra da 

Produção Universitária – FURG; 

• Participação no 1º Congresso 

de Iniciação Científica Anhan-

guera Rio Grande;

• Realização de Rodas de Con-

versa entre Docentes, Discen-

tes e Egressos do Curso;

• Participação e realização de 

Jornadas Acadêmicas e Pales-

tras; 

• Realização do Curso de Exten-

são: Exame do Estado Mental: 

Teoria e Prática;

• Entrevistas à RBS TV, TV UCPel 

e Rádio Mais Nova FM;

• Representações em Eventos;

• Reativação do Diretório Aca-

dêmico da Psicologia; 

• Reuniões com o Diretório Aca-

dêmico e Representantes de 

Semestre do Curso;

• 955 atendimentos na UBS do 

Bairro Fátima;

• 512 atendimentos na UBS do 

Bairro Pestano;

• 876 atendimentos no Campus 

Dr. Franklin Olivé Leite;

• 2803 atendimentos na Clínica 

Psicológica;

• 850 atendimentos no Ambula-

tório Integrado de Pesquisa e 

Extensão em Saúde Mental;

• 10106 atendimentos no Cen-

tro de Atenção Psicossocial – 

CAPS Escola; 

• 8079 atendimentos no CAPS 

Canguru;

• 2207 atendimentos pelo Ser-

viço de Psicologia Hospitalar 

no Hospital Universitário São 

Francisco de Paula.
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CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS  
E TECNOLÓGICAS

O Centro de Ciências Sociais e Tec-

nológicas, sob a Direção da Profª Ana 

Cláudia Vinholes Lucas, abrange os 

cursos de Graduação de Administra-

ção, Arquitetura e Urbanismo, Ciências 

Contábeis, Direito, Engenharia Civil, 

Engenharia da Computação, Engenha-

ria Elétrica, Jornalismo, Publicidade 

e Propaganda, Letras, Serviço Social, 

Tecnologia em Design de Moda, e Tec-

nologia em Segurança Pública. 

No âmbito do Stricto Sensu, o 

CCST abrange o Mestrado em Enge-

nharia Eletrônica e Computação, Mes-

trado em Política Social e Doutorado 

em Política Social.  

Desse modo, diante do amplo rol 

de cursos compreendidos pelo CCST, 

frisa-se que diversas ações foram rea-

lizadas ao longo de 2018, as quais res-

tam destacadas a seguir, divididas por 

curso:

ADMINISTRAÇÃO

Na UCPel, o acadêmico do Cur-

so de Administração tem como dife-

rencial o currículo atualizado, equipe 

qualificada de professores com larga 

experiência em gestão de empresas, 

interface entre o mercado de trabalho 

e o curso, divulgação permanente de 

vagas para estágio, possibilidades de 

participação em pesquisas e estágios 

através do Instituto Técnico de Pesqui-

sa e Assessoria (ITEPA), da Empresa 

Júnior, do Escritório de Desenvolvi-

mento Regional (EDR), e do Centro 

de Incubação de Empresas da Região 

Sul (CIEMSUL). O Curso é reconhecido 

pela qualidade dos profissionais for-

mados para o mercado.

Atividades do curso em 2018:

• Aula Magna dos Cursos de 

Gestão da Universidade Católi-

ca de Pelotas;

• Ação de Troca de Vivências 

com Egressos do Curso de Ad-

ministração;

• Curso de Metodologias Inova-

doras no Ensino Superior;

• Professores do Curso de Admi-

nistração da UCPel são organi-

zadores do Evento Gestão em 

Debate na Fenadoce;

• Participação do Fórum Inter-

nacional de Gestão Pública do 

Conselho Federal de Adminis-

tração;

• Participação do Encontro Esta-

dual de Professores e Coorde-

nadores dos Cursos de Admi-

nistração do Rio Grande do Sul;

• Semana Acadêmica Integra-

da dos Cursos de Gestão da 

UCPel;

• Missão UCPel Brasil-Canadá 

(Inovação);

• 50 Anos do Curso de Adminis-

tração da Universidade Católi-

ca de Pelotas.

ARQUITETURA E URBANISMO

Na UCPel, o acadêmico de Arquite-

tura e Urbanismo 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 não 

somente a teoria, mas principalmente 

a prática projetual. O profissional de 

Arquitetura e Urbanismo tem como 

atividades gerais melhorar a quali-

dade de vida do homem e da cidade, 

concretizada através da organização 

do espaço físico, envolvendo um pro-

cesso criativo capaz de reunir os as-

pectos formais, espaciais, funcionais, 

estéticos, tecnológicos, de conforto e 

da preservação do ambiente natural 

e construído, considerando os fatores 

sociais, econômicos e culturais do lu-

gar e da comunidade.

Atividades do curso em 2018:

• Realização de proposta para o 

Novo Campus da UCPel com 

elaboração de Plano Diretor. 

Formação da equipe de traba-

lho;

• Início das atividades de levan-

tamento cadastral no edifício 
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do Quartel da Brigada Militar; 

• Preenchimento do Questioná-

rio do Guia do Estudante – Edi-

tora Abril;

• Participação no Dia ANEC;

• Participação no Conselho Mu-

nicipal de Cultura;

• Participação no II Simpósio 

Científico do ICOMOS Brasil, 

realizado em Belo Horizonte 

entre os dias 24 a 28/04/2018;

• Apresentação do trabalho “A 

documentação arquitetônica 

como acompanhamento de 

bens culturais: A atualização 

do Inventário do Patrimônio 

Histórico e Cultural de Pelotas-

-RS” no II Simpósio Científico 

do ICOMOS Brasil realizado em 

Belo Horizonte entre os dias 24 

a 28/04/2018;

• Participação no Conselho Mu-

nicipal de Cultura;

• Participação na elaboração do 

Plano Municipal de Mobilidade 

Urbana a convite da Prefeitura 

Municipal de Pelotas;

• Publicação de artigo em peri-

ódico científico classificado no 

QUALIS (critério de avaliação 

do MEC/CAPES) A2 Revista: 

Oculum Ensaios Artigo: Foto-

grafia sequencial e fotomonta-

gem: alternativas para o estudo 

da dinâmica da paisagem ur-

bana | Time-lapse photography 

and photo montage: Alterna-

tives for studyingthe dynami-

cs ofurbanlandscape. Autores: 

Fernanda Tomiello, Eduardo 

Rocha, Maurício Couto Polidori;

• Elaboração de proposta e orça-

mento para realizar a revisão e 

atualização do plano Diretor do 

município de Jaguarão;

• Seleção da UCPel no Edital do 

CAU/RS para auxílio a even-

tos realizados por universida-

des privadas, com a aprova-

ção de recurso no valor de R$ 

5.000,00;

• Participação no Seminário de 

Ensino de Arquitetura e Urba-

nismo no Rio Grande do Sul;

• Participação no Dia do Patri-

mônio, realizado pela Secreta-

ria Municipal de Cultura no dia 

17/08 com a oficina “Pelotas de 

Papel” para escolas da cidade 

através do Programa de Exten-

são de Apoio as Práticas Patri-

moniais;

• Trabalho publicado no ENEBIM 

– publicação conjunta com os 

professores Ricardo Mendéz, 

Mateus Coswig e Alexandre 

Maciel;

• Participação no Projeto de Ex-

tensão: Análise da adequação 

das edificações do bairro por-

to à NBR 5410/2004 – Instala-

ções Elétricas de Baixa Tensão 

(Faurb/UFPel);

• Participação no Projeto de Ex-

tensão: Etiquetagem de Efici-

ência Energética de Edifica-

ções Residenciais, Comerciais, 

Públicas e de Serviço (Faurb/

UFPel);

• Realização do II Congresso 

Internacional Casa Passiva 

Brasil 2018 entre os dias 07 e 

09/11/2018 (organização do 

evento, participação em pales-

tras);

• Participação/apresentações 

do projeto do Novo Campus 

UCPel.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

O profissional de Ciências Contá-

beis é responsável pela contabilidade 

das empresas, por meio dos registros e 

dos controles das contas, pela elabora-

ção e apresentação dos balanços pa-

trimoniais e resultados de exercícios. 

Ao contador também compete o pla-

nejamento, a coordenação, a gerencia 

e o controle de setores das empresas, 

de variados segmentos, atuando como 

condutor de soluções e colaborador 

na tomada de decisão dos gestores 
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empresariais. O Curso de Ciências 

Contábeis da UCPel tem por objetivo 

contribuir com a sociedade forman-

do profissionais com conhecimento e 

competência compatíveis com a cons-

tante evolução da Ciência Contábil. 

Na UCPel, o acadêmico de Ciên-

cias Contábeis tem como diferencial o 

Núcleo de Pesquisas Econômicas, Ad-

ministrativas e Sociais (NUPEAS) e o 

Instituto Técnico de Pesquisa e Asses-

soria (ITEPA).

Atividades do curso em 2018: 

• Participação no 28º Encontro 

de Contabilistas da Zona Sul;

• Projeto Aproxima 001 – Ima-

gem, perfil, oportunidades e 

carreira do profissional contá-

bil;

• Projeto Aproxima 002 – OSPel: 

definição, atividades, partici-

pantes, integração acadêmica 

e benefícios a comunidade;

• Semana Acadêmica – 04 a 08 

de junho de 2018;

• Projeto Aproxima 003 – Tec-

nologias aplicadas, adaptações 

operacionais necessárias ao 

mercado de trabalho;

• Projeto Aproxima 004 - evolu-

ção do pensamento contábil x 

perfil do contador x mercado 

de trabalho, trabalho multidis-

ciplinar da empresa Safras e 

Cifras com pontos específicos 

aplicados aos agronegócios;

• Projeto Aproxima 005 – ativi-

dades desempenhadas pelo 

controller, principais processos 

contábeis na indústria, alavan-

cagem no negócio, gestão de 

custos, contabilidade para de-

cisão e controle;

• Projeto Aproxima 006 – pa-

lestra destinada aos alunos do 

Curso de Ciências Contábeis 

e comunidade em geral sobre 

EFD - REINF.

• PADOC 2018 – treinamento 

docente no software contábil – 

Módulo contábil e Folha;

• Participação no Encontro Esta-

dual de Estudantes e Lideran-

ças em Ciências Contábeis em 

Canoas. Promoção CRCRS Jo-

vem. Presença das IES do Rio 

Grande do Sul;

• Projeto extensão: Quanto custa 

o seu negócio? – promover jun-

to a microempresários e em-

presários de pequeno porte o 

autoconhecimento de seu ne-

gócio por meio da contabilida-

de de custos, contribuindo para 

a gestão eficaz dos recursos da 

organização e por consequên-

cia sua longevidade.

DIREITO

O profissional do Direito, através 

da aplicação de conhecimentos jurídi-

co-científicos, e da interpretação das 

normas jurídicas vigentes, desempe-

nha o papel de agente organizador das 

relações sociais. Seja no exercício da 

Advocacia, na atuação como Promo-

tor de Justiça, Delegado de Polícia, ou 

em qualquer outra das possíveis áreas 

de atuação, busca promover a convi-

vência humana.

Na UCPel, o acadêmico do Curso 

de Direito tem como diferencial os Nú-

cleos de Práticas Jurídicas e Núcleo 

de Estudos em Direitos Humanos, As-

sistência Judiciária Gratuita, Posto do 

Centro Judiciário de Solução de Con-

flitos e Cidadania (CEJUSC), Núcleo de 

Assessoria Popular – NAP e Grupos de 

Estudo.

Atividades do curso em 2018: 

• Grupos de Estudos: Direito 

Processual Civil, Processo Pe-

nal, Direito e Processo do Tra-

balho, Direito Empresarial, Di-

reito Constitucional e Direitos 

Humanos;

• Semana Acadêmica do Curso 

de Direito 2018;

• Visitas Técnicas: Instituto Psi-

quiátrico Forense e Penitenciá-

ria Estadual do Jacuí, Instituto 

Psiquiátrico Forense e Tribunal 



Relatório Anual UCPel 2018 

16

de Justiça/RS, Visita ao Fórum 

de Pelotas e Justiça do Traba-

lho; 

• Curso de Extensão: Curso de 

Atualização em Reforma Tra-

balhista, Descomplicando a De-

claração de ITCD, Elucidando o 

Processo Eletrônico;

• Ligas Acadêmicas Ativas: Estu-

dos Tributários – LAET, Estudos 

Trabalhistas e Previdenciários – 

LAETRAP;

• Aula Inaugural com Desembar-

gador Federal, Franscisco Ros-

sal de Araújo, que abordará o 

tema dos “Direitos Sociais e a 

Reforma Trabalhista”;

• 2º Encontro de Valorização do 

Servidor Penitenciário do Presí-

dio Regional de Pelotas;

• I Encontro de Direito Processu-

al Civil da Universidade Católi-

ca de Pelotas;

• Participação da Liga Acadêmi-

ca de Estudos Tributários da 

Competição de Direito Tributá-

rio da Unisinos - IV Edição do 

Unisinos TaxMootCourtCom-

petition.

