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O Relatório Anual tem como principal objetivo oportunizar a 

retrospectiva das atividades realizadas pela Instituição no 

decorrer do ano de 2020, nos diferentes âmbitos de atuação.

O ano de 2020 foi intenso, mas a UCPel mais uma vez se 

reinventou. Compartilhar com a sociedade nossas atividades 

e realizações deste ano nos enche de orgulho, em especial 

porque completamos 60 anos transformando vidas!

Nesse âmbito, o Relatório Anual 2020 encontra-se dividido 

em seis perspectivas:

Fique à vontade para compartilhar conosco sua opinião.

Elogios, sugestões e críticas podem ser encaminhadas

através do e-mail: ouvidoria@ucpel.edu.br.



Para além dos novos desafios, 2020 

também foi o ano de estreitamento de 

laços. Professores, alunos e funcionários 

permaneceram empenhados no cumprimento 

de suas atividades. A sala de aula ganhou 

novos contornos, e passou a existir dentro 

dos mais diversos tipos de lares.

2020 foi o ano da reinvenção. A UCPel não 

parou. Este documento é a prova de que é 

possível fazer muito mesmo em tempos de 

exceção. No ano em que completou 60 anos, 

a Universidade mostra com orgulho, mais 

uma vez, a importância que tem para Pelotas 

e toda a região sul. Boa leitura!  

2020 pode ser considerado o ano em que a 

humanidade precisou se curvar diante de um 

vírus invisível. A pandemia provocada pelo 

novo coronavírus exigiu grandes mudanças, 

além de respostas rápidas a problemas até 

então desconhecidos. O novo normal se impôs 

e o mundo precisou adaptar-se rapidamente. 

Na Universidade Católica de Pelotas (UCPel) 

não foi diferente. No ano em que completou 

60 anos, a Instituição demonstrou mais uma 

vez sua capacidade de interpretar cenários e 

de mobilização. Uma vasta programação para 

comemorar a marcante data precisou ser 

alterada ou cancelada. Entretanto, o jubileu 

de diamante não passou em branco: happy 

hour e eventos realizados de forma remota, 

assim como o lançamento de uma revista 

ocorreram e reuniram toda a comunidade 

acadêmica na celebração.  

Para garantir a continuidade das aulas, três 

calendários acadêmicos distintos foram 

criados e adaptados, a partir de  cada 

circunstância provocada pela pandemia, 

ao longo dos dois semestres. Na área 

administrativa, o trabalho remoto ganhou 

forma e novos processos visando garantir 

o bom andamento dos atendimentos foram 

criados. 

Mesmo que parcialmente de portas fechadas, 

a Universidade manteve sua presença junto às 

populações que atende. Aqueles serviços que 

não puderam prosseguir presencialmente, 

criaram novas formas para permanecer em 

contato com seus usuários.    

José Carlos Bachettini Júnior
Reitor





 A Associação Pelotense de Assistência e Cultura foi 

fundada em 15 de março de 1959, sob a denominação de Sociedade 

Assistencial Nossa Senhora Aparecida (SANSA), passando a 

reger-se como Sociedade Pelotense de Assistência e Cultura a 

partir de 15 de setembro de 1981. Em 2016, houve alteração na 

estrutura organizacional, passando a chamar-se Associação 

Pelotense de Assistência e Cultura (APAC). Teve como idealizador 

e criador o então bispo diocesano de Pelotas, Dom Antônio 

Zattera, e foi constituída sob a forma de Sociedade Civil, de fins 

não econômicos, com tempo de duração indeterminado.

 A Associação possui a condição de mantenedora da 

Universidade Católica de Pelotas, da qual mantém como órgãos 

auxiliares o Hospital Universitário São Francisco de Paula, o 

Centro da Criança São Luiz Gonzaga e a Rádio Universidade. 

Além disso, pode criar, incorporar ou assumir outras instituições 

existentes dedicadas à saúde e ao ensino.

A APAC tem por principal finalidade:

• ministrar o ensino de qualquer grau, espécie ou natureza, bem 

como a formação e o treinamento profissional;

• manter serviços de assistência e promoção integral das 

pessoas;

• contribuir para a formação cristã de uma cultura adaptada 

à realidade brasileira, bem como o desenvolvimento da 

solidariedade fraterna, especialmente no campo religioso, 

cultural e social;

• firmar convênios e contratos diversos com entidades 

congêneres ou governamentais com vistas à promoção humana;

• desenvolver ações beneficentes inclusive pela concessão de 

bolsas de estudos, que visem à formação do ser humano e a 

promoção da integração ao mercado de trabalho de jovens e 

pessoas carentes;

• promover a pesquisa de ciências físicas, naturais, ambientais, 

sociais e humanas; 

• manter e desenvolver serviços e ações de saúde e de pesquisa 

médico-científica, em âmbito hospitalar, ambulatorial e 

comunitário, destinando-os, em especial, à população carente;

• manter e desenvolver serviços de radiodifusão de sons e 

imagens.



Desta forma, para o atendimento de seus fins, a Associação apresenta os seguintes 

registros e condições:

a) Declarada de Utilidade Pública pelo Governo Federal, através do Decreto nº 61.119, de 

31/07/67, publicado no Diário Oficial da União em 03/08/67;

b) Registrada no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), conforme Atestado de 

Inscrição nº 03/2000, de 18/05/2000;

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

d) Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério da Previdência e 

Assistência Social, conforme Processo nº 15.557/65, de 14/02/66;

e) Portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, emitido pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social do MPAS, em 19/01/99, pela Resolução nº 009, de 15/01/99, 

publicada no Diário Oficial da União em 19/01/99;

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

g) Registrada na Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do RS e Certidão 

de Registro Estadual nº 100.622, de 28/03/2000;

h) Portaria nº  655 de 05/11/2014 – Instituição Comunitária;

i) Portaria nº 294 de 19/06/2019 – Cebas - Ficam DEFERIDOS, em grau recursal, os 

requerimentos de Concessão/Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de

Assistência Social.

A Associação Pelotense de 

Assistência e Cultura, como 

entidade de caráter filantrópico, 

atua nas áreas de educação e 

saúde, através da Universidade 

Católica de Pelotas (UCPel) e 

do Hospital Universitário São 

Francisco de Paula (HUSFP), 

Hoje, a APAC, perante os órgãos legais, se encontra em situação regular, cumprindo 

desta forma a responsabilidade legal a que está comprometida, de modo que a UCPel, no 

contexto regional, presta diversos serviços à sua comunidade. 

atendendo e beneficiando a comunidade com programas especiais, bolsas de estudo 

integrais na educação superior e básica e gratuidades e atendimentos na área da saúde. 

Além disso, a APAC possui como objetivos gerais promover a integração do Presidente, 

Conselhos e demais associados da APAC na gestão executiva da Universidade Católica 

de Pelotas e seus Órgãos Auxiliares e também prover, através da prestação de serviço de 

suas mantidas, os recursos necessários para o funcionamento pleno de suas atividades, 

com o propósito de cumprir a sua missão institucional. 



Valores:

• VERDADE
• LIBERDADE
• JUSTIÇA
• ÉTICA
• INOVAÇÃO
• SOLIDARIEDADE
• VOLUNTARIADO
• TRANSPARÊNCIA
•  COMPROMETIMENTO
•  PROMOÇÃO DA VIDA

UCPEL
Universidade Católica de Pelotas

São 52 mil m²
de estrutura educacional 

voltados ao desenvolvimento 
do conhecimento. 

Preocupação com a qualificação 
do processo de aprendizagem:  

aprimoramento do corpo 
docente e ensino desenvolvido 

a partir de metodologias 
inovadoras e atentas às 

necessidades do mundo do 
trabalho.

Missão: 

Investigar a verdade, produzir 

e transmitir o conhecimento 

para formar seres humanos, 

profissionais éticos e 

competentes, orientados 

pelos valores cristãos, a 

serviço da pessoa e da 

sociedade.

Visão: 
Ser uma Universidade de 

qualidade reconhecida, 

centro de referência de 

conhecimento em educação, 

saúde, negócios e tecnologia, 

alicerçados na inovação, 

na gestão sustentável e 

participativa, contribuindo 

para promoção social e 

cultural e desenvolvimento 

local e regional.

Mantida pela Associação 
Pelotense de Assistência 

e Cultura (APAC), tem 
perfil filantrópico e foi 
oficialmente qualificada 

como Instituição 
Comunitária de Ensino 
Superior pela Portaria nº 

655 de 06/11/2014.



MOBILIZAÇÃO DO GRUPO APAC PARA
ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EM 2020



Combate à 
Covid-19

No enfrentamento à pandemia provocada pelo novo coronavírus, a 
Universidade mais uma vez reafirmou a importância do serviço prestado 
à sociedade brasileira. Ao longo de todo 2020 foram inúmeras iniciativas, 
estudos, projetos, além da assistência à saúde disponibilizada através 
de hospitais universitários que ajudaram a traçar o caminho adequado ao 
combate da Covid-19.
Comprometida com o cenário regional, a Católica de Pelotas atuou em 
várias frentes juntamente com gestores públicos na identificação da melhor 
estratégia para cada momento vivenciado na pandemia. A comunidade 
acadêmica da UCPel gravou inúmeros vídeos orientativos, contribuiu com 
a fabricação de álcool gel e protetores faciais, com estudos voltados à 
reutilização de máscaras de proteção respiratória, com campanhas de 
doações de alimentos, entre outros.
Na área da assistência, integrou projetos como a Central de Teleconsulta, 
ações realizadas pela vigilância sanitária na orientação dos casos 
positivados, campanha de vacinação contra a Covid-19, treinamento voltado 
a médicos e enfermeiros com atuação na linha de frente ao atendimento de 
pacientes Covid-19, por exemplo. 
O Laboratório  Zattera de Análises Clínicas, ligado ao Programa de Pós-
Graduação em Saúde e Comportamento (PPGSC), padronizou os testes de 
RT-PCR para a detecção do Sars-Cov2, contribuindo para suprir a demanda 
de exames da doença no município. Já o Hospital Universitário São Francisco 
de Paula (HUSFP) se tornou um importante parceiro da prefeitura, ao 
disponibilizar 16 leitos de UTI exclusivos para pacientes graves de Covid-19. 
Além das citadas, a UCPel protagonizou ou participou de outras importantes 
ações, algumas listadas logo abaixo. A relação próxima existente entre a 
instituição e comunidade ajudou na rápida identificação de problemas e na 
busca por soluções. Se 2020 deixou algo de positivo foi a comprovação do 
engajamento universitário em prol das novas dificuldades.
2021 promete ser um ano igualmente difícil. De imediato, a UCPel se 
reapresenta para junto da sociedade buscar alternativas a cada novo 
obstáculo. Certamente, haverá muito a ser feito. Somente através da 
geração de conhecimento e incentivo à pesquisa, as dificuldades geradas 
na economia, saúde e educação poderão ultrapassadas.    