• Por meio do Serviço de Assis-

tência Judiciária (SAJ) a UCPel 

prestou 575 novos atendimen-

tos e acompanhou 993 proces-

sos em tramitação jurídica.

ENGENHARIA CIVIL

O profissional de Engenharia Civil 

tem formação generalista nas diversas 

áreas da Engenharia Civil, tais como 

construção civil, geotecnia, transpor-

tes, recursos hídricos, saneamento bá-

sico e estruturas, além do domínio das 

técnicas básicas de gerenciamento e 

administração.

Na UCPel, o acadêmico do Curso 

de Engenharia Civil tem como dife-

rencial Laboratórios de Engenharia 

Civil (LEC), de Resistência de Materiais 

(LRM), de Instalações Hidrossanitárias, 

de Conforto Ambiental, de Computa-

ção Gráfica, de Topografia e de Geo-

tecnia e Solos, o Escritório Modelo de 

Engenharia e Arquitetura (EMEA) e a 

Maquetaria.

Atividades do curso em 2018: 

• IIIª Semana Acadêmica Integra-

da da Engenharia Civil;

• Visita Técnica: Obras da Nova 

Ponte do Rio Guaíba (Prof 

Francisco Gonçalves);

• Visita Técnica: Obras das Pon-

tes e Viadutos do Entorno de 

Pelotas (Prof Francisco Gon-

çalves)

• Visita Técnica: Instalações do 

TECON Rio Grande (Prof Gil-

berto Cunha);

• Festividades dos 50 Anos do 

Curso de Engenharia Civil;

• Acordo de Cooperação entre 

o Município de Pelotas e a Uni-

versidade Católica de Pelotas – 

UCPel, para aprimorar a técnica 

da mão de obra dos apenados 

do Presídio Regional de Pelo-

tas;

• Emissão de 1147 (mil cento e 

quarenta e sete) Laudos Téc-

nicos pelo Laboratório de En-

genharia Civil, certificando a 

qualidades de materiais de 

construção.

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

O profissional da Engenharia de 

Computação projeta e constrói com-

putadores, periféricos e sistemas que 

integram hardware e software, permi-

tindo a produção de novas máquinas 

e equipamentos computacionais para 

serem utilizados em diversos setores 

da sociedade. Uma ampla faixa de 

conteúdos programáticos, adaptados 

às novas tendências observadas em 

diversos setores da atividade econô-

mica em função do avanço tecnológi-

co, é colocada à disposição dos alunos 

de Engenharia de Computação.

Na UCPel, o acadêmico do Curso 

de Engenharia de Computação tem 

como diferencial a inserção em proje-

tos e implementação de sistemas com-

putacionais, com ênfase em processos 
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de automação e microeletrônica, inte-

grando aspectos relacionados ao de-

senvolvimento e gerência de projetos 

de hardware e software. Os conteúdos 

programáticos desenvolvidos no curso 

de Engenharia de Computação abran-

gem sistemas embarcados, sistemas 

de tempo real, sistemas integrados de 

hardware e software, sistemas distri-

buídos, redes de computadores, siste-

mas de comunicação e processamento 

de sinais e imagens.

Atividades do curso em 2018:

• 38 artigos publicados em anais 

de Congresso;

• 07 Dissertações de Mestrado 

Defendidas;

• V Semana Tecnológica das En-

genharias;

• Caracterização de Materiais 

Calcogenetos para Aplicação 

em Dispositivos Biomédicos;

• CDO-CMOS: Circuitos Digitais 

Otimizados para Processamen-

to Digital de Sinais e Codifica-

ção de Vídeo;

• Ciência de Situação na IoT: 

uma Abordagem para Atender 

as Demandas de Heterogenei-

dade, Identificação e Padroni-

zação;

• Algoritmos e Arquiteturas de 

Hardware para o Novo Padrão 

de Codificação de Vídeo HEVC 

(High EfficiencyVideoCoding);

• Intercâmbio de alunos de gra-

duação em Portugal: Alunos 

Gustavo Iribarrem e Pedro Ju-

lio;

• UCPel sediou o Evento Tche-

linux Pelotas;

• Aprovação de convênio com o 

Karlsruhe Instituteof Technolo-

gy.

ENGENHARIA ELÉTRICA

O profissional de Engenharia Elétri-

ca atua na geração, transmissão e dis-

tribuição de energia elétrica. Estuda, 

projeta e especifica materiais, compo-

nentes, fontes alternativas e renováveis 

de energia, dispositivos e equipamen-

tos elétricos, eletromecânicos, magné-

ticos, de potência, de instrumentação, 

de aquisição de dados e de máquinas 

elétricas. Ele planeja, projeta, instala, 

opera e mantém instalações elétricas, 

sistemas de medição e de instrumen-

tação, de acionamentos de máquinas, 

de iluminação, de proteção contra des-

cargas atmosféricas e de aterramento. 

Coordena e supervisiona equipes de 

trabalho, realiza estudos de viabilidade 

técnico-econômica, executa e fiscaliza 

obras e serviços técnicos; e efetua vis-

torias, perícias e avaliações, emitindo 

laudos e pareceres.

Na UCPel, o acadêmico de Enge-

nharia Elétrica tem como diferencial 

um corpo docente qualificado, além 

do Laboratório de Microeletrônica e 

Processamento de Sinais (LAMIPS), 

Laboratório de Engenharia Biomédica 

(LEB), Laboratório de Microprocessa-

dores, Laboratórios de Instrumentação 

Eletrônica, Laboratório de Máquinas 

Elétricas, Laboratório de Automação, 

e diversos laboratórios de Informática

Atividades do curso em 2018:

• Semana Tecnológica das Enge-

nharias e da Matemática;

• Visita técnica a SE Pelotas 5.

PUBLICIDADE E PROPAGANDA E 
JORNALISMO

O profissional de Jornalismo é com-

prometido com a informação e com a 

verdade. Ele transforma fatos do coti-

diano em notícia a ser divulgada 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 acadêmico do Curso 

de Jornalismo tem como diferencial a 

prática do jornalismo, de fato. Desde 

o primeiro semestre ele tem a oportu-

nidade de vivenciar as rotinas da pro-

fissão nos laboratórios de fotografia, 

rádio (inserção na rádio RU-AM), mí-

dias digitais, impresso e TV/vídeo (la-
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boratório de vídeo e TV UCPel/Canal 

Futura).

Também, o profissional de Publici-

dade e Propaganda tem como missão 

divulgar e propagar de maneira pla-

nejada a existência de um produto ou 

serviço, trabalhando diretamente com 

a criatividade e com o público.

Atividades dos cursos em 2018:

• Visita técnica: Agência Maria-

chi;

• Visita técnica: Mac Donalds;

• Visita técnica: Parque Una;

• Visita técnica: Café Now;

• Visita técnica: Sicredi;

• Bate papo comunicação – Jor-

nalista SBT Camila Levien;

• Oficina de Planejamento de 

Marketing Digital;

• Valor à Vida: Mensagens de Na-

tal no HUSFP.

SERVIÇO SOCIAL

O profissional de Serviço Social tra-

balha para a transformação da realida-

de social e o fim da desigualdade. Atua 

na elaboração, implementação, execu-

ção e avaliação das políticas sociais, 

como a saúde, a previdência social, a 

educação, a assistência social, entre 

outras. Trabalha na coordenação, exe-

cução e avaliação dos planos, progra-

mas e projetos na área social; encami-

nha providências e presta orientação 

social a indivíduos, grupos e à popu-

lação; executa e avalia pesquisas, pres-

ta assessoria e consultoria a órgãos 

da administração pública e privada e 

apoio aos movimentos sociais.

Na UCPel, o acadêmico de Serviço 

Social tem como diferencial 50 anos 

de história que acompanha a trans-

formação pela qual a profissão pas-

sou, estando entre os melhores e mais 

conceituados cursos do país. As aulas 

são totalmente presenciais e os aca-

dêmicos têm à disposição projetos de 

pesquisa e extensão que o colocam 

em contato com a realidade desde o 

primeiro semestre. Há possibilidade 

de estágio na Assistência Judiciária da 

UCPel, Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS Escola), Hospital Universitário 

São Francisco de Paula (HUSFP), Clí-

nica Psicológica, Núcleo de Economia 

Solidária e Incubação de Cooperativas 

(NESIC), Unidades Básicas de Saúde, 

Pronto Socorro, além dos campos com 

os quais a UCPel mantém convênio.

Atividades do curso em 2018:

• Projeto de Extensão: Coorde-

nação do Projeto de Extensão 

Relações Étnico-Raciais na So-

ciedade Brasileira: Vivenciando 

a Teoria na Prática;

• X Congresso Brasileiro dos(as) 

Pesquisadores(as) Negros(as). 

Minicurso 01: Etnografias e 

Pós-Colonialismo: abordagens, 

fontes, métodos e contribui-

ções para os estudos da África 

Ocidental;

• Curso de Antropologia e Polí-

ticas Públicas: Fundamentos e 

Perspectivas Contemporâneas, 

ministrada pelo Antropólogo 

Tiago Lemões;

• V Jornada Universitária em 

apoio a Reforma Agrária: Terra 

manchada de sangue- o campo 

brasileiro em conflito;

• Minicurso: As relações entre a 

Agricultura Familiar a Sobera-

nia, Segurança Alimentar e Nu-

tricional;

• Semana Acadêmica Serviço 

Social;

• II edição do Seminário Terra, 

Água e Alimento: comemora-

ção dos 50 anos da obra “O 

Direito à Cidade” de Henri Le-

febvre;

• Seminário Estadual Formação 

e Trabalho Profissional CRESS 

RS – Conselho Regional de Ser-

viço Social –2018/2 - Porto Ale-

gre/RS;

• Fórum Nacional de Supervisão 

de Estágios 2018/2- 2018/2 

CRESS RS – Conselho Regio-

nal de Serviço Social –2018/2 - 

Porto Alegre/RS;
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• Fórum internacional Novas 

Abordagens em Saúde Mental 

– Pelotas RS - CENAT (centro 

educacional novas abordagens 

terapêuticas);

• II Encontro da RAPS Regional 

2018/1 Campus Santa Margari-

da UCPel, Pelotas RS. Promo-

tor: 3ª Coordenadoria Regional 

de Saúde;

• Conferência Municipal dos Di-

reitos dos idosos de Canguçu 

2018/2 – Prefeitura Municipal 

de Canguçu.

TECNOLOGIA EM DESIGN DE MODA

O profissional de Tecnologia em 

Design de Moda é capaz de repre-

sentar graficamente suas criações, 

identificando princípios e elementos 

de construção do design de moda. É 

um profissional habilitado, também, à 

interpretação da modelagem a par-

tir dos desenhos técnicos inseridos 

nas fichas de produção, sendo capaz 

de facilitar a introdução de inovações 

tecnológicas a partir da pilotagem dos 

protótipos e da gerência da produção. 

Na UCPel, o acadêmico de Tecno-

logia em Design de Moda tem como 

diferencial salas de aulas especiais 

para desenho de moda e modelagem; 

Laboratório de Pesquisa e Criação; La-

boratório de Pilotagem, com máquinas 

industriais; Laboratório de Informática, 

com softwares para desenvolvimento 

de modelagem CAD/CAM; e projetos 

de extensão que possibilitam o conta-

to com a comunidade.

Atividades do curso em 2018:

• Oficinas de Stencil e Bordado: 

Marina Reis e Grabriella Silva;

• Desfile na II Semana de Cons-

cientização à Síndrome de 

Down, em parceria com a APA-

DPEL;

• Participação no evento nacio-

nal Fashion Revolution: Pales-

tra com Nathalia Guasso;

• Projeto Social: Confecção de 

cobertores e doação para a 

ONG Sopão de Rua;

• Visita Técnica à Fábrica da Are-

zzo (Novo Hamburgo);

• Participação no evento Fashion 

Meeting (Novo Hamburgo);

• Participação no projeto solidá-

rio “A Loja Vazia”, em parceria 

com o Shopping Pelotas e o 

Banco Madre Tereza de Calcu-

tá;

• Semana Acadêmica do curso 

de Tecnologia em Design de 

Moda;

• 14° Congresso Nacional da 

Moda: participação de alunos e 

parte do corpo docente;

• Participação no evento Moda 

Pelotas: desfile da coleção 

Mottainai;

• Desenvolvimento do proje-

to “Moda para Todxs: Edição 

Auto- Amor”.

TECNOLOGIA EM 
SEGURANÇA PÚBLICA

O Profissional do curso de Tecno-

logia em Segurança Pública, tendo em 

vista as peculiaridades locais do mer-

cado de trabalho e a necessidade de 

aperfeiçoamento dos profissionais que 

atuam no âmbito da segurança públi-

ca, e demais interessados, recebe uma 

formação superior voltada para a área 

de segurança, de forma plena e inova-

dora, direcionada aos diversos espaços 

de atuação no segmento da segurança 

pública e privada.

Na UCPel, o acadêmico do Curso 

Superior de Tecnologia em Segurança 

Pública tem como diferencial o aces-

so aos órgãos de Segurança pública 

e privada, mediante projetos de coo-

peração educacional, laboratórios de 

informática, setor de multimeios, audi-

tórios, estúdios e sala multiuso.

Atividades do curso em 2018:

• 1ª Semana Acadêmica do Tec-

nólogo em Segurança Pública: 

Segurança Pública e Privada na 

Perspectiva Social e Jurídica;

• Curso Básico sobre Drones – 
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Veículos Aéreos Não Tripula-

dos;

• Minicurso sobre Armamento, 

Munição e Tiro. 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
FORMAÇÃO HUMANÍSTICA

O Instituto Superior de Formação 

Humanística, sob a Direção de Dom 

Ricardo Hoepers, engloba os cursos 

de Teologia, Filosofia e Pedagogia, 

está vinculado administrativamente 

à Reitoria da UCPel. Competem-lhe o 

ensino, a pesquisa e a extensão, em di-

álogo com os Centros, Cursos e Pro-

gramas de Pós-Graduação. Reflete 

sobre temas relevantes para a UCPel 

neste diálogo, no cumprimento de sua 

missão e manutenção de sua identida-

de comunitário-confessional.

O Instituto tem por finalidade mi-

nistrar disciplinas pedagógicas, de cul-

tura religiosa, éticas, filosóficas e teoló-

gicas na UCPel, além de promover, por 

todos os meios, o diálogo entre a fé e 

os vários ramos do Saber. Compete-

-lhe, ainda, promover a formação geral 

e a articulação da síntese do saber, na 

perspectiva das Diretrizes e Normas 

Gerais, podendo assumir, também, fun-

ções específicas dos Centros.

TEOLOGIA

O curso de Teologia, desde a sua 

origem, em novembro de 1987, sem-

pre contou com estudantes que são 

preparados para o sacerdócio e para 

o testemunho apostólico laical. Atual-

mente, também responde pela forma-

ção dos futuros diáconos, ministros e 

ministras da Palavra e da Comunhão 

Eucarística. Leigos e candidatos aos 

presbitérios terão formação teológica 

sólida na perspectiva do Vaticano II e 

da Igreja da América Latina e Brasil, 

oportunizando embasamento teoló-

gico para a militância e ação pastoral. 

Além disso, o bacharel poderá contri-

buir para o desenvolvimento de traba-

lhos teológicos-pastorais que ajudem 

a analisar alternativas para os desafios 

pastorais da Igreja Diocesana.

Atividades do curso em 2018:

• Semana Acadêmica: Bíblia, Ca-

tequese, Pastoral Urbana, Bioé-

tica e Laicato;

• Visita de avaliação do INEP/

MEC: organização didático-pe-

dagógica; corpo docente e tu-

torial; infraestrutura. Resultado: 

nota 5;

• Seminários e Formação perma-

nente para os egressos: Espiri-

tualidade Presbiteral;

• Roda de conversa promovida 

pelo Projeto Horizontes: intera-

ção entre estudantes.

FILOSOFIA

O profissional em Filosofia terá só-

lida formação em história da filosofia, 

que o capacita para uma epistemo-

logia da compreensão e abordagem 

transversal dos principais temas, pro-

blemas, sistemas filosóficos, assim 

como para a análise e reflexão crítica 

da realidade social em que se insere, 

sendo capaz de problematizar e pro-

por soluções para sua realidade local 

e regional. 

Além disso, o bacharel poderá con-

tribuir e refletir acerca da conjuntura 

política e econômica nacional e inter-

nacional, sendo capaz de propor en-

frentamentos a todos os tipos de dis-

criminação e desrespeito aos direitos 

humanos e aos avanços das desigual-

dades sociais e contribuir na busca de 

uma sociedade mais igual e mais justa.

Atividades do curso em 2018:

• Comemoração aos 65 anos de 

criação do Curso: inaugura-

ção do Laboratório de Ensino 

e Pesquisa em Filosofia (LEP-

Fil) – Professor Osmar Miguel 

Schaefer;

• Encontros e atividades dos 

Grupos de Estudos: “Qual o 

papel do mestre na filosofia de 

Tomás de Aquino”; “Metodo-

logia e Produção Filosófica”; 

“Marx e o Capital”;



Relatório Anual UCPel 2018 

21

• Visita dos avaliadores do Inep/

MEC. Resultado: nota 4;

• Chamada e avaliação dos arti-

gos da revista intitulada “Logoi: 

Revista Interdisciplinar de Filo-

sofia, Teologia e Educação;”

• Em parceria com os cursos de 

Filosofia da UFPel ocorreu a XI 

Olimpíada de Filosofia do Rio 

Grande do Sul: “O que (não) 

pode o corpo?”. Participaram 

delegação de estudantes e 

professores da PUCRS, do Uru-

guai e da Colômbia.

PEDAGOGIA

Na UCPel, o acadêmico do Curso de 

Pedagogia tem como diferencial ativi-

dades educativo-pedagógicas vincu-

ladas ao Núcleo de Estudos Pedagó-

gicos (NEP), atividades em grupos de 

discussão, Projetos de Extensão, pro-

jetos em parceria com a CAPES/MEC, 

atividades em Laboratórios de Apren-

dizagem, Informática, Ação Docente e 

de Experimentos Lúdico-pedagógicos. 

Um breve resumo das principais ativi-

dades é apresentado a seguir.

Atividades do curso em 2018:

• Programa Institucional Redes 

de Desenvolvimento em Habili-

dades Acadêmicas: assessorar 

as atividades inclusivas e de 

nivelamento para uma IES mais 

humanística;

• Conselho Municipal dos Direi-

tos da Criança e do Adoles-

cente: promover ações com o 

objetivo de formular a política 

municipal de proteção, promo-

ção e defesa dos direitos da 

criança e do adolescente;

• Programa de Extensão Educa-

ção na Comunidade: consolidar 

a formação docente em espa-

ços formais e não formais de 

educação;

• Conselho Municipal de Educa-

ção: qualidade da educação no 

município de Pelotas. Presença 

em plenárias e diligências em 

Escolas de Educação Infantil;

• Aula Inaugural “Infância na 

Contemporaneidade”: evento 

referente ao dia mundial da in-

fância;

• Linguagem cênica: a multimo-

dalidade como metodologia 

ativa para construção de co-

nhecimentos acadêmicos;

• Diálogo sobre empatia e alteri-

dade: “Os reflexos da violência 

na evasão escolar”;

• SEDUC/RS: Fórum Estadual 

Permanente de Apoio à Forma-

ção Docente-FEPAD;

• Semana Acadêmica da Peda-

gogia – “A humanização dos 

espaços de educação: pers-

pectivas para a transformação 

social”;

• Fórum de Integração entre a 

Educação Básica e o Ensino 

Superior-FIEBES;

• Encontro dos NAIS: perma-

nência e qualidade - inclusão e 

acessibilidade;

• Mesa Redonda – “Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão e o 

Atendimento Educacional Es-

pecializado no Ensino Supe-

rior”; 

• Mesa redonda- Entrou e agora? 

(UFPel, UFMG, UFPR, UFSM);

• XII Curso Produção de Vida 

e Sentidos - Orientação Edu-

cacional: Tecendo Sonhos em 

Tempos de Resistência: Forma-

ção e qualificação dos profis-

sionais da educação;
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NEAD
No ano de 2018, o Núcleo de Edu-

cação a Distância foi responsável por 

diversas ações na UCPel, através da 

oferta de Atividades Complementares 

Gerais (ACG’s), disciplinas à distância, 

semipresenciais, institucionais e disci-

plinas de apoio ao presencial. 

Além disso, estão incluídos nos ser-

viços realizados pelo NEaD, a oferta 

de dependências, cursos híbridos e de 

extensão, provas de proficiência e ava-

liação interdisciplinar do curso de Ad-

ministração presencial.

No primeiro semestre (2018/1) fo-

ram ofertadas:

• 21 atividades complementares 

gerais, sendo duas na modali-

dade semipresencial; 

• 15 disciplinas à distância;

• 6 disciplinas semipresenciais;

• 3 disciplinas institucionais;

• 19 disciplinas de apoio ao pre-

sencial;

• 23 dependências à distância;

• 4 cursos de graduação na mo-

dalidade à distância;

• 13 cursos de capacitação de 

colaboradores;

• 4 avaliações interdisciplinares 

de Administração.

  Em 2018/2, foram ofertadas:

• 19 atividades complementares 

gerais, sendo uma na modali-

dade semipresencial;

• 15 disciplinas à distância; 

• 6 disciplinas semipresenciais; 

• 3 disciplinas institucionais;

• 20 disciplinas de apoio ao pre-

sencial; 

• 16 dependências à distância;

• 2 cursos de graduação na mo-

dalidade à distância; 

• 8 cursos capacitação de cola-

boradores;

• 3 provas de proficiência de lín-

gua espanhola; 

• 3 provas de proficiência de lín 

gua inglesa;

• 4 avaliações interdisciplinares 

de Administração; 

• 8 simulados para a prova do 

ENADE.

Ainda em 2018, um passo impor-

tante para o Núcleo de Educação à 

Distância foi dado, em 13 de junho, 

data em que foi assinada uma parce-

ria entre a UCPel e a editora GrupoA, 

com o intuito de ampliar a oferta dos 

cursos de graduação na modalidade à 

distância.

Já no dia 18 de outubro do mesmo 

ano, foi lançado oficialmente o vestibu-

lar para 16 cursos à distância, realizado 

semanalmente, a partir desta data, ini-

ciados em 2019/1.