Com base na Lei Nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a Universidade, em 

cumprimento às exigências legais, por intermédio da Portaria Nº 

056/2004, constituiu a sua Comissão Própria de Avaliação (CPA). Essa 

Comissão, de acordo com o seu Regimento, é nomeada por Portaria da 

Reitoria da UCPel e é composta por cinco representantes docentes, 

dois discentes, três técnico-administrativos e dois da sociedade civil. 

Desde a sua constituição, a CPA da UCPel assumiu a responsabilidade 

pertinente e passou a promover a Avaliação Institucional.

É importante ressaltar que a proposta de autoavaliação implementada 

pela CPA na IES caracteriza-se, assim como outras ações oficiais 

da UCPel, como mais um elemento capaz de ratificar a Missão da 

Universidade. Esse processo de autoavaliação tem sido reconhecido 

pelo caráter formativo, cumprindo sua finalidade na busca contínua 

de aprimoramento e de excelência da Universidade. 

Os resultados decorrentes das pesquisas de opinião aplicadas junto à comunidade acadêmica 

e à comunidade externa, da avaliação de curso pelos discentes, da interação entre a avaliação 

dos professores e o Programa de Aperfeiçoamento Docente (PADOC), autoavaliação de cursos, 

entre outras ações, têm possibilitado à Universidade refletir sobre suas potencialidades e 

fragilidades,  como também  se  as práticas de gestão acadêmica  e administrativa,  estão 

em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e articuladas com o 

Planejamento Estratégico (PE).

CPA

A execução da autoavaliação na UCPel, durante o ano de 2020, foi projetada com 
base em diferentes ações, as quais destacamos:

• Avaliação dos Professores pelos Alunos;
• Autoavaliação Docente;
• Avaliação de Curso pelos Alunos; 
• Atualização do Instrumento Padrão de Auto-
avaliação;
• Autoavaliação de Cursos de Graduação;
• Construção e Implementação de um Instrumen-
to de Autoavaliação de Cursos Stricto Sensu;
• Autoavaliação dos Cursos Stricto Sensu;
• Elaboração e implantação da Pesquisa de 
Acompanhamento de Egresso dos Programas de 
Pós-Graduação;
• Terceira Semana da Avaliação UCPel;

• Pesquisa de Avaliação Institucional pelo Docente;
• Pesquisa de Avaliação sobre as Aulas Remotas 
2020;
• Elaboração do Relatório de Autoavaliação Anual;
• Participação no evento virtual do talk show IES 
Papo Nosso;
• Participação no IV Encontro Nacional de PI e de 
CPA;
• Participação de Reunião de Alinhamento do  GT de 
PI e CPA, promovido pela ANEC;
• Participação no PADOC para coordenadores de 
curso sobre os objetivos da CPA, os processos avali-
ativos e os instrumentos de avaliação do INEP.



O Centro de Ciências da Saúde da UCPel agrega os cursos de Graduação e 
Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato Sensu da área, estando sob a direção da 
Profa. Dra. Moema Nudilemon Chatkin. Fazem parte do CCS as Graduações 
em Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e Psicologia, 
além do curso EAD semipresencial de Tecnologia em Estética e Cosmética. 
Entre as Pós-Graduações estão o Mestrado Profissional em Saúde no Ciclo 
Vital e o Programa em Saúde e Comportamento com os cursos de Mestrado e 
Doutorado em Saúde e Comportamento. Também, os Programas de Residência 
Médica e Residência Multiprofissional, além de cursos de Especialização 
em Farmácia Clínica e Hospitalar, Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia 
Intensiva, e em Cosmetologia e Estética. 

Ainda fazem parte do CCS estruturas importantes para o processo de 
ensino e aprendizagem, como o Centro de Extensão em Atenção à Terceira 
Idade (CETRES), o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), bem como 
vários cenários de aprendizagem onde ocorre a prática docente/discente/
assistencial, proporcionando a formação do profissional de saúde humanista, 
crítico e reflexivo, ciente da sua responsabilidade social, capacitado e apto 
para atuar em todos os níveis de atenção à saúde e consciente da realidade 
e das necessidades do meio em que vive. Assim, os cursos do CCS estão 
sistematicamente em transformação, seja revisando e acompanhando os 
seus Projetos Pedagógicos, discutindo e implementando novas metodologias 
de ensino-aprendizagem, ou buscando a incorporação de tecnologias e 
novos cenários de atuação para aprimoramento das práticas e qualificação 
da formação profissional. O ano de 2020, devido à situação de exceção 
imposta pela pandemia da COVID-19, trouxe desafios ao ensino superior 

A Universidade Católica de Pelotas, por meio de dois Centros 
de Ciências e um Instituto, oferece cursos de Graduação 
e Pós-Graduação, contemplando o ensino presencial, 
semipresencial e a distância. Conheça um pouco mais 
dos nossos Centros e Instituto, assim como os cursos de 
Graduação, Lato Sensu e Stricto Sensu da UCPel.

CCS



O Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas, sob a direção da Profa. 
Dra. Ana Cláudia Vinholes Lucas, abrange os cursos de Graduação em 
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, 
Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, 
Jornalismo, Serviço Social e Tecnologia em Design de Moda. No âmbito 
do Stricto Sensu, o CCST abarca o Mestrado em Engenharia Eletrônica 
e Computação, e o Mestrado e Doutorado em Política Social e Direitos 
Humanos. Relativamente à Educação a Distância, em 2020, o Centro 
consolidou seus cursos de Graduação, num total de 18, logrando graduar 
os primeiros alunos desta modalidade. Além disso, passou a oferecer 07 
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. Em continuidade ao trabalho iniciado 
em 2019, especialmente quanto às revisões dos Projetos Pedagógicos dos 
cursos - mantendo-os atualizados, atentos às necessidades do mundo do 
trabalho  e visando a qualificada formação humana e técnica dos discentes 
-  e  impulsionados pelos desafios impostos pela pandemia do Coronavírus, 
outras  mudanças foram operadas pelos cursos do Centro em 2020. Houve 
remodelação na gestão dos cursos do CCST, reformulação nas práticas 
pedagógicas e nas ações metodológicas dos docentes  que,  articuladas, 
possibilitaram a conclusão exitosa do ano acadêmico. Do extenso rol de 
cursos compreendidos pelo CCST, diversas ações foram realizadas ao 
longo de 2020, e são destacadas no decorrer do presente Relatório Anual. 

O Instituto Superior de Formação Humanística (ISFH) da Universidade Católica 
de Pelotas, sob a direção de Prof. Dr. Dom Ricardo Hoepers, por sua natureza, 
está vinculado acadêmica e administrativamente à Reitoria, sob a tutela direta do 
Chanceler Dom Jacinto Bergman. Neste ano de 2020, o ISFH teve que fazer todas 
as adaptações necessárias para responder aos desafios da pandemia. Aulas 
remotas, semanas acadêmicas por plataformas e transmitidas pelas redes sociais 
e, um significativo aumento do número de reuniões, de avaliação e planejamento, 
constantes para responder às demandas. Os professores foram muito solícitos em 
todo o processo de adequação e, de alguma forma, a Capelania também colaborou 
com uma proximidade maior no atendimento personalizado, e via online, daqueles 
alunos e colaboradores que precisavam de um apoio religioso e espiritual. Dessa 
forma, foram mantidos os projetos que eram possíveis dentro das plataformas 
online e, com isso, atingimos uma participação maior da comunidade nos eventos 
realizados.
É importante destacar que o ISFH visa, em primeiro lugar, garantir  os fundamentos 
de uma visão integral do ser humano a partir de uma visão cristã. Os cursos de 
Teologia, Filosofia e Pedagogia tiveram mudanças significativas e já projetaram 
para o ano que segue uma série de renovações, seja no seus projetos pedagógicos 
como na sua perspectiva de atuação como ponte de unidade e diálogo com todas 
as demais áreas do conhecimento. Com certeza, a COVID-19 e todo o contexto da 
pandemia trouxeram uma nova perspectiva para a atuação do ISFH que, a partir 
de agora, tem uma missão ainda maior na articulação da identidade católica em 
todos os setores da Universidade e da sua atuação na comunidade. Cabe, ao ISFH, 
um olhar mais amplo tendo em vista a missão da UCPel, garantindo a atualização 
dos seus ideais e, ao mesmo tempo, a conservação dos seus valores.

IFSH

e impulsionou o CCS na direção de transformações pedagógicas, metodológicas e de gestão, que 
resultaram no encerramento do ano com alcance do calendário letivo e principalmente com novos planos 
e possibilidades de crescimento e de qualificação para 2021.

CCST





CCS

O curso de Enfermagem da UCPel, sob a coordenação da Profa. Dra. Karen 

Knopp de Carvalho, oferece como diferencial em sua formação aulas práticas 

desde o início do curso, possibilitando vivências da realidade profissional. Tem 

como cenários de atuação Unidades Básicas de Saúde,  Hospital Universitário 

São Francisco de Paula, Ambulatório Dr. Franklin Olivé Leite, escolas da rede 

municipal e estadual e Centros de Atenção Psicossocial. Além disso, possui os 

Laboratórios da Universidade, entre esses, o Laboratório de Simulação Realística 

e Comunicação, em que os estudantes têm a oportunidade de desenvolver 

competências e habilidades baseadas em casos da vida real. Considerando o 

cenário atual e as novas demandas do ensino, o Projeto Pedagógico do Curso 

oferecido no turno da noite foi atualizado e readequado com a incorporação 

da modalidade combinada de ensino. O ano de 2020 e a Pandemia de COVID-19 

foram desafiadores, as atividades práticas foram reorganizadas no sentido 

da manutenção da segurança e de medidas de prevenção aos estudantes, 

professores e usuários, no compromisso de garantir a continuidade do processo 

de formação e do cuidado à saúde da comunidade  de Pelotas e Região.

• Semana da Enfermagem - EntreMentes (Virtual);
• Programa de Educação Continuada para 
os Profissionais de Saúde da UPA Síndrome 
Respiratória Aguda/COVID-19;
• Evento: Agosto Dourado - Semana Mundial do 
Aleitamento Materno;
• Curso de Capacitação de docentes em simulação 
em tempos de pandemia;
• IV Jornada Multiprofissional em Saúde do Idoso e 
Trinta Anos do Centro de Extensão em Atenção à 
Terceira Idade – CETRES UCPel;
• Curso de Capacitação para colaboradores do 
HUSFP - A expressão da espiritualidade no encontro 
humano.

realizações
• Congresso Nacional de Cuidados Paliativos;
• IV Jornada Multiprofissional em Saúde do Idoso;
• Salão Universitário apresentando o Projeto o 
Cuidado é o Segredo;
• Salão Universitário apresentando Amamentação e 
COVID-19;
• Curso de Diretrizes da Pandemia para Vigilância 
Epidemiológica;
• Curso Saúde da Mulher;
• Curso de Atenção Integral à saúde das Mulheres.

participações

enfermagem



O Curso  de Farmácia da UCPel, sob a coordenação do Prof. Dr. Elemar 

Gomes Maganha, tem como diferencial 18 Laboratórios específicos 

e sua estrutura curricular tem 45 (quarenta e cinco) disciplinas de 

conhecimentos específicos e 8 (oito) de conhecimentos gerais. Tem 

como objetivo formar um profissional generalista, crítico, reflexivo 

e humanista, habilitado para atuar em todos os níveis de atenção 

à saúde, com base no rigor científico e intelectual, amparado nos 

princípios da ética, da alteridade e com capacidade para aprender 

continuamente, compromissado com a sua formação pessoal, 

bem como com a transformação da sociedade. Além do curso de 

Farmácia ter Laboratório Escola de Análises Clínicas  (LEAC), o 

aluno atua também nas Unidades Básicas de Saúde e tem o apoio 

técnico  do  Hospital São  Francisco de Paula, onde os acadêmicos 

realizam estágios profissionalizantes e práticas acadêmicas.

• Evento: Agosto Dourado - Semana 
Mundial do Aleitamento Materno;
• Ciclo de Lives  (palestras) da Farmácia;
• IV Jornada Multiprofissional em Saúde 
do Idoso e Trinta Anos do Centro de 
Extensão em Atenção à Terceira Idade – 
CETRES UCPel;
• Programa de Educação Continuada 
para os Profissionais de Saúde da UPA 
Síndrome Respiratória Aguda/COVID-19;
• Curso de Capacitação de docentes em 
simulação em tempos de pandemia;
• Palestras realizadas pelo CRFRS 
ao  curso  de Farmácia: Prescrição 
Farmacêutica, O Farmacêutico do 
Futuro;
• Curso de injetáveis.

realizações

O curso de Fisioterapia da UCPel mudou a coordenação no ano de 

2020, assumindo o cargo o Prof. Me. Flaviano Moreira da Silva. O 

curso de Fisioterapia busca formar um profissional generalista, 

capaz de atuar de forma resolutiva e crítica em todos os níveis 

de atenção. Para isso, tem como diferencial o seu processo de 

formação, em que o acadêmico entra em contato com a realidade 

profissional e do sistema de saúde brasileiro desde o início do curso, 

através de atividades em cenários diversificados de aprendizagem 

em todos os níveis de atenção à saúde e complexidade. Entre os 

cenários estão Unidades Básicas de Saúde, Clínica de Fisioterapia 

e o Hospital São Francisco de Paula. Na Clínica de Fisioterapia o 

curso conta com uma piscina terapêutica onde são prestados 

atendimentos em fisioterapia aquática.

• Evento: Agosto Dourado - Semana 
Mundial do Aleitamento Materno;

• Congresso Online de Fisioterapia 
Esportiva;

• IV Jornada Multiprofissional em Saúde 
do Idoso e Trinta Anos do Centro de 

Extensão em Atenção à Terceira Idade – 
CETRES UCPel.

realizações

farmácia

fisioterapia



A Universidade Católica de Pelotas, no ano de 1962, foi pioneira ao 

propor o primeiro curso de Medicina na cidade de Pelotas. Com 

quase 60 anos de história e mais de 4 mil profissionais formados 

atuando em todo o país ou fora dele, gera a valorização da marca 

UCPel. Esta longa história nos permite ser reconhecida como a 

maior Escola Médica da Região Sul do Brasil. Sob a coordenação 

da Profa. Ma. Regina Bosenbecker da Silveira, o curso de Medicina 

da UCPel proporciona uma formação de competência técnica 

e comprometimento social. O desafio é educar profissionais 

que pratiquem a Medicina por meio de diferentes tecnologias 

voltadas ao ser humano. Além disso, através de Convênio com a 

Secretaria de Saúde, a UCPel é responsável por aproximadamente 

60% de todos os atendimentos SUS da cidade e região, tanto na 

Atenção Primária como Terciária, em Hospital de Ensino próprio. 

Do ponto de vista pedagógico, o curso alia tradição na formação 

médica com a busca constante por inovação e utilização de novas 

tecnologias voltadas à saúde, privilegiando a prática desde o 

primeiro ano de curso. Assim, unindo a ação junto à comunidade, 

o acesso à tecnologia e o correto avanço pedagógico, a UCPel 

reforça seu compromisso com o ensino de qualidade. 

• Programa de Educação Continuada 
para os Profissionais de Saúde da UPA 
Síndrome Respiratória Aguda/COVID-19;
• Evento: Agosto Dourado - Semana 
Mundial do Aleitamento Materno;
• Curso de Capacitação de docentes 
em simulação realística em tempos de 
pandemia;
• Treinamento para Médicos e Enfermeiros 
do Centro de Atendimento a Síndromes 
Gripais;
• Atividades das Ligas: Urgências e 
Emergências Médicas (LAUEM), Pediatria 
(LAP) e Diagnóstico por Imagem (LADI);
• Palestra: Esclerose múltipla: 
fisiopatologia e modulação de 
vias nociceptivas como estratégia 
terapêutica;
• Ciclo de palestras sobre câncer 
colorretal;
• Roda de Conversa sobre suicídio;
• Vivência acadêmica: Avaliação da 
infecção do trato urinário em pacientes 
adultos internados no Hospital Escola – 
UFPEL - EBSERH;
•  Vivência acadêmica: Saúde Coletiva;
•  Grupo de Estudos em Histologia 
Humana - GEHH.

realizações

•  Live: Planejamento Financeiro 
- Um desafio para profissionais e 
empreendedores;
•  Ciclo de Palestras - Setembro 
Amarelo: Pandemia e Saúde;
•  Comitê de Gestão Covid-19;
•  Comitê de Operações de Emergência 
em Saúde para Educação.

premiações
Participação no Hult Prize: 
Alunos Katarina Boteselle, 
Jeniffer Aquino e Rony Nobre.

participações

medicina



Na UCPel, o curso de Odontologia, sob a coordenação da Profa. 

Ma. Patrícia Osório Guerreiro, tem como diferencial a qualidade 

do corpo docente e a estrutura de ensino, complementados pelo 

comprometimento dos discentes. No curso de Odontologia da UCPel 

cerca de 50% da carga horária é dedicada às atividades práticas que 

oportunizam a vivência da realidade profissional. O ano de 2020 foi 

especial e desafiador no sentido de avaliar e aprimorar os processos 

de ensino no Curso. Através do uso das tecnologias digitais foi 

possível expandir as práticas pedagógicas, tornando o processo 

de ensino-aprendizagem mais dinâmico e fazendo com que o aluno 

fosse um participante ainda mais ativo desse processo. Além disso, 

as atividades práticas tanto de laboratório como de assistência 

foram reorganizadas e novos recursos passaram a ser incorporados 

para garantir o ensino de qualidade e a segurança tanto de alunos 

e professores quanto de pacientes. Os cuidados implementados na 

infraestrutura do Curso possibilitaram a retomada das atividades 

de assistência de forma segura e num curto espaço de tempo, 

fazendo com que as Clínicas Odontológicas da UCPel fossem o 

primeiro serviço odontológico especializado do SUS a retomar os 

atendimentos tão necessários para comunidade de Pelotas e região 

no período da pandemia da COVID-19.