Dessa forma, a parceria fechada 

com o GrupoA trouxe uma nova reali-

dade à UCPel e ao NEaD, possibilitan-

do a oferta dos seguintes cursos: 

• Administração;

• Análise e desenvolvimento de 

sistemas;

• Ciências Contábeis;

• Gestão Comercial;

• Gestão de Recursos Humanos;

• Gestão Financeira;

• Gestão Pública;

• Jornalismo;

• Letras;

• Logística;

• Marketing;

• Pedagogia;

• Processos Gerenciais;

• Publicidade e Propaganda;

• Redes de Computadores;

• Serviço Social.
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STRICTO 
SENSU
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM POLÍTICA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS - PPGPSDH

Linhas de pesquisa do Programa 

de Pós - Graduação em Política Social 

e Direitos Humanos: Estado, Direitos 

Sociais e Política Social, Direitos Hu-

manos, Segurança e Acesso à Justiça 

e Questão Social, Trabalho, Sociabili-

dades e Resistências Políticas.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM SAÚDE E COMPORTAMENTO - 
PPGSC

Linhas de pesquisa do Programa 

de Pós-Graduação em Saúde e Com-

portamento: Avaliação de Composi-

ção Corporal e Nutricional, Avaliação 

de Serviços de Saúde, Epidemiologia, 

Microscopia Eletrônica de Transmis-

são de Genodermatoses, Neurociên-

cia, Avaliação Biológica em Estudos 

Pré-Clínicos, Saúde Materno-Infantil, 

Psicologia da Saúde, Biomarcadores 

de Injúria Cerebral, Epidemiologia da 

Saúde Bucal, Transtornos de Humor e 

Pesquisa Clínica.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM SAÚDE DA MULHER, CRIANÇA E 
ADOLESCENTE - PPGSMCA 

Linhas de pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Saúde da Mulher, 

Criança e Adolescente: Saúde Gesta-

cional e Puerpério, Desenvolvimento 

Infantil, Estratégias Preventivas em 

Saúde do Ciclo Vital, Estratégias Pre-

ventivas em Saúde Mental e Avaliação 

Psicodiagnóstica e Intervenções Bre-

ves em Saúde Mental.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 
E PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

• Residência Médica

• Cirurgia Geral

• Clínica Médica

• Medicina Intensiva

• Nefrologia

• Medicina de Família e Comuni-

dade

• Obstetrícia e Ginecologia

• Neonatologia

• Pediatria

• Medicina Intensiva Pediátrica

• Residência Multiprofissional em 

Saúde

• Multiprofissional Integrada em 

Saúde do Idoso

LATO 
SENSU
TURMAS EM 2018

• Engenharia de Segurança do 

Trabalho - 11ª Edição

• Engenharia de Segurança do 

Trabalho - 12ª Edição

• MBE em Controladoria e Finan-

ças - 7ª Edição

• MBE em Controladoria e Finan-

ças - 8ª Edição

• MBA em Coaching e Gestão 

Estratégica de Pessoas - 2ª Edi-

ção

• Cosmetologia e Estética - 3ª 

Edição

• MBA em Marketing Estratégico 

- 1ª Edição

• MBA em Gestão Estratégica de 

Negócios - 3ª Edição

• MBA em Gestão Estratégica de 

Negócios - 4ª Edição

• Análises Clínicas - 5ª Edição

• Engenharia de Segurança do 

Trabalho - 13ª Edição

• MBE em Controladoria e Finan-

ças - 9ª Edição

• MBA em Coaching e Gestão 

Estratégica de Pessoas - 3ª 

Edição

• Cosmetologia e Estética - 4ª 

Edição
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pesquisa em ambos os semes-

tres letivos de 2018, material 

este utilizado pelo Núcleo Pe-

dagógico (NUPed) como sub-

sídio às suas atividades, prin-

cipalmente para o Programa 

de Aperfeiçoamento Docente 

(PADOC);

• Avaliação de curso pelos alu-

nos, pesquisa esta aplicada 

pela primeira vez neste ano de 

2018. Nesta pesquisa os alunos 

puderam avaliar diversos as-

pectos do curso, como a orga-

nização didático-pedagógica, 

corpo docente, infraestrutura 

e oportunidades de amplia-

ção da formação acadêmica e 

profissional. A pesquisa foi re-

alizada de forma virtual, sendo 

o questionário disponibilizado 

via SAPU – Sistema de Apoio 

Universitário da UCPel;

• Autoavaliação de cursos, por 

meio de um modelo que toma 

como base o Formulário de 

Avaliação de cursos do INEP. A 

CPA buscou evidências e reu-

niu dados para dar subsídios 

ao trabalho dos coordenadores 

e NDEs (Núcleos Docentes Es-

truturantes), para os seguintes 

cursos: Ciências Contábeis, Di-

reito, Enfermagem, Engenha-

ria Civil, Fisioterapia, Medicina, 

Odontologia, Psicologia, Tec-

nologia em Segurança Pública 

e Teologia, e, ao final do ano, 

ocorreu a apresentação dos re-

sultados à CPA;

• Primeira semana da Avalia-

ção UCPel, que ocorreu de 27 

até 31 de agosto de 2018. Este 

evento teve como objetivo 

consolidar a cultura de avalia-

ção institucional e, para tanto, 

foram realizadas várias ações 

para sensibilizar a comunidade 

acadêmica da importância de 

participar do processo de ava-

liação para a qualificação da 

Universidade;

• Análise e publicação dos rela-

tórios das avaliações dos Cur-

sos de Ciências Contábeis, Fi-

losofia Bacharelado e Teologia, 

que receberam visita in loco em 

2018;

• A CPA realizou também, junto 

à Procuradoria Institucional, as 

atividades relativas ao Censo 

da Educação Superior de 2017. 

Manteve a página na web, atua-

lizando os quadros de informa-

ções necessários ao processo 

de avaliação. Consolidou ainda 

o plano de divulgação da CPA;

• Em relação ao ENADE, efetiva-

COMISSÃO 
PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO 
(CPA) 

A CPA da Universidade Católica 

de Pelotas (UCPel) tem como objetivo 

promover a condução e coordenação 

dos processos de avaliação institucio-

nal na UCPel, em todos os seus níveis 

e instâncias, atuando com autonomia 

em relação aos conselhos e demais 

órgãos colegiados da Universidade. 

Atende às necessidades próprias da 

UCPel e observa as determinações da 

Lei 10.861 e normatizações posteriores, 

em especial as orientações emanadas 

da Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (CONAES) e é 

composta por doze membros: cinco 

representantes docentes, dois discen-

tes, três  técnico-administrativos e dois 

da sociedade civil. 

A CPA realizou, durante o ano de 

2018, reuniões mensais ordinárias e 

também reuniões extraordinárias, de 

fevereiro a dezembro, com a finalidade 

de operacionalizar o processo de au-

toavaliação da UCPel, a partir das se-

guintes ações realizadas:

• Autoavaliação docente e ava-

liação dos professores pelos 

estudantes, com aplicação de 
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mos, junto ao NUPed, a análise 

dos relatórios, a aplicação de 

simulados, as inscrições dos 

discentes e as reuniões com 

alunos, tendo estas como obje-

tivo a sensibilização da impor-

tância do ENADE;

• A CPA esteve presente no II 

Encontro Nacional de Procu-

radores/Pesquisadores Institu-

cionais e Comissões Próprias 

de Avaliação, no Programa 

de Aperfeiçoamento Docente 

(PADOC) em julho, desenvol-

vendo a seguinte pauta: conhe-

cendo a CPA e o Instrumento 

de Avaliação de Cursos.

•  Nas reuniões do Programa de 

Avaliação Institucional das Uni-

versidades Comunitárias do 

Rio Grande do Sul (PAIUNG), 

na Comissão do Plano de De-

senvolvimento Institucional 

(PDI) para acompanhamento 

das ações propostas para 2018 

e planejamento do novo PDI 

2018/2022, e no Planejamento 

Estratégico (PE) da UCPel, li-

derando o critério “Legislação 

e Regulação”;

• O Relatório de Autoavalia-

ção 2018, publicado no e-Mec 

e também no site http://cpa.

ucpel.edu.br/cpa/.

EDR
O Escritório de Desenvolvimento 

Regional - EDR é vinculado a Reitoria 

e tem como objetivo, através de seus 

programas, criar e desenvolver meca-

nismos de interação com o setor pro-

dutivo, no sentido de coordenar ações 

entre oferta e demanda mediante a 

disponibilização de conhecimentos 

científicos, tecnológicos, informações 

e serviços.

Ações realizadas em 2018:

Perspectivas RS – 05 encontros

• Evento idealizado pelo EDR 

com objetivo de oportunizar o 

conhecimento presencial dos 

principais projetos dos can-

didatos a governo do Estado 

nas eleições de 2018. O evento 

recebeu cinco candidatos: Ma-

teus Bandeira (Novo), Eduardo 

Leite (PSDB), Miguel Rosseto 

(PT), Roberto Robaina (PSOL) 

e Jairo Jorge (PDT).

• Promovido para incentivar o 

debate e a discussão de po-

tencialidades da Zona Sul, os 

candidatos tiveram a oportuni-

dade de explanar suas políticas 

de desenvolvimento para a re-

gião, bem como as propostas 

políticas para o Estado. Ao final 

de cada palestra o público teve 
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espaço para tirar dúvidas e fa-

zer questionamentos pertinen-

tes aos rumos do Estado

Expofeira – 03 encontros 

• Foram promovidas três pales-

tras ao longo do período da 92ª 

Expofeira de Pelotas. O primei-

ro encontro, intitulado “peR-

Sona”, trouxe o palestrante 

Haroldo Amaral Jr, o qual apre-

sentou um panorama sobre o 

perfil dos gaúchos. O segundo 

encontro, Sucessão Familiar no 

Agronegócio e Seus Desafios, 

os professores da UCPel, Igor 

Zibetti e Fernando Costa de 

Azevedo, detalharam o assun-

to pertinente na região Sul. O 

último colocou em pauta dois 

desafios tecnológicos dentro 

do agronegócio: Logística e 

Organização de Fornecedores 

na Agricultura Familiar e Racio-

nalização do Uso de Agroquí-

micos no Agronegócio. 

Duplicação URGENTE BR 116

• O EDR foi convidado a partici-

par do evento abordando os im-

pactos econômicos da duplica-

ção da BR 116. Na oportunidade 

o professor Ezequiel Megiato 

apresentou dados socioeconô-

micos da região evidenciando 

os valores que seriam injetados 

caso a BR estivesse duplicada. 

O evento teve a participação 

de deputados federais e esta-

duais, senadores e represen-

tantes de ministérios.

Observatório da Fronteira Sul 

• Idealização, criação e alimenta-

ção do site

• Em parceria com o SEBRAE/

RS, o EDR aceitou o desafio 

de criar um site. O portal tem 

por objetivo reunir informações 

sócio-econômicas de 42 muni-

cípios do sul do Rio Grande do 

Sul, fornecendo indicadores e 

dados para instrumentar em-

preendedores, acadêmicos e 

gestores públicos.

• As informações referem-se a 

indicadores: agrícola; combus-

tível e energia; comércio ex-

terior; educacional; empresas 

e negócios; finanças públicas; 

populacional; renda nacional e 

indicadores sociais; saúde, sa-

neamento e habitação; segu-

rança pública; transportes.

• Sede de encontros do Obser-

vatório da Fronteira Sul

• A universidade sediou encon-

tros do Observatório da Fron-

teira Sul. Participaram lideran-

ças empresariais de diversos 

segmentos econômicos, com 

intuito de promover a região da 

Fronteira Sul (a região engloba 

os três COREDES: Sul, Frontei-

ra Oeste e Campanha). Assun-

tos como cadeias produtivas 

da Carne, Leite, Vinho e Turis-

mo foram discutidos.

Comitê Científico 

• Proposta de criação de comi-

tê científico para organizar o 

Observatório da Fronteira Sul. 

Embrapa, IFSul, FURG, UFPEL, 

URCAMP, UNIPAMPA são ins-

tituições que estão elencadas 

para compor o comitê.

• No fechamento anual foram in-

dicados os representantes de 

cada instituição.

PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS
Emprego - saldo e movimentação

O boletim de conjuntura do desem-

penho do mercado de trabalho da ci-

dade de Pelotas e demais municípios 

integrantes da região sul do estado do 

Rio Grande do Sul propõe-se para o 

acompanhamento de dados do mer-

cado de trabalho das principais pes-

quisas amostrais do país sobre o tema 

e das bases administrativas disponi-

bilizadas pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE). Especificamente, a 

ideia deste projeto é o de sistematizar 

e trabalhar com informações, através 



Relatório Anual UCPel 2018 

27

do cômputo dos principais indicadores 

de mercado de trabalho, da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 

contínua (PNAD-Contínua desenvol-

vida pelo Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística) e do Cadastro 

Geral de Empregados e Desemprega-

dos (CAGED desenvolvido pelo MTE). 

Acredita-se que o acompanhamento 

de dados do mercado de trabalho, sob 

a ótica da análise econômica, seja um 

importante instrumento para a toma-

da de decisões de políticas públicas na 

região.

A ideia inicial é avaliar o desempe-

nho trimestral do emprego para 2019. 

Recentemente foi feita análise do fe-

chamento anual (2018).

Cesto Básico

A metodologia utilizada para o cál-

culo do Cesto Básico foi criada pelo 

IEPE – Centro de Estudos e Pesquisas 

Econômicas da Universidade Fede-

ral do Rio Grande do Sul baseado na 

Pesquisa Orçamentária Familiar – POF 

realizada pelo IBGE 2002/2003. Desta 

POF resultaram os 51 produtos que for-

mam o cesto básico atual. Em Pelotas 

realizamos a pesquisa em seis merca-

dos: Big, Nacional, Guanabara, Nicolini, 

Paraíso e Peruzzo. O valor divulgado 

consiste na média dos valores pes-

quisados nos mercados. Divulgamos 

também o valor do maior e do menor 

cesto básico encontrado (preservando 

os nomes das empresas), bem como 

os produtos que tiveram a maior e a 

menor variação.

A pesquisa ganhou destaque ao 

longo do ano de 2018, sendo divulgada 

por jornais locais mensalmente (perio-

dicidade que é feita a pesquisa).