• Evento: Agosto Dourado - Semana 
Mundial do Aleitamento Materno;

• Palestra - Código de ética 
profissional, fiscalização do CRO e 

novas áreas de atuação do cirurgião 
dentista;

• Live - Resumo para congressos: 
Qual o Primeiro passo?;

• Live - Atuação do Cirurgião Dentista 
nos Primeiros 1000 Dias de Vida;

• Live - Desenvolvimento da criança 
nos primeiro 1000 dias e desfechos 

em saúde bucal: abordagem de 
fatores de risco comuns;

• Live - Diagnóstico e tratamento de 
anquiloglossia: vamos refletir?.

realizações

•  I Simpósio pela Saúde Pública: Saúde 
é democracia e democracia é saúde.

participaçõespremiações
• Destaque Salão Universitário:
Alunas Estéfane Cardoso e 
Maira Schimidt.

odontologia



Na UCPel, o curso de Psicologia, sob a coordenação da Profa. 

Ma. Andréa Veiga Wagner, tem como ênfase as áreas da 

Saúde, Educação e Trabalho, bem como, a possibilidade de 

inserção bastante significativa em pesquisas, impulsionada 

pelo vínculo com o Programa de Pós-Graduação em Saúde e 

Comportamento. 

O ano de 2020 foi marcado pela presença da COVID-19, 

exigindo a readequação das atividades acadêmicas, incluindo 

as práticas e estágios. As atividades sofreram modificações, 

a fim de respeitar os Decretos Municipais e Estaduais, as 

Legislações de Ensino em Psicologia e também as Normas da 

Instituição, incluindo os Protocolos de Biossegurança. Dessa 

forma, foi possível manter as atividades acadêmicas com 

segurança, garantindo a continuidade da formação. 

  

A UCPel, em parceria com a Secretaria da Saúde e outras 

instituições, deu início em abril ao Serviço de Teleconsulta, 

que tem como objetivo ampliar a triagem para COVID-19, 

oferecendo orientação e encaminhamento de forma segura 

à população. Os psicólogos que compõem o Serviço Escola 

de Psicologia estiveram engajados nesse projeto, realizando 

o acolhimento e encaminhamento das demandas de ordem 

emocional decorrentes da pandemia.

• Evento: Agosto Dourado - Semana 
Mundial do Aleitamento Materno;

• Atividade: A entrevista psicológica 
em diferentes contextos;

• Atividade: Reavaliando os 
conhecimentos em Psicologia;
• Palestras: Compreendendo a 

qualidade de vida em diferentes 
contextos;

• IV Jornada Multiprofissional em 
Saúde do Idoso e Trinta Anos do 

Centro de Extensão em Atenção à 
Terceira Idade – CETRES UCPel;

• Vivências acadêmicas: 
Desenvolvimento de estudos e 

ferramentas para compressão dos 
processos depressivos e suicidas;
• Vivências acadêmicas: Sintomas 

depressivos e dependência de 
internet em adolescentes do ensino 

médio na cidade de Pelotas;
• Prevenção ao sucídio no setembro 

amarelo. Entrevista Radiocom.

participações
• 18º Simpósio de Pesquisa e 

Intercâmbio Científico da ANPEPP.

realizações

participações

psicologia



CCST
O curso de Administração da UCPel, sob a coordenação do Prof. Me. 

Rafael Damé Andretti, é um bacharelado que aborda estruturas de 

empresas, ferramentas de gestão, cenários de mercado e abordagens 

estratégicas e de planejamento em uma visão mais dinâmica e prática 

no que tange às suas aplicações. Na UCPel, o acadêmico do Curso de 

Administração tem como diferencial 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 Escritório de Desenvolvimento 

Regional (EDR) e do Centro de Incubação de Empresas da Região Sul 

(CIEMSUL). Além disso, o Curso é reconhecido pela qualidade dos 

profissionais formados para o mercado.  

administração

• Aula inaugural: Um Passeio Pelas 
Criptomoedas;
• Aula inaugural: Varejo físico, a nova 
experiência de compra;
• Ciclo de palestras: Gestão em 
Tempos de Pandemia.

realizações

• Semana Acadêmica de Gestão do 
SEBRAE-RS.

participações

Na UCPel, o curso de Arquitetura e Urbanismo, sob a coordenação 

da Profa. Dra. Laura Gomes Zambrano, tem como diferencial a 

qualidade. Possui um perfil de professores atuantes no mercado 

de trabalho, seja em projeto ou execução de obras de construção 

civil, permitindo, assim, levar à sala de aula exemplos reais e atuais, 

possibilitando ao aluno vivenciar, além da teoria, experiências de 

práticas projetuais. É de responsabilidade do Arquiteto e Urbanista 

desenvolver trabalhos e atividades com vistas a melhorar a 

qualidade de vida do homem e da cidade, concretizada através da 

organização do espaço físico, envolvendo um processo criativo 

capaz de reunir os aspectos formais, espaciais, funcionais, 

estéticos, tecnológicos, de conforto e da preservação do ambiente 

natural e construído, considerando os fatores sociais, econômicos 

e culturais do lugar e da comunidade.

arquitetura
e urbanismo

realizações
• EXPO-CORREDOR - Exposição 

de trabalhos dos primeiros 
semestres do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da 
UCPel;

• Bate-papo: Conversando 
com Arquitetos - 2 edições: 

Arquitetura de Interiores e 
Conforto Acústico e Conforto 

Térmico;
• Oficina SOUBIM - Oficina de 

Software BIM para Topografia; 
• Conclusão do desenho da 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
- VILA MARIA, no município do 

Capão do Leão;



• Criação da REDE Assistência Técnica à 
Habitação de Interesse Social formada por 

Programa Sustentabilidade no Habitat Social – 
UCPel, EFICIOBRA (negócio de impacto social 

na área de HIS), GEP Questão Agrária, Urbana e 
Ambiental/Observatório de Conflitos da Cidade 

– UCPel, Núcleo de Pesquisa e Extensão em 
Arquitetura e Urbanismo -NAUrb/UFPel, e 

outros que atuam de uma forma ou de outra 
na temática da moradia dos setores mais 

vulneráveis na cidade de Pelotas;
• Reunião com o Pró-Reitor de Planejamento 

da UFPel e com o Secretário Municipal de 
Habitação, junto com à REDE HIS;

• Oficina Sketckbook na Prática,  promovida 
pela disciplina de Expressão Gráfica II;

• Proposta de intervenção no Parque Dom 
Antônio Zattera em Pelotas/RS: Trabalho 

realizado em parceria com o PAPP – Programa 
de Apoio às Práticas Patrimoniais. Antes 
da suspensão das aulas foi possível fazer 

levantamentos com os alunos, o que permitiu 
o prosseguimento do trabalho de forma 

remota, através de 4 grupos: História do Lugar 
| Mapas Comportamentais | Levantamento e 

modelagem da praça e entorno | Referências;
• Palestra com a Arquiteta e Urbanista 

Simone Neutzling, na disciplina de Técnicas 
Retrospectivas, com o tema projetos de 

restauro;
• Apresentação de trabalhos: IV Simpósio 

Científico ICOMOS BRASIL e I Simpósio 
Científico ICOMOS/LAC – 2020. Evento on-

line. Pelotas de papel: A educação para o 
patrimônio através de livros interativos; 

• Apresentação de trabalhos: IV Simpósio 
Científico ICOMOS BRASIL e I Simpósio 

Científico ICOMOS/LAC – 2020. Evento on-line. 
A documentação arquitetônica: A experiência 

na prática da extensão do Programa de 
Apoio às Práticas Patrimoniais do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Católica de Pelotas;

• Publicação de artigo no evento ENTAC 2020 
– XVIII – Encontro Nacional de Tecnologia do 

Ambiente Construído – Título – Otimização 
simplificada de uma Passive House a partir do 

comportamento termoenergético; 
•  URBE - Artigo científico publicado em 

periódico qualis A1 - Co-autora professora 
Fernanda Tomiello, na área de modelagem 
e morfologia urbana, desenvolvido com os 

colegas Maurício Polidori e Otávio Peres, da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal de Pelotas. O artigo é 
sobre a plataforma PeopleGrid;

•  Organização do SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
GESTÃO INTEGRADA DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL – HUMANIDADES, SOCIEDADE E 
AMBIENTE (09/12 a 11/12) – professora Daniele 

Luckow.

• Seminário promovido pelo Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo em Porto Alegre: ATHIS/
CAU/POA: “Casa Saudável, Vida Melhor”, onde foi 
destacada a importância da assistência técnica e 
a relação direta da qualidade da habitação com a 
saúde do morador;
• Evento - UCPEL NEXT 60: Itália pós pandemia, 
economia e o retorno à “normalidade” em Pelotas/
RS;
• XVI Seminário de Estudos Urbanos e Regionais 
– SEUR- organizado anualmente pelo Laboratório 
de Estudos Urbanos e Regionais da Universidade 
Federal de Pelotas; 
• Audiência Pública sobre moradia na Câmara 
de Vereadores (virtual). A REDE HIS participa 
divulgando o manifesto entregue à Prefeitura e à 
Câmara, e defende a Assistência Técnica; 
• Equipe Editorial da Revista PIXO com a 
professora Fernanda Tomiello em Editora 
associada e integrante do Comitê Científico 
e Conselho Editorial da “PIXO – REVISTA DE 
ARQUITETURA, CIDADE CONTEMPORANEIDADE”;
• III Mini Colóquio de Políticas Sociais: práticas, 
saberes e resistências. Formato virtual;
• Evento Cidades em Transe e a Pluralidade do 
Morar; 
• 26º Encontro ULACAV – RedUniversitaria 
Latinoamericana de Cátedras de Vivienda, 
com o objetivo de “Repensar laformación en 
Hábitat popular em la agenda de las políticas 
universitarias”;
• “Conexão Cidades Sustentáveis na luta contra a 
COVID 19” da ONU – Circuito Urbano 2020;
• Salão Universitário da UCPel, os discentes 
apresentaram 6 trabalhos;
• Reuniões realizadas em parceria formada com 
IFSul, UCPel e UFPel e representantes do Parque 
Tecnológico para elaboração do Plano Diretor 
Físico para ocupação e diretrizes de ocupação e 
expansão do edifício;
• Seminário Internacional Gestão Integrada do 
Patrimônio Cultural - Humanidades, Sociedade e 
Ambiente.

participações



O objetivo da Ciência Contábil é permitir o estudo e o controle 

dos fatos decorrentes da gestão do patrimônio das entidades 

econômico-administrativas, com a intenção de fornecer informações 

e orientações que sejam úteis no processo de tomada de decisões 

dos indivíduos. As informações podem ser de natureza patrimonial, 

econômica, financeira e social sobre uma entidade, e estes indivíduos 

podem ser: sócios, acionistas e investidores; empregados; credores; 

fornecedores; clientes; governo; público em geral; administradores, 

diretores e executivos. Nesse sentido, o Curso de Ciências Contábeis 

da Universidade Católica de Pelotas, sob a coordenação da Profa. 