Preço da Gasolina

Através de dados da Agência Na-

cional do Petróleo, na pesquisa de pre-

ços semanal, o EDR elabora um olhar 

sobre a movimentação do preço da 

gasolina na cidade de Pelotas, com-

parando os preços praticados nas ci-

dades da região, capital e estado. Não 

segue um prazo fixo de análise, é fei-

ta sempre que percebe-se uma movi-

mentação significativa, ou para fins de 

fechamento de período (trimestre, se-

mestre ou ano).

Análise de variáveis econômicas

Conforme demanda, é realizada 

análise de variáveis econômicas com 

objetivo de avaliar e prospectar os ca-

minhos da economia (municipal, esta-

dual e nacional).

CIEMSUL 
O objetivo geral do CIEMSUL é o 

de apoiar a formação e consolidação 

de micro e pequenos empreendimen-

tos, nos seus aspectos tecnológicos, 

gerenciais, mercadológicos e de recur-

sos humanos, de modo a assegurar o 

seu fortalecimento, a melhoria de seu 

desempenho e competitividade. Tem 

como atribuições ajudar potenciais 

empreendedores, amparar novas em-

presas, fortalecer com uma infra-estru-

tura de apoio, proporcionar e apoiar a 

criação e consolidação de empreendi-

mentos. 

No ano de 2018, o CIEMSUL passou 

por remodelações. Além da readequa-

ção dos seus processos administrati-

vos (seleção, prospecção e formação), 

em agosto de 2018 houve a inaugura-

ção da nova sede do CIEMSUL Pelotas 

no Parque Tecnológico. Sede essa que 

conta com um espaço de coworking 

para 25 pessoas e uma sala de práti-

cas ativas para treinamentos e capa-

citações para 28 pessoas. Ressalta-se 

ainda que, em 2018, foram oferecidas 

mais de 60 horas de capacitação.
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LAR DA 
CRIANÇA 

O Lar da Criança São Luiz Gonzaga 

foi idealizado e instituído por um gru-

po de pessoas da sociedade civil, vin-

culadas ao Movimento de Cursilho de 

Cristandade de Pelotas, com o objetivo 

de atender menores de rua, passando 

a acolher esse público. A inauguração 

ocorreu em 05 de setembro de 1979, 

iniciando nessa ocasião o atendimen-

to à comunidade como Instituição de 

Caridade.

Em março de 1982, a SPAC - Socie-

dade Pelotense de Assistência e Cultu-

ra assume a gestão do Lar da Criança 

como sua mantenedora. 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 

Diretrizes e Bases da Educação Na-

cional, o Lar da Criança buscou seu 

credenciamento junto ao Conselho 

Municipal de Educação e passou a ser 

reconhecida como Escola de Educa-

ção Infantil.

Em janeiro de 2009, firmou seu pri-

meiro convênio com a Prefeitura Mu-

nicipal de Pelotas, para recebimento 

de recursos do FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação) criado pela 

Emenda Constitucional nº 53/2006 e 

regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 

e pelo Decreto nº 6.253/2007. Essa 

parceria possibilita que a instituição 

mantenha parte de suas despesas de 

manutenção, oportunizando que os 

espaços e serviços possam ser quali-

ficados.

O Lar da Criança, atualmente, conta 

com essa parceria firmada com o Mu-

nicípio para atendimento à demanda 

de Educação Infantil (04 meses a 04 

anos), além de buscar a captação de 

recursos por meio de editais de proje-

tos sociais, bem como parcerias locais 

para qualificação dos serviços e de sua 

infraestrutura.

VISÃO DE CRIANÇA

• Indivíduo sociocultural;

• Ser brincante – imaginação e 

fantasia; 

• Expressão de sentimentos de 

forma intensa; 

• “Inocência” (ausência de pré-

-conceitos);

• Disponibilidade para conviver 

e se entregar inteiramente ao 

outro;

• Capacidade para aprender 

desde o nascimento;

• Aprende com outro e compar-

tilha seus saberes com o outro 

(Aprendizagem de mão dupla) 

– Necessidade de interação 

para aprender;

• Indivíduo de direitos (educa-

ção, saúde, afeto, Deus, cuida-

do, respeito, convivência social, 

cultura, informação).

VISÃO DE INFÂNCIA

• Época de relações de afeto e 

brincadeira;   

• Período extraordinário do de-

senvolvimento humano com 

saltos qualitativos em vários 

aspectos (físico, biológico, neu-

rológico, cognitivo entre ou-

tros);

• Período de vivenciar bons mo-

mentos livres de “amarras e pa-

drões”;

• Período do “brincar” - funda-

mental para o desenvolvimento 

integral e as aprendizagens de 

mundo;

• Período de intensas aprendiza-

gens de mundo;

• Período de dependência do ou-

tro para sobreviver.  

INTRODUÇÃO 

O Lar da Criança São Luiz Gonza-

ga funciona em regime de berçário, 

maternal e pré-escola, em período 

integral, com ambiente lúdico e ade-
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quado às necessidades de cada faixa 

etária, oportunizando neste contexto o 

aprendizado num mundo de divertidas 

descobertas onde a criança percebe a 

capacidade que tem de modificar seu 

meio e o papel que nele desempenha. 

A concepção teórica é sociointera-

cionista, baseada no desenvolvimento 

da criança como um todo, enfatizando 

a importância da brincadeira para o 

desenvolvimento infantil, visando seu 

conhecimento e socialização. Sua pro-

posta metodológica está alicerçada 

em inspirações embasadas na meto-

dologia de Reggio Emilia, que prioriza 

o protagonismo da criança. Trabalha o 

desenvolvimento de Projetos Curricu-

lares e extracurriculares como: Capo-

eira, Música e Educação Física.  

Público atingido: crianças e famílias 

da comunidade em situação de vulne-

rabilidade social.

Nº de matrículas/atendidas: 68

PRÁTICAS/AÇÕES 

Visitas Domiciliares

A visita domiciliar não possui cará-

ter formal, assim o usuário expõe com 

facilidade seus problemas e o assisten-

te social pode intervir com mais eficá-

cia, informando e orientando os cami-

nhos que o usuário possa desconhecer 

para acessar os seus direitos. Com um 

olhar atento, o assistente social busca 

atingir a meta da visita, empregando 

os instrumentais, a observação e a en-

trevista. 

Indicador: 25

Área Responsável: Serviço Social

Matrículas

O ingresso da criança na Escola se 

dá através da matrícula, momento em 

que se efetiva a formalização de in-

gresso do aluno no espaço escolar. O 

processo inicial se dá através da entre-

vista do Serviço Social com os pais e 

preenchimento da Ficha Sócio Econô-

mico Familiar, quando estes realizam 

a entrega da documentação exigida 

pela Escola objetivando a coleta de 

informações gerais sobre a criança, a 

família e a forma como esta se rela-

ciona com a comunidade em que está 

inserida.

Indicador: 17

Área Responsável: Serviço Social

Anamnese 

A anamnese é realizada logo após a 

matrícula, pelo profissional de psicolo-

gia. É uma entrevista aberta, flexível e 

com orientações conforme cada caso 

específico. Tem por objetivo coletar a 

história pregressa e atual da criança, 

saber dos pais ou responsáveis qual 

seu olhar em relação ao filho, quem é 

aquela criança que nos chega à escola, 

quais suas necessidades e histórias. 

Indicador: 17

Área Responsável: Psicologia

Reunião de acolhimento/novas 
matrículas

Diante da complexidade desse pro-

cesso de transição família-escola que 

envolve mudanças de rotina, costumes 

e novas relações que estarão presen-

tes neste novo momento do desen-

volvimento da criança. Pensamos ser 

necessário para uma boa adaptação 

seguir uma metodologia única crian-

do estratégias conforme planejamento 

prévio para facilitar a transição. É fun-

damental que a equipe e professora da 

instituição compreendam e acolham 

cada família com segurança, paciência 

e tranquilidade.

Indicador: 01

Área Responsável: Coordenação 

Pedagógica

Adaptação

A adaptação na educação infantil 

envolve toda equipe da instituição de 

ensino para que o aluno sinta-se segu-

ro e bem acolhido. Tal processo na es-

cola ocorre sob a articulação e orien-

tação dos setores pedagógico e de 

psicologia que traçam as estratégias 

de acolhimento ao aluno e família que 

está se inserindo no contexto escolar, 

respeitando a individualidade de cada 

caso.
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Indicador: 17

Área Responsável: Coordenação 

Pedagógica/Psicologia

Orientação Pedagógica

As orientações com as auxiliares 

ocorrem no sentido de orientar o pro-

cesso pedagógico, promover a troca 

de experiências, visando estimular a 

criatividade e a crítica através de posi-

cionamentos acerca do conhecimento 

sobre o cotidiano escolar, proporcio-

nar a participação dos colaboradores 

para um diálogo colaborativo. 

Indicador: 08

Área Responsável: Coordenação 

Pedagógica

Orientação Serviço de Psicologia

A orientação psicológica aborda o 

desenvolvimento biopsicossocial, limi-

tes, relacionamentos, participação dos 

pais nos diversos momentos de vida de 

seus filhos e na escola, desenvolvimen-

to de habilidades sociais significativas 

(convivência com o outro - ser, saber, 

conviver e relacionar). Trata-se de tra-

çar um caminho, que se inicia na busca 

de orientação pelos pais sobre as for-

mas mais adequadas de lidar com seu 

filho, pela transmissão de informações 

e conhecimentos sobre o desenvolvi-

mento do indivíduo nas várias fases da 

vida, o processo de socialização, e do 

efeito das práticas de educação.

Indicador: 16

Área Responsável: Psicologia

Reunião entrega de Pareceres

Momento que objetiva entregar a 

família documento descritivo do de-

senvolvimento do aluno, sem vistas a 

promoção. A instituição elabora relató-

rio individual do aluno (parecer descri-

tivo) com a finalidade de informar aos 

pais o acompanhamento e desenvol-

vimento do aluno, sem promovê-lo. A 

linguagem utilizada é clara e objetiva, 

assim como a escrita, pois, ambas pre-

cisam ser compreendida pelos respon-

sáveis.

O respectivo documento é elabora-

do pelas professoras, com suporte dos 

setores pedagógico e de psicologia, 

que orientam as professoras levando-

-as a refletir sobre o que desenvol-

veram, avaliaram. Repensando quais 

aspectos do desenvolvimento traba-

lhados no cotidiano de cada aluno ti-

veram mais atenção e quais necessi-

tam maiores estímulos. 

Indicador: 03

Área Responsável: Professores e 

Coordenação Pedagógica 

Projetos/curriculares

Os projetos curriculares seguem 

os aspectos previstos no currículo da 

Educação Infantil (Movimento e Brin-

cadeira; Linguagem; Matemática; Des-

cobertas Sociocientíficas; Conheci-

mento de Si; Conhecimento Midiático). 

A metodologia utilizada pela escola 

leva em consideração o interesse que 

parte dos alunos. A periodicidade va-

ria conforme a temática trabalhada ou 

necessidade, podendo ter como prazo 

de execução de 15 dias a 01 mês. Com-

plementando o projeto os professores 

ainda planejam as atividades diárias 

em documento específico (semanário) 

no qual as propostas e rotinas estão 

previstas de acordo com cada faixa 

etária. 

Indicador: 06 executados pelas tur-

mas de Berçário 2, Maternal 1, 2 e Pré-

-escola. 

02 executados pelo Berçário 01

Área Responsável: Professores/Co-

ordenação Pedagógica

Projetos/extracurriculares

A escola oferece 03 atividades 

extracurriculares: Música, Capoeira e 

Educação Física.

Capoeira

Busca a inserção social, promover a 

cultura, assim como, melhorar a quali-

dade de vida e saúde dos alunos. Atra-

vés de práticas recreativas e principal-

mente educativas, estimulamos que as 

crianças aprendam a conhecer suas 

capacidades e seus limites tanto na 

área cultural, física e cognitiva. Assim 

como objetivamos despertar o gosto 

pela música, criatividade e o interesse 
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pelo esporte.

Música

As atividades musicais visão pro-

porcionar que a criança possa refletir 

entender a música como fonte de pra-

zer e conhecimento. Estimular a cria-

tividade, o movimento, a percepção, 

a coordenação e o convívio social de 

forma prazerosa que música oferece. 

Educação Física

As aulas de Educação Física são 

ofertadas com o objetivo de promover 

o desenvolvimento integral da criança, 

permitindo que cada uma atinja a ca-

pacidade máxima física e mental, bem 

como o desenvolvimento das estru-

turas físicas musculares, habilidades 

motoras, esquema, controle corporal 

e reconhecimento das partes de seu 

corpo.

Indicador: 36 aulas de cada ativida-

de extracurricular

Área Responsável: Oficineiros/Co-

ordenação pedagógica.

Encontros de Formação Continu-

ada

Conforme previsto na Lei nº10. 172 

de 2001 a Formação Continuada dos 

Professores é compreendida como 

atualização e aperfeiçoamento, ten-

do como finalidade a reflexão prática 

educacional, sendo considerada como 

estratégia para alavancar a qualidade 

da educação. Com base na referida 

concepção sobre Formação Continua-

da, a instituição busca ofertar ao corpo 

docente e demais profissionais Treina-

mentos e Capacitações. 

Indicador: 12

Área Responsável: Direção/Coor-

denação Pedagógica

Infraestrutura

Para qualificar os espaços e conse-

quentemente os serviços prestados. 

Foram realizadas as seguintes melho-

rias no 1º/Semestre: Instalação de per-

sianas e grades, pintura na área exter-

na, aquisições de recursos didáticos e 

pedagógicos, adequação de espaço fí-

sico do fraldário e banheiros, restaura-

ção de cadeiras, aquisição de armários 

de arquivo, entre outros.

Material permanente: R$13.640,48

Material didático: R$20.532,85

Reunião Pedagógica

As reuniões seguem critérios de 

planejamento, promovendo que todos 

participantes tenham espaço para in-

tervenções. A periodicidade da referi-

da prática é semanal, com elaboração 

de pauta durante a semana que an-

tecede a data da reunião, objetivan-

do que todos os assuntos e situações 

possam ser tratados e contemplados.

Indicador: 11

Área Responsável: Coordenação 

Pedagógica

Eventos

A escola tem como prática de in-

tegração e fortalecimento das rela-

ções família/escola alguns eventos co-

memorativos, os quais são planejados 

com a participação e contribuição de 

toda a comunidade escolar. São eles: 

Dia da Família na Escola; Festa Junina; 

Aniversário da Escola; Festa Família; 

Semana da Criança; Dia da Família na 

Escola/2º; Confraternização de Encer-

ramento/2018:

Rematrículas

As rematrículas foram realizadas 

conforme previsto no calendário anu-

al (03/12 a 07/12). Formalizando a re-

novação de vínculo para atendimento 

em 2019, firmada através do termo de 

compromisso. Bem como, atualização 

de dados cadastrais e documentação 

da criança e responsáveis.

Indicador: Alunos de berçário 2, 

Maternal 1 e 2

Parceiros

O Setor de Serviço Social da esco-

la, objetivando a realização de todas 

as práticas/ações previstas no Plano 

de Trabalho, firmou diversas parcerias 

com pessoa jurídica e física, para que 

pudéssemos executar plenamente tais 

propostas, cumprindo assim, as metas 

estabelecidas. Foram parceiros do Lar 

da Criança em 2018: Ecosul; Frigorífico 

Famile e Frigorífico Castro; Mini Mer-
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cado e Fruteira Frutales; Comercial 

Joice; OAB – Pelotas; Tamaju; Refei-

ções Bandejão; Gelei; Set Senat; Didá-

ticos Monalisa; Eletril - Materiais Elétri-

cos; Biscoitos Zezé; Erva mate Yacuy; 

Agropecuária Tradição; Frontec; Pa-

daria Princesa; Santo Antônio Louças; 

Bell’as aluguel de fantasias; Unimed – 

Pelotas; Cerealista Polisul; Marcio Ba-

dia – Arteterapeuta; LiMEdeS; Psiocó-

loga Suelen Thiel; Seja Digital.

RÁDIO 
UNIVERSIDADE
MISSÃO

Propagar a verdade e o Evangelho, 

informando, educando, comunicando 

e entretendo todos os ouvintes, con-

tribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas, realizando o seu 

papel de órgão auxiliar da Universida-

de Católica de Pelotas.

VISÃO

Ser referência em produção de 

conteúdo de notícia, esporte e entrete-

nimento de Pelotas e Região Sul, para 

uma boa comunicação cristã, presen-

tes nas plataformas possíveis e acessí-

veis, contribuindo para o aumento da 

audiência e sustentabilidade institu-

cional.

VALORES

Ética - Compromisso com a Verda-

de – Credibilidade - Responsabilidade 

Social - Respeito à Vida e a Sociedade 

– Qualidade - Transparência – Solida-

riedade.

ESTRUTURA:

• Diretor Geral

• 01 Coordenador Administrati-

vo/Financeiro 

• 01 Assist. Administrativo (ope-

rações comerciais)

• 02 vendedores externos

• 02 operadores rádio

• 01 operador gravações

• 01 operador transmissor

• 01 Técnico 

• 05 locutores

Ações realizadas no ano de 2018:

Estamos permanentemente tra-

balhando o fortalecimento da marca 

junto à comunidade através da reali-

zação de eventos próprios e ações de 

promoção em parceria com terceiros, 

entre eles: 

• Cobertura da participação dos 

clubes profissionais de futebol 

de Pelotas nas suas compe-

tições estaduais e nacionais 

durante o ano, inclusive com 

transmissão inédita via imagem 

com parceria da TVUCPel;

• Promoção e transmissão da 

festa de Nossa Senhora dos 

Navegantes no mês fevereiro;

• Apoio à Pastoral da Criança da 

Arquidiocese com produção 

de programas promocionais e 

divulgação das atividades;

• Promoção do Festival Interna-

cional SESC de Música;

• Apoio no Quinto Encontro das 

Mulheres da Guabiroba;

• Cobertura completa da progra-

mação do Carnaval em Pelotas 
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promovida pela Igreja Católica;

• Acompanhamento das toma-

das de posses dos novos pá-

rocos da Arquidiocese de Pe-

lotas;

• Apoio a FGTAS/SINE na pros-

pecção de vagas de trabalho 

junto a empresas na Zona Sul;

• Apoio à ZonaSul com acompa-

nhamento na mobilização para 

a retomada das obras da dupli-

cação da BR 116;

• Cobertura e promoção da 41º 

Romaria da Terra;

• Apoio e promoção às ativida-

des e necessidades do HUSFP;

• Apoio e promoção do Progra-

ma Pelotas Pacto pela Paz;

• Cobertura, promoção e divul-

gação dos vestibulares e sele-

ções promovidas pela UCPel;

• Apoio à Semana da Mulher de 

Pelotas;

• Apoio a 5º Semana do Peixe;

• Acompanhamento da situação 

dos Índios Kaingangs, da sua 

chegada à sua instalação na 

Cascata;

• Cobertura da programação do 

Dia Internacional da Mulher em 

Pelotas e na Assembleia Legis-

lativa;

• Cobertura da programação do 

Segundo Dia ANEC em Pelotas;

• Acompanhamento da Inaugu-

ração da Casa de Acolhida do 

Banco de Alimento Madre Te-

reza de Calcutá, no 7º distrito;

• Divulgação e promoção da 

programação do Dia Mundial 

da Água;

• Divulgação e promoção do 

programa Direito na Rua, pro-

movido pelo curso de Direito 

da UCPel;

• Promoção da Semana Farrou-

pilha;

• Cobertura da programação da 

Sexta-Feira Santa;

• Cobertura da Novena e Festa 

Jubilar de Nossa Senhora Apa-

recida;

• Cobertura e promoção da Fes-

ta de Nossa Senhora de Guada-

lupe;

• Divulgação da 92ºExpofeira de 

pelotas;

• Programação especial do Dia 

de Finados;

Como órgão auxiliar da Universida-

de Católica de Pelotas, a RU trabalha 

na consolidação da marca, possibili-

tando a realização de vários eventos 

dentro da própria universidade, como 

também externos, com a chancela e o 

apoio técnico da mesma.

HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 
SÃO 
FRANCISCO DE 
PAULA

Em 27 de junho de 1958, um gru-

po de empreendedores fundou o que 

seria uma casa de saúde, hoje conhe-

cida como Hospital Universitário São 

Francisco de Paula (HUSFP), o “Chico” 

como carinhosamente é chamado. Pri-

meiramente, recebeu a denominação 

de Sociedade Hospital de Clínicas Dr. 

Francisco Simões S/A, cujo nome ho-

menageava um ilustre médico peloten-

se. 

Apesar de seu prestígio e reconhe-

cimento junto à comunidade, despon-

tava um desejo de venda do Hospi-

tal. Sendo assim, em 10 de novembro 

de 1975, Dom Antônio Zattera firmou 

Compromisso de Compra e Venda e 

a Universidade Católica de Pelotas 

(UCPel) passou a utilizá-lo como Hos-

pital Universitário. 

A partir de 22 de julho de 1996, com 

o objetivo de caracterizar sua ligação 

com o ensino universitário e sua voca-

ção para o atendimento à população 

carente, a Instituição passou a denomi-

nar-se Hospital Universitário São Fran-
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cisco de Paula (HUSFP), homenagean-

do 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 estratégica de ser au-

to-sustentável e de referência macror-

regional, reconhecido pela excelência 

nos processos de assistência, ensino, 

pesquisa e gestão em saúde.  

O Hospital tornou-se órgão auxiliar 

da UCPel, tendo como mantenedora a 

Sociedade Pelotense de Assistência e 

Cultura (SPAC), que em março de 2016 

passou a denominar-se Associação 

Pelotense de Assistência e Cultura. A 

APAC possui cadastro nos Conselhos 

Nacional e Municipal de Assistência 

Social, caracterizando-se como uma 

entidade filantrópica e de utilidade pú-

blica.  

O Hospital realiza assistência am-

bulatorial por meio das Unidades Bási-

cas de Saúde Pestano, Nossa Senhora 

de Fátima, Py Crespo, União de Bair-

ros, Sanga Funda e Areal, todas conve-

niadas com a Secretaria Municipal de 

Saúde. O atendimento ambulatorial é 

igualmente prestado 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 Ginecologia e, 

mediante convênio firmado, no ano de 

2000, entre UCPel, Universidade Fede-

ral de Pelotas e o Município, participa 

da gestão do Pronto Socorro Munici-

pal, que atende à demanda de urgên-

cia e emergência da Zona Sul do Esta-

do.  

O HUSFP é reconhecido como Hos-

pital Amigo da Criança e credenciado 

pelos Ministérios da Educação e da 

Saúde como Hospital de Ensino, títu-

lo que o torna o maior laboratório de 

ensino da UCPel, viabilizando campos 

de estágio aos acadêmicos do Cen-

tro de Ciências da Saúde, que abriga 

os Cursos de: Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Medicina, Odontologia 

e Psicologia. Professores e alunos da 

UCPel prestam assistência hospitalar 

e ambulatorial e também de saúde 

básica, visto que o aprendizado práti-

co é que capacita e habilita os futuros 

profissionais da saúde. Ainda são ofe-

recidos oito Programas de Residência 

Médica aprovados pelo Ministério de 

Educação em: Cirurgia Geral, Clínica 

Médica, Nefrologia, Medicina de Famí-

lia e Comunidade, Medicina Intensiva, 

Obstetrícia e Ginecologia, Pediatria e 

Pediatria com área de atuação em Ne-

onatologia, oportunizando especializa-

ção anualmente para inúmeros médi-

cos.  

No ano de 2014, como mais uma 

ação que demonstra a inserção da ins-

tituição nas questões populacionais, o 

HUSFP/UCPel deu início ao programa 

de Residência Integrada Multiprofis-

sional, com área de concentração em 

Atenção à Saúde do Idoso, carga ho-

rária de 60 horas semanais e regime 

de dedicação exclusiva. Suas áreas de 

formação são: Enfermagem, Farmá-

cia, Fisioterapia, Psicologia e Serviço 

Social. Este projeto surgiu da neces-

sidade 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. Considerando o envelhe-

cimento populacional como um fenô-

meno 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) implan-

tou o ambulatório Multidisciplinar de 

Saúde do Idoso, que presta assistência 

integral à população idosa.
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HABILITAÇÕES E 
CREDENCIAMENTOS 

Devido a sua vocação e perfil, o 

Hospital, incorporando procedimentos 

de média e alta complexidade, tornou-

-se Unidade de Referência Macrorre-

gional para as seguintes especialida-

des:

• Neurocirurgia; 

• Nefrologia;

• Transplante renal;

• Tratamento do HIV+;

• Terapia Nutricional Enteral e 

Parenteral;

• Cirurgia Vascular; 

• Gestante alto risco – 

SES. 