Ma. Geruza Rodrigues Thiel, tem por objetivo formar profissionais 

que, além de técnica e cientificamente aptos à aplicação da Ciência 

Contábil, sejam pró-ativos, com espírito crítico e criativo, com 

capacidade de julgamento, agilidade de raciocínio e gerenciamento 

de pessoas, conhecedores do cenário econômico e financeiro local, 

regional, nacional e internacional, com interesse de atualização e 

comprometimento com valores éticos e sociais que assegurem o bem 

comum.

• Projeto Aproxima – Encontro 
001/2020: A Perícia Contábil e o 
Perito Contador;
• Projeto Aproxima - Encontro 
002/2020: Gestão contábil e 
tributária para produtores rurais na 
prática; 
• Grupo de Estudos: Núcleo de 
Assessoramento Fiscal (NAF) em 
parceria com a Receita Federal do 
Brasil – Pelotas;
• Ativação do convênio com 
Observatório Social de Pelotas 
(OSPEL) com atuação discente no 
Projeto Força Tarefa Cidadã;
•  Acolhida EaD aos ingressantes 
no curso com encontros virtuais no 
início de cada semestre (M1 e M3) 
para explanação do EaD UCPel  e do 
Curso de Ciências Contábeis.

realizações

• Curso: A população de rua como 
sujeito de Direito: história, política e 

luta pelos direitos humanos;
• Palestra: A mediação de conflitos 

trabalhistas na pandemia de 
coronavírus;

• Palestra: Arquitetura do planejamento 
sucessório;

• Palestra: Captação Ambiental e 
Pacote Anticrime;

• Palestra: Facções Criminais e o 
Mundo do Crime no Brasil;

• Palestra: Os desafios da Carreira 
Policial e a importância de uma 

investigação qualificada;
• Palestra: Os desafios enfrentados 

pelos advogados no começo da 
carreira e novas visões sobre atuação 

colaborativa;

realizações

ciências
contábeis

premiações
• 75% dos alunos formandos foram 
aprovados no Exame de Suficiência 
do CRC/RS 2020.

direito
O profissional do Direito, através da aplicação de 

conhecimentos jurídico-científicos e da interpretação 

das normas jurídicas vigentes, desempenha o papel 

de agente organizador das relações sociais. Seja no 

exercício da advocacia, na atuação como promotor de 

justiça, delegado de polícia, ou em qualquer outra das 

possíveis áreas de atuação, busca promover a convivência 

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

da Profa. Dra. Ana Luiza Berg Barcellos, tem como 

diferencial o Núcleo de Práticas Jurídicas, Assistência 

Jurídica e Posto do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC). Especialmente no ano 

de 2020 as atividades do curso realizaram-se de forma 

remota, sendo que todos os eventos ocorreram por 

meio de plataformas virtuais, potencializando o alcance 

por parte da comunidade acadêmica e profissionais do 

direito das mais diversas abordagens e temas jurídicos.



• 4º Seminário Interdisciplinar de Direito Aplicado 
ao Agronegócio; 
• Acadêmicos participam de audiências virtuais 
junto ao Judiciário Trabalhista; 
• Parceria com a Caritas do Seminário Sobre 
Políticas Públicas para Imigrantes em Pelotas; 
• Coordenação no âmbito do IV Fórum Nacional 
de Clínicas Jurídicas da Seção Temática “Clínica 
jurídica e direitos humanos nos campos da 
migração e do trabalho digno”;
• Semana do Conhecimento da UPF  “Roda de 
Conversa dos Programas de Extensão sobre 
migração no Rio Grande do Sul”;
• Evento “Transformações e Reformas do Estado 
Brasileiro” promovido pelo Programa de Pós 
Graduação em Direito da UFPEL;
• Palestra: Facções e cena criminal na Zona Sul 
do Rio Grande do Sul;
• Mesa-redonda: 11º Encontro Transdisciplinar 
de Ciências Penitenciárias - Facções e coletivos 
criminais. 

participações

premiações
• Aluna do curso de Direito ganha prêmio de 
primeiro lugar em iniciação científica no Salão 
Universitário;
• Curso de Direito lança planilha sobre Direito do 
Consumidor.

• Palestra: Plano de Parentalidade;
• Palestra: Reflexões sobre improbidade 

Administrativa;
• Palestra: Acesso à justiça em tempos de 

pandemia;
• Palestra: O Direito à Saúde em Tempos de 

Pandemia;
• Palestra: Populações Migrantes e Refugiados 

frente à Crise da COVID-19;
• Palestra: Direito em casa, justiça em tempos de 

isolamento: Mediação e Advocacia Sistêmica;
• Palestra: Direito em casa, justiça em tempos de 

isolamento: A mulher segurada especial do Regime 
Geral de Previdência Social;

• Palestra: Direito em casa, justiça em tempos de 
isolamento: Questões de Direito Ambiental em 

tempos de pandemia;
• Palestra: Direito em casa, justiça em tempos de 

isolamento: Questões de Direito de Família em 
tempos de pandemia;

• Palestra: Direito em casa, justiça em tempos de 
isolamento – Novos olhares sobre o direito do parto: 

uma conversa sobre violência obstétrica;
• Palestra: Dialoga Direito – Palestra: A atuação da 

Defensoria Pública na defesa dos direitos humanos;
• Palestra: Dialoga Direito – Palestra: A ação civil 

pública colaborativa e direito à saúde;
• Palestra: Aula fora da Sala! – Palestra: O papel da 

OAB para os advogados, com ênfase nos jovens;
• Palestra: Aula fora da Sala! – Palestra: Quinto 

Constitucional nos tribunais;
• Palestra: Aula fora da Sala! – Palestra: A atuação 

do advogado nos tribunais;
• Palestra: Estudar e ser profissional do Direito: a 

importância da pesquisa, sempre;
• Palestra: Benefícios previdenciários e atual 

situação do INSS;
• Palestra: Bate-papo com as criadoras do podcast 
Praia dos Ossos - Branca Vianna e Flora Thomson-

DeVeaux;
• Palestra: A Rotina em uma Vara Judicial e Juizado 

da Infância e Juventude;
• Palestra: Os limites da Publicidade na Advocacia;

• Palestra: LGPD: Aspectos Relevantes e 
Repercussões no Mercado Imobiliário;

• Palestra: Sucessão Testamentária: Funções e 
Perspectivas;

• Palestra: O Direito Previdenciário na Visão dos 
Defensores Públicos da União;

• Palestra:Equilíbrio Financeiro e a Profissão de 
Advogado;

• Palestra: Acesso a Direitos da População em 
Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica;

• Palestra: Direito em casa – Direitos da Pessoa 
Autista;

• Palestra: Processo Penal em Tempos de COVID-19;
• Série de Palestras: Tribunal do Júri;

• Palestra: Estratégias para uma cidade segura: 
apresentação da Agenda Cidades Seguras;

• Palestra: Sobre Camilas… um bate-papo sobre 
violência contra a mulher e o que podemos fazer 

para mudar a realidade.



O profissional de Engenharia Civil tem formação generalista nas diversas 

áreas da Engenharia Civil, tais como construção civil, geotecnia, 

transportes, recursos hídricos, saneamento básico e estruturas, além 

do domínio das técnicas básicas de gerenciamento e administração. 

Na UCPel, o curso de Engenharia Civil, sob a coordenação do Prof. 

Marco Antônio Lhullier Moreira, tem como diferencial os Laboratórios 

de Engenharia Civil (LEC), de Resistência de Materiais (LRM), de 

Instalações Hidrossanitárias, de Conforto Ambiental, de Computação 

Gráfica, de Topografia e de Geotecnia e Solos, o Escritório Modelo de 

Engenharia e Arquitetura (EMEA) e a Maquetaria.

• Aula Inaugural do Diretório 
Acadêmico Isidoro Halpern – 
Engenharia Civil – UCPel – 2020/2;
• Palestra: I Ciclo de Palestras do 
Diretório Acadêmico Isidoro Halpern 
- 2020;
• Palestra: II Ciclo de Palestras do 
Diretório Acadêmico Isidoro Halpern 
- 2020;
• Palestra: Hidrologia - Distribuição 
espacial e temporal da precipitação;
• Palestra: Hidrologia - Evaporação e 
Evapotranspiração;
• Workshop de BIM – Engenharia Civil 
- UCPel;
• Palestra: ETA São Gonçalo: Solução 
Para o Abastecimento de Água em 
Pelotas.

realizações

premiações

• Salão Universitário UCPel 2020 - 1.º Lugar 
Jovem Pesquisador BIC - Acadêmico do Curso 

de Engenharia Civil Maikon Moreira de Pires, 
orientado pela Professora Chiara Nascimento;

• Salão Universitário UCPel 2020 - 1.º Lugar 
Jovem Pesquisador - Acadêmica do Curso de 

Engenharia Civil Mayara Insaurriaga, orientada 
pela Professora Lidiane Ibeiro;

• Salão Universitário UCPel 2020 - Destaque da 
Sala - Acadêmica do Curso de Engenharia Civil 

Vitória Teixeira Pinto, orientada pelo Professor 
Celso Pedreira;

• Medalha “Homenagem Amigo da Marinha 
Brasileira” entregue ao Professor Celso da Silva 

Pedreira.

• Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia (COBENGE 2020);
• Câmara de Engenharia Civil do CREA-RS;
• Semana Acadêmica do Curso De Engenharia Civil da FAESI - 
UNIGUAÇU com a Palestra “Obras Portuárias na Cidade de Rio 
Grande” proferida pelo Professor da UCPel Celso da Silva Pedreira;
• Salão Universitário da UCPel com quatro trabalhos;
• Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento e 
Inovação do Município de Pelotas (CONSSEDI);
• Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos COBRANSEG 2020.

participações

engenharia de 
computação

Na UCPel, o curso de Engenharia de Computação, sob a coordenação 

do Prof. Dr. Sérgio José Melo de Almeida, tem como diferencial um 

currículo atualizado, com sólida formação nas áreas de software 

e hardware, possibilitando uma visão sistêmica e interdisciplinar 

na solução de problemas e capazes de adaptar-se às constantes 

mudanças tecnológicas e sociais. Um dos diferenciais do 

currículo são os Projetos Integradores em que o acadêmico tem 

a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de projetos 

para solucionar problemas reais, conectando a aprendizagem ao 

mundo do trabalho. O acadêmico também tem a oportunidade de 

engenharia
civil



se envolver em atividades de pesquisa, por meio da integração 

com o Mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação, 

e de extensão, através de projetos de extensão da UCPel. O 

currículo do curso também oportuniza o envolvimento com o 

empreendedorismo, através de disciplina obrigatória em que 

o acadêmico é desafiado a construir uma ideia de negócio 

e apresentar ao final da disciplina. As melhores ideias são 

convidadas a serem incubadas na incubadora de empresas 

da UCPel, o CIEMSUL. O Engenheiro de Computação formado 

na UCPel pode atuar em empresas do setor de Tecnologia 

da Informação, indústrias dos setores eletroeletrônico e de 

automação, no setor público, em institutos de pesquisa e 

desenvolvimento ou abrir sua própria empresa.

• Semana da Tecnologia em 
Saúde.

realizações

engenharia
elétrica

• Semana da Tecnologia em Saúde - 
2020/2;

• Convênio com o SANEP para empregar 
recursos de eletrônica e computação 

nos serviços oferecidos pela Autarquia. 

realizações

• 22º edição do Escola Sul de 
Microeletrônica;

• 35º Simpósio Sul de Microeletrônica.

participações

premiações
• Acadêmicos da UCPel são aprovados 
em programa de bolsas da Compasso 

UOL - foram aprovados no programa de 
bolsas da Compasso UOL os alunos dos 

cursos de Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas e Engenharia da Computação.

O profissional de Engenharia Elétrica atua na geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica. Estuda, projeta 

e especifica materiais, componentes, fontes alternativas e 

renováveis de energia, dispositivos e equipamentos elétricos, 

eletromecânicos, magnéticos, de potência, de instrumentação, 

de aquisição de dados e de máquinas elétricas. Ele planeja, 

projeta, instala, opera e mantêm instalações elétricas, 

sistemas de medição e de instrumentação, de acionamentos 

de máquinas, de iluminação, de proteção contra descargas 

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 vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e 

pareceres. Na UCPel, o curso de Engenharia Elétrica, sob a 

coordenação do Prof. Me. Leandro Zafalon Pieper, tem como 

diferencial um corpo docente qualificado, além do Laboratório 

de Microeletrônica e Processamento de Sinais (LAMIPS), 

Laboratório de Engenharia Biomédica (LEB), Laboratório de 

Instrumentação Eletrônica, Laboratório de Automação, e 

diversos laboratórios de Informática.



O profissional de Jornalismo é comprometido com a informação e com 

a verdade. Ele transforma fatos do cotidiano 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 curso de Jornalismo, sob 

a coordenação da Profa. Ma. Cristina Russo Geraldes da Porciúncula, 

tem como diferencial a prática do jornalismo, publicidade e relações 

públicas, de fato. Desde o primeiro semestre ele tem a oportunidade 

de vivenciar as rotinas da profissão nos laboratórios de fotografia, 

rádio (inserção na rádio RU-AM), mídias digitais, impresso e TV/vídeo.

• Evento: Agosto Dourado - Semana 
Mundial do Aleitamento Materno;
• Acolhida UCPel 2020(2): 
Comunicação em Tempos de 
Pandemia;
• Workshop: Como usar o Instagram 
de forma mais criativa;
• 27 º Caça Talentos - 2020;
• Editorial de Moda - 2020;
• Aula Prática de Fotografia;
• Comunicação na UCPel - Vitrine dos 
Cursos de Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda e Relações Públicas;
• Cuidar de Si para Cuidar do próximo 
- Podcast, Mensagens WhatsApp e 
Vídeos (projeto COVID-19).

realizações

jornalismo

• Egresso do curso de Jornalismo 
da UCPel passa a compor o time de 
apresentadores do Balanço Geral;
• Egresso do curso de Jornalismo 
da UCPel assume como repórter da 
Globo News.

O Curso de Serviço Social, na UCPel,  foi criado no ano de 1962, 

sendo o primeiro do interior do Estado e um dos mais antigos do 

Brasil. Inicialmente,  teve o nome de Escola de Serviço Social Dom 

Francisco de Campos Barreto, em homenagem ao primeiro Bispo da 

Diocese de Pelotas. Desde sua criação já formou em torno de 2.000 

profissionais. Diversas são as áreas de atuação dos profissionais: 

elaboração, implementação, execução e avaliação das políticas 

sociais, coordenação, execução e avaliação dos planos, programas 

e projetos na área social; orientação social aos indivíduos, grupos 

e à população; executa e avalia pesquisas, presta assessoria e 

consultoria a órgãos da administração pública e privada e de apoio 

aos movimentos sociais. Na UCPel, o curso de Serviço Social, 

atualmente  sob a coordenação da Profa. Dra. Mara Rosange Acosta 

de Medeiros, oportuniza, aos acadêmicos, a vivência em projetos 

de pesquisa e extensão, sob a orientação de um quadro docente 

constituído, em sua maioria, por professores/as com titulação de 

Doutor/a.

premiações

serviço 
social

• Curso: Relações Étnico-Raciais - 
Leituras de Neusa Santos Souza;

• IV Seminário Terra, Água e Alimento: 
gênero, raça e sexualidade;

• III Colóquio sobre Políticas Sociais: 
práticas - saberes e estratégias 

emancipatórias;
• IX Consciência Negra UCPel: Torna-

se negro;
• Elaboração de material sobre a 

Violência contra a mulher em tempos 
de pandemia;

• Ação integrada Saúde e Assistência 
Social: em defesa da vida e contra o 

COVID19;
• Live: Os desafios das políticas de 

saúde e assistência frente à Pandemia 
Novo Coronavírus no Brasil;

• Live: Mulheres rurais: organizações e 
resistências;

• Live: Segurança e soberania 
alimentar: ações de solidariedade em 

tempos de epidemia;
• Live: Direitos humanos e população 

de rua em contexto de pandemia;
• Live: A mulher e a cidade;

• Live: As resistências cotidianas da 
mulher assentada.

realizações

• Conselho Municipal de Assistência Social;
• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de 
Pelotas;
• Comitê Popular de Enfrentamento ao Coronavírus - COMPOVO;
• Comissão de Formação e Trabalho Profissional - CRESS/RS;
• Comissão de Formação e Trabalho Profissional - CRESS;
• Oficinas regionais da Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS);
• UCPel integra atividades da Universidade de Pernambuco - 
roda de conversas sobre economia solidária.

participações



premiações
• Trabalho premiado com Menção Honrosa no IX CONASSS 
E XII SIMPSSS na categoria Jovem Pesquisador PROBIC/
FAPERGS - Ciências Sociais e na categoria da Iniciação 
Científica de outras IES e UCPel sem Bolsa.

• Evento: Agosto Dourado - 
Semana Mundial do Aleitamento 

Materno;
• Acolhida UCPel 2020(2): 

Comunicação em Tempos de 
Pandemia;

• Workshop: Como usar o 
Instagram de forma mais 

criativa;
• 27 º Caça Talentos - 2020;

• Editorial de Moda no Parque 
Una;

• Cuidar de Si para Cuidar do 
próximo - Podcast, Mensagens 

WhatsApp e Vídeos
(projeto COVID-19) /Tutorial de 
Confecção de Máscaras /Dicas 

de Lojistas sobre a Moda no 
COVId - 19;

• Confecção de Máscaras para 
Laboratórios de Teste Covid - 

19.

realizações

tecnologia
em design

de moda

O curso de Tecnologia em Design de Moda da UCPel, sob a 

coordenação da Profa. Ma. Cristina Russo Geraldes da Porciúncula, 

gradua tecnólogos imaginativos e inovadores, que através da 

criatividade buscam solucionar problemas nas mais diversas áreas de 

atuação que englobam a indústria da confecção. O curso contempla 

laboratórios equipados com maquinário industrial, Manequins de 

Moulage (Modelagem 3D), Teciteca (Biblioteca de Tecidos) e software 

de modelagem para a automação da confecção.