Visando à melhoria assistencial, a 

instituição também tem se adequado 

na conquista e manutenção de habili-

tações como: 

• Hospital Sentinela da ANVISA – 

Unidade de Referência;

• Busca ativa e retirada de ór-

gãos e tecidos;

• Hospital dia;

• Hospital amigo da criança;

• Hospital de ensino;

• UTI nível II (adulto, neonatal e 

pediátrica).

INFORMAÇÕES GERAIS 

No Campus da Saúde, são ofereci-

das consultas ambulatoriais nas áreas 

de Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, 

Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, 

Clínica Especializada, Psicologia e Fi-

sioterapia, sendo que a Clínica de Fisio-

terapia possui uma piscina terapêutica 

onde são atendidos clientes do SUS e 

clientes particulares. Esta unidade dis-

põe de 63 consultórios, salas de espera 

e salas de vacina além de anfiteatros e 

outras instalações necessárias ao ple-

no funcionamento. 

Além dos atendimentos citados 

anteriormente o Campus da Saúde 

oferece consultas nas seguintes es-

pecialidades: Cirurgia Geral, Nefrolo-

gia, Cirurgia Pediátrica, Neurocirurgia, 

Cirurgia Plástica, Neurologia, Cirurgia 

Torácica, Nutrição, Cirurgia Vascular, 

Pneumologia, Dermatologia, Colo-

proctologia, Endocrinologia e Meta-

bologia, Psicologia, Gastroenterologia, 

Psiquiatria, Hematologia, Ortopedia e 

Traumatologia, Oftalmologia, Urologia, 

Otorrinolaringologia, Mastologia, Car-

diologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço 

e Infectologia.

Ainda, na prestação de assistência 

ambulatorial conta com uma Unidade 

de Pronto Atendimento nas áreas de 

Clínica Médica, Pediatria e Ginecolo-

gia/Obstetrícia, além de assistência 

básica em seis Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), sendo elas:

• Unidade Básica de Saúde Bair-

ro Pestano;

• Unidade Básica de Saúde Nos-

sa Senhora de Fátima;

• Unidade Básica de Saúde Bair-

ro Py Crespo;

• Unidade Básica de Saúde União 

de Bairros;

• Unidade Básica de Saúde San-

ga Funda;

• Unidade Básica de Saúde Areal.

PRINCIPAIS MELHORIAS 
IMPLANTADAS NOS SETORES EM 
2018

Núcleo de Suporte a Prestação de 

Cuidados 

UTI Geral

• Aquisição de cadeiras novas 

para unidade;

• Aquisição de cadeiras novas 

para os familiares que aguar-

dam notícias dos familiares;

• Aquisição de 20 suportes no-

vos (doação Lifemed);

• Início da diálise contínua na 

unidade.

UTI Pediátrica

• Enfª Chaiana realizou capacita-

ção sobre passagem de PICC 

em São Paulo, ofertada pela 

instituição;

• Aquisição de suportes novos 

(doação Lifmed);
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• Aquisição de ambú;

• 02 circuitos de respiradores.

UTI Neonatal

• Aquisição de 4 sistemas de CI-

PAP;

• Aquisição de jogos de lençóis 

novos (doação de familiares);

• Aquisição de manguitos;

• Aquisição de ambú;

• Aquisição de uma balança 

nova;

Unidade de terapia semi intensiva

• Doação de tecido, para confec-

ção de uniformes, para os cola-

boradores;

EDUCAÇÃO ASSISTENCIAL

• Desenvolvimento de uma ma-

triz de capacitação de Edu-

cação Assistencial (Setores: 

Enfermagem e Técnicos de En-

fermagem que foi aplicada du-

rante o ano de 2018);

• Organização e desenvolvimen-

to de capacitações visando 

a Educação Permanente nos 

demais setores assistenciais, 

quando solicitado;

• Realização de setenta e quatro 

(74) capacitações e treinamen-

tos (emergenciais e preventi-

vos);

• Participação e mediação de 

eventos Institucionais;

• Atualização de Protocolos;

• Compra de uma boneca de si-

mulação para treinamentos e 

capacitações;

• Desenvolvimento de um Pro-

grama de Qualificação Pós-téc-

nico em Enfermagem;

• Organização e formação de 

quatro (4) turmas, sendo a 

primeira Qualificação Pós-Téc-

nico em Enfermagem Intensi-

vista, a segunda Qualificação 

Pós-técnico em Enfermagem 

em Instrumentação Cirúrgi-

ca, a terceira em Qualificação 

Pós-técnico em Enfermagem 

Intensivista II, a quarta turma 

formada foi Qualificação Pós-

-técnico em Enfermagem em 

Urgência e Emergência Clinica. 

Em andamento temos duas (2) 

turmas, Qualificação Pós-téc-

nico em Enfermagem em Cui-

dados Pediátricos Hospitalares 

e Qualificação Pós-técnico em 

Enfermagem em Instrumenta-

ção Cirúrgica.

PRONTO ATENDIMENTO 

• Abertura do Pronto Atendi-

mento Pediátrico Convênios;

• Aquisição otoscópio;

• Aquisição balança pediátrica;

• Aquisição balança digital de 

bebê;

• Aquisição de eletrocardiogra-

ma computadorizado para os 

convênios.

CASA DA GESTANTE

• Foi doado o MAP da materni-

dade, para a Casa da Gestante;

• Doação de cadeiras para os 

acompanhantes.

• Maternidade

• Abertura do novo posto de en-

fermagem SUS;

• Redimensionamento da equi-

pe de enfermagem, devido ao 

posto de enfermagem SUS e 

posto de enfermagem convê-

nios;

• Aquisição de um ultrassom 

para sala de exames;

• Aquisição de um Baby Puff 

para sala de parto;

• Readequação do livro de regis-

tros do posto de enfermagem, 

com maiores informações;

• Novo modelo de registros do 

relatório de HIV/Sífilis;

• Doação de lençóis para os ber-

ços dos recém nascidos.

PEDIATRIA

• Doação de novos brinquedos 

para a sala de Recreação;

• Doação de frascos de oxigênio 
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e de aspiração.

• Centro Cirúrgico/ Sala de Re-

cuperação Pós Anestésica

• Aquisição de novos monito-

res para a sala de recuperação 

pós-anestésica;

• Compra de novo ar-condicio-

nado  para a sala de recupera-

ção pós-anestésica;

• Aquisição de mais um carro de 

eletrocautério da Covidien;

• Aferição da utilização, limpeza 

e ociosidade de sala cirúrgica 

mensalmente.

CENTRO DE MATERIAIS E 
ESTERILIZAÇÃO

• Compra de novos instrumen-

tais cirúrgicos, para reposição 

em bandejas e avulsos;

• Aquisição de novo ar-condicio-

nado para a área suja;

• Aquisição de quatro óticas 

para uso em procedimentos da 

otorrino;

• Implantação de novo check-list 

do CME para o bloco cirúrgico, 

para melhor controle dos ins-

trumentais;

• Aquisição de nova estufa para 

os testes biológicos, garantin-

do melhor controle da esterili-

zação;

• Prestação de serviços para a 

Unimed Pelotas;

• Controle mensal dos instru-

mentais cirúrgicos.

FISIOTERAPIA

• Aquisição de novos equipa-

mentos com recursos do Se-

minário interdisciplinar da UTI 

e de uma ação entre amigos 

realizada pelo setor;

• Contratação de mais um fisio-

terapeuta para melhor assis-

tência no setor de convênios;

• Padronização nos atendimen-

tos da hemodiálise, com evolu-

ções no nephrosys;

• Revisão de todos os laudos que 

aguardam atendimento de fi-

sioterapia no ambulatório;

• Primeiro evento do Dia do Fi-

sioterapeuta, com demons-

tração dos recursos utilizados 

pelo setor.

CLÍNICA CIRÚRGICA

• Aquisição de Lâmina e Cabo de 

laringo;

• Cabo de laringo.

NUTRIÇÃO

• Aquisição de máquina de lavar 

- ganhamos esta máquina do 

grupo de apoio da Dona Celes-

tina;

• Reforma da sala administrativa 

da Nutrição - reestruturamos 

os móveis de nossa sala que 

também havia sido feita refor-

ma estrutural, e a sala da dieto-

terapia também foi reformada 

em 2018, e trocado o local, es-

trutura e móveis (doações);

• Aquisição de 1 (um) computa-

dor;

• 2º Circuito de Terapia Nutricio-

nal - aconteceu no ano de 2018;  

• Finalização de todos os Proto-

colos Assistenciais - todos os 

protocolos foram atualizados e 

finalizados;

• Padronização das orientações 

de altas - as orientações de alta 

foram padronizadas e atualiza-

das de acordo com as patolo-

gias que atendemos nas unida-

des;

• Revisão de Processos Internos 

- foram revisados processos 

em ambas as áreas do Núcleo 

de nutrição, acrescentadas ro-

tinas para melhoria nesses pro-

cessos. 

• Análise das dietas especializa-

das no ADS de acordo com os 

Protocolos Técnicos - todas as 

dietas servidas padronizadas 

têm sua respectiva análise no 

ADS. 

• Colocação de azulejos e pintu-
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ra do corredor da despensa.

•  Pintura das áreas da despensa;

• Diminuição dos custos das die-

tas enterais e suplementos, ten-

do uma redução anual de R$ 

17.160,96;

• Diminuição do consumo do gás 

de cozinha, diminuindo em mé-

dia 304kg/mês, gerando uma 

economia de R$ 2.003,36/mês; 

• Através do Projeto renovação 

da refrigeração do Núcleo de 

Nutrição do HUSFP, aprovado 

pelo Ministério Público do tra-

balho, recebemos 2 fogões no-

vos e 1 cilindro de água quente;

• Doação de geladeiras e uten-

sílios pelo Rotary. Com as ge-

ladeiras novas conseguimos 

manter as temperaturas ade-

quadas, garantindo uma maior 

segurança na conservação dos 

alimentos. Além do impacto no 

consumo de energia, em vista 

da má conservação das ante-

riores, tendo uma grande per-

da da refrigeração, gastando 

assim mais luz para tentar re-

frigerar.

 

CONTROLE DE INFECÇÃO 
HOSPITALAR

• Atualização da nova rotina de 

troca de acessos periféricos;

• Estabelecida rotina de limpeza 

do respirador Cassete;

• Estabelecida rotina de limpeza 

das macas;

• Estabelecida rotina de limpeza 

de equipamentos de fisiotera-

pia;

• Acesso aos resultados/laudos 

de carga viral e CD4;

• Implementação do dispositivo 

de punção digital - lancetas;

• Capacitação mensal de novos 

colaboradores;

• Campanha de imunização;

• Capacitação em UTI Adulto, 

UTI Neonatal e Pediátrica;

• Capacitação para o setor de Hi-

gienização;

• Solicitado sache individual de 

álcool para desinfecção de co-

nectores;

• Solicitado e testado dispen-

sadores de álcool e sabonete 

com melhor qualidade e menor 

custo.

NÚCLEO ADULTO

• Aquisição de cinco suportes 

com rodas para cada setor de 

convênios e distribuição dos 

antigos para os setores SUS;

• Revitalização de suportes das 

alas SUS e berços dos convê-

nios;

• Distribuição de 15 bombas de 

infusão entre as unidades do 

núcleo;

• Reforma de uma sala de estu-

dos no setor N. S. Fátima em 

uma sala para prescrição e con-

forto dos residentes;

• Reestruturação de algumas ro-

tinas como entrega de material 

CME, rotinas de banho entre 

outras.

AMBULATÓRIO (CAMPUS DA 
SAÚDE)

• Infraestrutura Campus Saúde;

• Reforma consultórios corredor 

Clinica Cirúrgica;

• Troca mobiliário do consultório 

Clinica Cirúrgica;

• Reforma Sala 5 – pequenos 

procedimentos cirúrgicos;

• Construção 1 banheiro com 5 

box/sanitários;

• Construção de 1 banheiro para 

deficientes físicos;

• Instalação de 2 ar condiciona-

do: na sala de estudos e um 

consultório no setor da Gine-

cologia;

• Construção de banheiro no se-

tor de Pediatria;

• Instalação de ar condicionado 

em todas as salas pediátricas, 

porém não estão funcionando 
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devido a precariedade da rede 

elétrica;

• Reforma da sala de espera da 

Sala de Vacina;

• Ampliação de Salas Odontoló-

gicas;

• Reforma do laboratório de Ha-

bilidades;

• Compra de manequins para 

utilização nas aulas;

• Aquisição cadeira reclinável 

para Otorrinolaringologia;

• Aquisição balança digital infan-

til para utilizar durante a aplica-

ção da Palivizumabe;

• Início dos atendimentos odon-

tológicos: primeiramente foi 

feita uma triagem com pacien-

tes, após criou-se uma lista de 

espera e o serviço entra em 

contato com os mesmos para 

agendá-los conforme disponi-

bilidade;

• Início do Atendimento da Psi-

cologia: com agenda disponí-

vel todas as terças-feiras, são 

disponibilizadas 4 fichas, às 

7hs aos pacientes novos por 

ordem de chegada. Restante 

dos pacientes que são acom-

panhados, as consultas são re-

marcadas pelos próprios pro-

fissionais;

• Nova especialidade: Hemato-

logia, Dr. Luis Ramon Gorgot 

– agendamento via regulação 

Sec. Municipal de Saúde.

GESTÃO DE RISCO

Durante o ano de 2018, manteve-

-se a realização de ações educativas 

(treinamentos, capacitações e ações 

em educação em saúde e autocuida-

do) pelo setor de Gerência de Risco, 

com ênfase na Segurança Assistencial 

e promoção e disseminação da Cul-

tura de Segurança do Paciente. Estes 

treinamentos e capacitações foram 

elaborados pelo setor de Gerência de 

Risco, e ofertados aos colaboradores 

juntamente ao setor de Educação As-

sistencial. Retomou-se ações educa-

tivas individuais quando necessário, 

a colaboradores que ocasionalmente 

envolvem-se em situações citadas em 

notificações concedidas à Gerência de 

Risco, cujo conteúdo descreve evento 

sem dano ao paciente, onde este re-

cebe orientações pela enfermeira da 

Gerência de Risco e supervisor do nú-

cleo citado e assina uma lista de pre-

sença (situações previamente analisa-

das pela Gerência e Coordenação de 

Enfermagem). Realizou-se dentre os 

treinamentos propostos: Treinamento 

de disseminação quanto a forma ade-

quada à realização de notificações de 

Eventos Adversos via sistema intranet 

à Gerência de Risco: Neste treinamen-

to foram distribuídos às unidades as-

sistenciais, informativos com o passo 

a passo de como realizar estas (notifi-

cações), e realizou-se esclarecimentos 

sobre a possibilidade desta realização 

(notificações via intranet), por todos 

os integrantes da equipe multiprofis-

sional. Observou-se não somente o 

aumento de notificações, bem como 

maior participação de colaboradores 

nesta ação (notificações via intranet à 

Gerência de Risco).

NÚCLEO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

• Melhoria nos processos inter-

nos de fluxo de atividades;

• Melhora no espaço físico para 

podermos receber os fornece-

dores para fazermos as nego-

ciações;

• Melhoria no espaço físico e 

atendimento aos fornecedores 

com negociações; 

• Negociação com fornecedores 

onde nos proporcionou com-

prarmos melhor e negociar 

prazos visto o histórico.

NÚCLEO DE SERVIÇOS COMERCIAIS 
E PROSPECÇÃO

• Abertura do pronto atendi-

mento pediátrico;

• Ampliação da carteira dos ser-
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viços do Saúde Mais Fácil;

• Melhoria da capacidade de 

atendimento dos serviços de 

saúde ocupacional empresa-

riais;

• Implantação de novos serviços, 

ex. pacote completo de parto;

• Aumento de leitos privados.

NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA

Obras e Reformas

• Troca de piso da circulação da 

Maternidade;

• Finalização da escada de in-

cêndio - Prédio 2;

• Reforma da Lavanderia;

• Reforma da despensa da Nutri-

ção;

• Ampliação da área de armaze-

namento de Resíduos Hospita-

lares;

• Construção do novo Centro 

Administrativo;

• Troca do telhado do Pronto 

Atendimento;

• Construção de 2 novos confor-

tos médicos no Pronto Atendi-

mento;

• Reforma do Setor de Saúde 

Ocupacional (SESMT).

ENGENHARIA CLÍNICA

• Atualização de Réguas de ar 

comprimido e oxigênio;

• Substituição do Backup de oxi-

gênio;

• Instalação de um eletrocardio-

grama para a Saúde Ocupacio-

nal (SESMT);

• Melhoria da Recuperação Pós 

Anestésica do Bloco Cirúrgico 

com a colocação de monitores 

multiparâmetros nos onze lei-

tos;

• Colocação de suportes Life-

med para bombas de infusão 

de medicamento nas UTI’s;

• Colaboradores do setor elabo-

raram e administraram aulas 

sobre equipamentos eletromé-

dicos para o curso de qualifica-

ção Pós-Técnico em Enferma-

gem do hospital.
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UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA 
PROJETOS QUE IMPACTAM A
REGIÃO 
A atuação da UCPel leva à comunidade novas possibilidades de transformar a própria realidade socioeconômica e cultu-

ral. 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.

IMPACTOS NA SAÚDE IMPACTOS DO HUSFP IMPACTOS SOCIAIS

+1 MILHÃO DE 

IMPACTOS NA 

SOCIEDADE

Serviços

Atendimentos

Projetos

+ 190 MIL  atendimentos SUS 

(HUSFP, UBS e ambulatórios);

4 MIL  atendimentos em psicologia;

+ 7,2 MIL atendimentos em fisiote-

rapia (clínica + HUSPF);

+ 165,2 MIL exames (laboratórios 

de análises clínicas);

(média anual)

+ 2,1 MIL partos

+ 8,4 MIL cirurgias

+ 95,7 MIL exames de imagem

+ 680 MIL exames laboratoriais

+ 21,1 MIL sessões de hemodiálise

+ 1,1 MIL laudos de engenharias

1000 atendimentos jurídicos

1000 processos em tramitação ju-

rídica

+ 14,6 MIL pessoas assistidas por 

projetos de desenvolvimento social
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AÇÕES DE EXTENSÃO

AÇÕES DE PESQUISA

10 programas e projetos

+ 200 estudantes de graduação 

participantes

+ 5 MIL pessoas e organizações 

atingidas

40 projetos de pesquisa

20 grupos de pesquisa CNPQ

230 alunos matriculados

105 bolsas de pesquisa

17 participações em parcerias inter-

nacionais

+ 6,5 MIL pessoas atingidas
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CENTRO DE 
EXTENSÃO 
EM ATENÇÃO 
A TERCEIRA 
IDADE
CETRES/UCPEL

Há 28 anos, o Centro de Extensão 

em Atenção à Terceira Idade (Cetres) 

oferta anualmente diversas atividades 

voltadas a pessoas com mais de 60 

anos. Oficinas, palestras, grupo de es-

tudos e eventos são responsáveis por 

promover a socialização entre os par-

ticipantes e melhorar o entendimento 

sobre o processo de envelhecimento. 

O Cetres fica localizado no Instituto 

de Menores, Av. Domingos de Almeida, 

3150.

 As atividades realizadas no ano 

de 2018 compreenderam 23 oficinas, 

acompanhadas por 02 técnicos, 31 

voluntários e 22 acadêmicos, os quais 

atenderam 469 pessoas no Centro de 

Convivência de Idosos.

As oficinas oferecidas abrangem 

as atividades de artesanato em feltro, 

bordados em fitas, rococó e trancelin, 

contação de histórias, corpo, costu-

ra, criatividade, crochê, dança cigana, 

dança ritmos variados, dança do ven-

tre, dança tribal, espanhol, fisioterapia 

preventiva, informática I e II, inglês, 

memória, música (coral), pintura em 

quadros (óleo sobre tela), terapia ocu-

pacional, tapeçaria, tricô e grupo de 

estudos sobre o envelhecimento hu-

mano. 

CAPELANIA
Situada no Campus I da Universida-

de Católica, a Capelania da UCPel, à luz 

das orientações da arquidiocese e do 

planejamento estratégico da Institui-

ção, segue três eixos: eclesial, articula-

ção com a juventude e atuação social 

à serviço da justiça e da cidadania. 

A Capelania é um espaço de aco-

lhida, de escuta, de humanização, pro-

piciando uma maior proximidade com 

alunos, professores, funcionários, com 

destaque especial à juventude.

Os projetos sociais acompanhados 

pela Capelania possuem foco na co-

munidade da paróquia Nossa Senho-

ra de Fátima (Navegantes, Fátima e 

Balsa), os quais ocorrem sob a coor-

denação de um profissional do serviço 

social e com o apoio de professores e 

alunos da UCPel.

Alguns projetos realizados no ano 

de 2018:

• Cultivando amigos 

• Um dia com o menino Jesus 

• Grupo de Mulheres Mariah’s 

DIREITO E 
SERVIÇO 
SOCIAL NA RUA

Trata-se de um serviço oferecido 

1 vez por mês, aos sábados, em dia e 

local pré-estabelecido em grupo dis-

ciplinar, organizados em espaço da 

própria comunidade atendida, no qual 

possibilita-se atendimento a quem ne-

cessita ou encontra-se em situação de 

vulnerabilidade. 

No ano de 2018 totalizou-se 575 

atendimentos, em grupos ou individu-

almente, conforme a área pretendida, 

a fim de orientar famílias quanto aos 

direitos, bens e serviços assistenciais 

e jurídicos, identificação de demandas 

sociais, realização de visitas aos espa-

ços sociais da comunidade. 

PACIENTES 
JURÍDICOS

Formado por um grupo de estu-

dantes e docentes do curso de Direi-

to, o projeto levou orientação jurídica 

no ano de 2018 aos bairros Fátima e 



Relatório Anual UCPel 2018 

45

Osório, atendendo também nas UBS’s 

e realizando visitas domiciliares. 

PROGRAMA 
JOVEM 
APRENDIZ

Mediante o credenciamento via Mi-

nistério do Trabalho e Emprego (MTE), 

a UCPel realiza o curso de formação 

do jovem, com foco em jovens entre 14 

e 24 anos incompletos e pessoas com 

deficiência sem limite de idade, para 

que possam partir ao mercado de tra-

balho já com uma experiência profis-

sional. 

Iniciado no ano de 2015, o curso 

proposto pela UCPel tem como um 

dos diferenciais a realização de ativi-

dades voltadas para o desenvolvimen-

to de habilidades interpessoais. São 

ofertadas também disciplinas voltadas 

para temas administrativos, aborda-

gem de teorias específicas e garantia 

de local para realização de estágio su-

pervisionado. 

Outro diferencial proposto pelo Jo-

vem Aprendiz da UCPel é o acompa-

nhamento do estudante durante a re-

alização de todo o período do estágio. 

OUTROS 
SERVIÇOS

Dessa forma, além dos projetos 

acima descritos e que são realizados 

pela UCPel e voltados à comunidade, 

vale mencionar também o Laboratório 

de Análises Clínicas, em que a comu-

nidade tem possibilidade de realizar 

exames gratuitamente, o Serviço de 

Assistência Judiciária, voltado ao aten-

dimento à comunidade como em um 

grande escritório de advocacia, Assis-

tência Médica Ambulatorial, local em 

que são desenvolvidas atividades de 

assistência à saúde, CAPS, mediante 

atendimento voltado às pessoas com 

transtornos graves e a Clínica de Fisio-

terapia e Clínica Psicológica, voltadas 

ao atendimento e acompanhamento. 
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CHANCELARIA E REITORIA 

Chanceler: Dom Jacinto Bergmann

Reitor: Dr. José Carlos Pereira Bachettini Júnior

Vice-Reitor: Pe. Marcus Bicalho

Pró-Reitora Acadêmica: Prof.ª Patricia Haertel Giusti

Pró-Reitora Administrativa: Adm. Ana Maria Hackbart 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Direção: Moema Chatkin

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS 
Direção: Ana Cláudia Lucas

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMAÇÃO HUMANÍSTICA
Direção: Dom Ricardo Hoepers

COLABORAÇÃO COM TEXTOS

Coordenadores de curso, 

Diretores dos Centros e Instituto, 

Coordenadoria de Planejamento, Controle e Qualidade,

Comunicação e Relacionamento

Lar da Criança São Luiz Gonzaga

Rádio Universidade

Hospital Universitário São Francisco de Paula

FOTOGRAFIAS

Alisson Assunpção

EXPEDIENTE