• Docente UCPel realiza curso em Escola Francesa de Moda;
• Egressa da UCPel realiza tutorial para confecção de máscaras 
de proteção respiratória.

participações



IFSH
Os cursos de Filosofia, Bacharelado e Licenciatura, sob a coordenação 

da Profa. Dra. Adriane da Silva Machado Möbbs, apresentam uma 

organização curricular e pedagógica que busca propiciar aos seus 

estudantes uma sólida formação filosófica com ênfase na pesquisa e na 

atividade docente respectivamente. São responsáveis pela formação 

filosófica dos futuros presbíteros da Igreja Católica do extremo sul do 

Rio Grande do Sul, e, não sendo cursos apenas eclesiásticos, oferecem 

sólida formação em filosofia aos demais alunos. Vinculados ao 

Instituto Superior de Formação Humanística são responsáveis pelas 

componentes curriculares de formação filosófica na perspectiva de 

uma antropologia integral. A importância do pensamento filosófico é 

sempre mais percebida diante da complexidade dos problemas que 

permeiam a existência humana e as profundas mudanças culturais 

pelas quais a sociedade passa. Os cursos de Filosofia estão voltados 

para, interdisciplinarmente, auxiliarem na resolução dos problemas 

emergentes da sociedade contemporânea, com vistas a uma sociedade 

mais humana, permeada pela alteridade.

filosofia
• Aula inaugural: O perfil do universitário 
da região sul, a partir dos vínculos com 
a comunidade;
• Evento: Agosto Dourado - Semana 
Mundial do Aleitamento Materno;
• V Semana Filosófica da UCPel - 
Reflexão Pandêmica: Lives de um 
período inusitado;
• XXV Semana Acadêmica da Filosofia;
• Revista Razão e Fé;
• Semana de Solidariedade da UCPel.

realizações

pedagogia
O curso de Pedagogia da UCPel é focado, principalmente, na 

compreensão dos processos de ensino e aprendizagem. Dessa 

forma, quem faz Pedagogia na UCPel pode atuar não somente 

como professor, mas em todas as atividades que envolvem 

o âmbito da  educação. Sob a coordenação da Profa. Ma. Vera 

Luci Alves Savedra, o curso tem como diferenciais atividades 

educativo-pedagógicas vinculadas ao Núcleo de Estudos 

Pedagógicos (NEP), propostas de ensino Integradoras, promoção 

para Formação Continuada na Educação Básica, atividades em 

laboratórios de aprendizagem, informática e ação docente.

• Aula inaugural: O perfil do 
universitário da região sul, a partir 

dos vínculos com a comunidade;
• Evento: Agosto Dourado - Semana 

Mundial do Aleitamento Materno;
• Oficinas Pedagógicas como Espaço 

de Formação Docente;
• Painel: CORPO ARTE (CRIA)NÇA;

• Painel: O universo do brincar 
intergeracional;

realizações

premiações
• Prêmio Educação RS 2020, premiando 
diversos professores do curso de 
Filosofia.



O curso de Teologia da UCPel, sob a coordenação do Prof. Me. Pe. César 

Augusto Dias Garcia, visa contemplar a ação interdisciplinar como 

fundamento imprescindível à formação do pensamento complexo na 

perspectiva da fé e da razão, visando a capacitação do teólogo para atuar 

em equipes multidisciplinares, identificando, planejando e executando 

ações eficazes para a condução de suas demandas de trabalho. O Curso 

de Teologia da Universidade Católica de Pelotas é acadêmico-pastoral. 

Por um lado, em sintonia com o Magistério da Igreja, visa dialogar com 

as diversas ciências no mundo universitário, e, por outro, visa manter 

um olhar aberto para a realidade universal e local, do qual surgem os 

desafios para a reflexão teológica. Os eixos norteadores do currículo são: 

Bíblia – Sistemática – Práxis (Pastoral), os quais vêm articulados de forma 

integrada e equilibrada.

• Aula inaugural: O perfil do 
universitário da região sul, a partir 
dos vínculos com a comunidades;

• Lançamento da CF 2020 com o 
tema: Fraternidade e vida /Dom e 

compromisso;
• Palestra: A Missa como 

sacrifício: aspectos históricos;
• Semana Filosófica: Reflexão 

Pandêmica.

realizações

• Conferência Síncrona: Impactos 
da Frattelli Tutti na Igreja e 

Sociedade - Conferencista Prof. 
Dr. Frei Carlos Suzin.

participações

teologia

participações
• Conselho Municipal de Educação;
• Conselho Municipal de Cultura.

• 16º Encontro Regional de 
Educadores Infantis - Primeira 
Infância: teoria e prática, um diálogo 
necessário;
• Jornada Acadêmica da Pedagogia;
• Diálogos com a Orientação 
Educacional da SMED.





O Núcleo de Educação a Distância (NEAD) da UCPel, sob a coordenação da Adm. Me. Gabriela Jurak de 
Castro, é o setor responsável pela articulação técnico-didático-pedagógica em processos educativos, 
numa concepção interacionista de aprendizagem e de educação híbrida, mediada por tecnologias 
digitais de comunicação e informação.
No ano de 2020, o NEAD foi responsável por diversas ações na UCPel, através da oferta de cursos 
de Graduação a distância, cursos de especialização lato-sensu, Atividades Complementares Gerais 
(ACG), disciplinas a distância, semipresenciais e disciplinas presenciais com apoio tecnológico.
Além disso, estão incluídos nas atividades realizadas pelo NEAD, a oferta de dependências, 
capacitações docentes, treinamentos e apoio para a realização de eventos on-line.

NEAD



Visando a ampliação do portfólio de cursos a distância, foram 
elaborados e aprovados sete novos Projetos Pedagógicos 
de Cursos, com início previsto para março de 2021, sendo 
quatro cursos semipresenciais e dois cursos on-line, são 
eles: Biomedicina, Ciência de Dados e Internet das Coisas, 
Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, 
Gestão de Tecnologia da Informação e Tecnologia em 
Segurança Pública.

Ainda em 2020, um passo importante para o Núcleo de 
Educação a Distância foi dado em 28 de outubro, quando 
foi publicada a Resolução nº 465 que colocou em vigência 
a Política de Educação a Distância, em que são descritos, 
de forma geral e sistêmica, informações relativas ao Modelo  

• Tecnologia em Estética e Cosmética

REALIZAÇÕES
O curso de Tecnologia em Estética e Cosmética da 
UCPel,  sob a coordenação da Profa. Dra. Maria Teresa 
Bicca Dode, iniciou suas atividades em março de 2020, 
no formato semipresencial, com o preenchimento total 
de suas vagas já no primeiro ingresso, mantendo uma 
solidez nos 4 ingressos ao longo do ano. Para o segundo 
semestre foi solicitada a ampliação de 50 vagas e as 
mesmas foram também preenchidas, finalizando o ano 
com 140 alunos. Ainda no primeiro semestre de 2020 
aconteceu o 1º Ciclo de Palestras, evento este que prevê-
se acontecer anualmente no semestre 1. Destaca-se a 
repercussão positiva do modelo de Projeto Integrador, 
enfatizando o feedback positivo ao PI do último 
módulo que mesmo diante do cenário de pandemia 
ocorreu de forma prática seguindo todas as normas de 
biossegurança da UCPel. Estima-se para o próximo ano a 
concretização do primeiro projeto de extensão do curso 
de Estética e Cosmética e a manutenção do ingresso 
significativo que o curso apresentou no ano de 2020, 
fortalecendo a estrutura curricular e apropriando-se 
dos espaços disponíveis aos cursos semipresenciais no 
mercado e dentro da Instituição.

PARTICIPAÇÕES

de Educação a Distância da Universidade Católica de Pelotas (UCPel). O objeto do documento é 
possibilitar, aos agentes internos e externos, o estabelecimento de uma visão compartilhada, 
reconhecendo a necessária e permanente atualização do seu conteúdo diante dos requisitos legais, 
das condições político-sócio-econômicas e das inovações técnico-pedagógicas, que precisam ser 
consideradas na condução de projetos e programas desenvolvidos com base em um determinado 
modelo de educação híbrida.

CCS

• 1º Ciclo de Palestras Cosmetologia e 
Estética: conheça a atuação no mundo da 
beleza, saúde e bem-estar.

• Salão Universitário UCPel 2020;
• Diversas LIVES nas redes sociais, 
representado pela coordenadora, e 
abordando assuntos relacionados à 
estética e cosmética.



• Aula inaugural: Varejo Físico: A Nova 
Experiência de Compra;
• Ciclo de palestras: Gestão em Tempos 
de Pandemia.

• Semana Acadêmica de Gestão junto ao 
Sebrae;
• Palestras referentes ao projeto UCPEL 
Next 60;
• Evento: CIDEAD 2020, vinculado ao 
CRA-RS.

• Administração
REALIZAÇÕES

O curso de Administração da UCPel, sob a coordenação 
do Prof. Me. Rafael Damé Andretti, é um bacharelado que 
aborda estruturas de empresas, ferramentas de gestão, 
cenários de mercado e abordagens estratégicas e de 
planejamento em uma visão mais dinâmica e prática no 
que tange às suas aplicações. Na UCPel, o acadêmico do 
Curso de Administração tem como diferencial 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 Escritório de 
Desenvolvimento Regional (EDR) e do Centro de 
Incubação de Empresas da Região Sul (CIEMSUL). 
Além disso, o Curso é reconhecido pela qualidade dos 
profissionais formados para o mercado.  

PARTICIPAÇÕES

• Grupo de Estudos: Núcleo de 
Assessoramento Fiscal (NAF) 
em parceria com a Receita 
Federal do Brasil – Pelotas;
• Ativação do convênio com 
Observatório Social de 
Pelotas (OSPEL) com atuação 
discente no Projeto Força 
Tarefa Cidadã;
• Acolhida EaD aos 
ingressantes no curso com 
encontros virtuais no início de 
cada semestre (M1 e M3) para 
explanação do EaD UCPel  e do 
Curso de Ciências Contábeis.

• Ciências Contábeis REALIZAÇÕES

O objetivo da Ciência Contábil é permitir o estudo e o controle 
dos fatos decorrentes da gestão do patrimônio das entidades 
econômico-administrativas, com a intenção de fornecer informações 
e orientações que sejam úteis no processo de tomada de decisões 
dos indivíduos. As informações podem ser de natureza patrimonial, 
econômica, financeira e social sobre uma entidade e estes indivíduos 
podem ser: sócios, acionistas e investidores; empregados; 
credores; fornecedores; clientes; governo; público em geral; 
administradores, diretores e executivos. Nesse sentido, o Curso de 
Ciências Contábeis EAD da Universidade Católica de Pelotas, sob a 
coordenação da Profa. Ma. Geruza Rodrigues Thiel, tem por objetivo 
formar profissionais que, além de técnica e cientificamente aptos à 
aplicação da Ciência Contábil, sejam pró-ativos, com espírito crítico 
e criativo, com capacidade de julgamento, agilidade de raciocínio e 
gerenciamento de pessoas, conhecedores do cenário econômico 
e financeiro local, regional, nacional e internacional, com interesse 
de atualização e comprometimento com valores éticos e sociais que 
assegurem o bem comum.

CCST



• Semana da Tecnologia em Saúde;
• Acolhidas dos alunos do curso em 2020.

• Engenharia Elétrica REALIZAÇÕES

O profissional de Engenharia Elétrica atua na geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica. Estuda, 
projeta e especifica materiais, componentes, fontes 
alternativas e renováveis de energia, dispositivos e 
equipamentos elétricos, eletromecânicos, magnéticos, 
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 instrumentação, de acionamentos de máquinas, de 
iluminação, de proteção contra descargas 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 vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos 
e pareceres. Na UCPel, o curso de Engenharia Elétrica 
semipresencial, sob a coordenação do Prof. Me. Leandro 
Zafalon Pieper, tem como diferencial um corpo docente 
qualificado, além do Laboratório de Microeletrônica 
e Processamento de Sinais (LAMIPS), Laboratório 
de Engenharia Biomédica (LEB), Laboratório de 
Microprocessadores, Laboratórios de Instrumentação 
Eletrônica, Laboratório de Automação, e diversos 
laboratórios de Informática.

• Evento: Agosto Dourado - Semana 
Mundial do Aleitamento Materno; 
• Acolhida UCPel 2020(2): Comunicação 
em Tempos de Pandemia;
• Workshop: Como usar o Instagram de 
forma mais criativa;
• 27 º Caça Talentos - 2020;
• Vivência acadêmica: Elas têm vez voz e 
aconchego na UCPel;
• Editorial de Moda no Parque Una;
• Aula de Fotografia no Parque Una;
• Comunicação Social - Vitrine dos Cursos 
de Jornalismo, Publicidade e Propaganda 
e Relações Públicas;
• Cuidar de Si para Cuidar do próximo - 
Podcast, Mensagens WhatsApp e Vídeos
(projeto COVID-19).

• Jornalismo REALIZAÇÕES

No curso de Jornalismo EAD na UCPel, sob a coordenação 
da Profa. Ma. Cristina Russo Geraldes da Porciúncula, o 
aluno tem todo embasamento teórico de ética, teorias, 
redação, sociologia e psicologia para compreender os 
acontecimentos e comunicá-los de forma responsável e 
assertiva, utilizando os meios de comunicação.
Na UCPel, o curso de Jornalismo também é ensinado na 
prática. A Universidade possibilita acesso a laboratórios 
de fotografia, rádio e TV, além de projetos integradores.



• Evento online: Letras pra que te quero?;
• Evento online: Sons que falam;
• Grupo de estudos e pesquisa voluntário 
sobre o tema: Educação na pandemia.

• Salão Universitário da UCPel 2020;
• 6º SIIPE - Semana Integrada da UFPel;
• MPU 2020 - Congresso de Iniciação 
Científica (CIC) Furg;
• Projeto de Extensão: Letramento e 
Histórias Infantis: Diversidade e Inclusão, 
promovido pelo Grupo de pesquisa 
e estudos Integrados à Educação 
Linguagens e Letramento em parceria 
com a Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul, Unidade Bagé, iniciado em 
março de 2020.

• Letras REALIZAÇÕES

O curso de Letras EAD da UCPel, sob a coordenação do 
Prof. Me. Jeferson da Silva Schneider, forma profissionais 
aptos ao estudo da língua objeto, de forma que, além 
de ter conhecimento das variedades linguísticas e 
culturais, é capaz de refletir sobre a linguagem, o seu 
uso e também as suas mudanças ao longo do tempo 
e da evolução da sociedade. Para isso, o profissional 
formado na UCPel deve compreender a sua formação 
como um processo contínuo e permanente. Para 2020, 
nosso objetivo foi organizar ações para captação de 
alunos, o que foi motivado pelos acadêmicos do curso 
de Letras EAD, a partir da organização de um Diretório 
Acadêmico do Curso, juntamente com publicações em 
uma página no Facebook e também a organização de um 
evento online, denominado “Letras pra que te quero?”, 
associado ao grupo de pesquisas voluntárias entre os 
acadêmicos e aos professores do curso. 

PARTICIPAÇÕES

PREMIAÇÕES/DESTAQUES

• Aluna Tainã Pinto tornou-se bolsista de iniciação científica do Projeto de Extensão Fora 
da Caixa;
• Aluna Kelen Forner recebeu o prêmio destaque com trabalho no Salão Universitário na 
categoria Letras, linguística com orientação do professor Jeferson Schneider. 

• Evento: Agosto Dourado - Semana 
Mundial do Aleitamento Materno;
• Acolhida UCPel 2020(2): Comunicação 
em Tempos de Pandemia;
• Workshop: Como usar o Instagram de 
forma mais criativa;
• 27 º Caça Talentos - 2020;
• Evento: Editorial de Moda no Parque 
Una;
• Vivência acadêmica: Elas têm vez voz e 
aconchego na UCPel;
• Aula de Fotografia no Parque Una;
• Comunicação Social - Vitrine dos Cursos 
de Jornalismo, Publicidade e Propaganda 
e Relações Públicas;
• Cuidar de Si para Cuidar do próximo - 
Podcast, Mensagens WhatsApp e Vídeos
(projeto COVID-19).

• Publicidade e Propaganda REALIZAÇÕES

O curso de Publicidade e Propaganda EAD da UCPel, sob 
a coordenação da Profa. Ma. Cristina Russo Geraldes 
da Porciúncula, forma alunos capacitados para usar 
sua criatividade de forma a chamar e encantar os 
consumidores para a marca, produto ou serviço em 
questão. Isso é aprendido na teoria e na prática por 
meio de projeto integrador e de espaços físicos  da 
estrutura de comunicação da UCPel, como laboratórios 
de fotografia, rádio e TV.



• Curso: Relações Étnico-Raciais - 
Leituras de Neusa Santos Souza;
• IV Seminário Terra, Água e Alimento: 
gênero, raça e sexualidade;
• III Colóquio sobre Políticas Sociais: 
práticas - saberes e estratégias 
emancipatórias;
• IX Consciência Negra UCPel: Torna-se 
negro;
• Elaboração de material sobre a Violência 
contra a mulher em tempos de pandemia;
• Ação integrada Saúde e Assistência 
Social: em defesa da vida e contra o 
COVID19;
• Live: Os desafios das políticas de saúde 
e assistência frente a Pandemia Novo 
Coronavírus no Brasil;
• Live: Mulheres rurais: organizações e 
resistências;
• Live: Segurança e soberania alimentar: 
ações de solidariedade em tempos de 
epidemia;
• Live: Direitos humanos e população de 
rua em contexto de pandemia;
• Live: A mulher e a cidade; 
• Live: As resistências cotidianas da 
mulher assentada.

• Serviço Social REALIZAÇÕES

Na UCPel, o curso de Serviço Social EAD, criado em 
2019, atualmente sob a coordenação da Profa. Dra. 
Mara Rosange Acosta de Medeiros, tem na proposta 
pedagógica a realização dos Projetos Integradores 
(PIs) um diferencial que permite articular os conteúdos 
trabalhados no bimestre, com a realidade onde se 
insere o cotidiano profissional. Além disso, tem sido 
oportunizado a inserção dos alunos, desde o primeiro 
semestre, em projetos de pesquisa e de extensão, o 
que caracteriza um grande diferencial no processo 
de formação, pois possibilita, tanto uma aproximação 
com a realidade concreta, em que se dá a intervenção 
profissional, como também, contribui para o despertar 
de uma atitude investigativa e para a capacidade de 
produção de conhecimento, enquanto elementos 
inseparáveis  da vivência acadêmica. A aproximação 
com o corpo docente, constituído, em sua maioria, por 
professores/as com titulação de doutor/a, vinculados 
ao PPG em Política Social e Direitos Humanos ainda 
possibilita que o/a acadêmico possa pensar num 
processo de formação continuada, após a conclusão 
da graduação. No primeiro semestre de 2021,  teremos 
o ingresso da primeira turma  no estágio curricular 
obrigatório, havendo a possibilidade de inserção  em 
diferentes campos:  Serviço de Assistência Judiciária 
da UCPel, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS 
Escola), Hospital Universitário São Francisco de Paula 
(HUSFP),  Núcleo de Economia Solidária e Incubação de 
Cooperativas (NESIC), Centro de Atenção à Terceira Idade 
(CETRES),  Unidades Básicas de Saúde (UBS),  Instituto 
de Menores Dom Antônio Zattera (IMDAZ),   Estratégia 
Saúde da Família (NASF/UCPEL), além de outros campos 
conveniados como o Pronto Socorro Municipal, Centro 
de Referência à Violência contra a Mulher (CRAM),  
Centros de Referência  de Assistência Social, entre  
outros. Neste ano pandêmico, por exemplo, foi bastante 
evidente a demanda posta aos assistentes sociais, tanto 
na área da saúde (via SUS) como na área da assistência 
social (via SUAS).  Os espaços sócio-ocupacionais 
são diversificados e sua intervenção ocorre junto a 
crianças e adolescentes, idosos, famílias em situação de 
vulnerabilidade e risco social, além de vários outros não 
explicitados aqui. 

• Conselho Municipal de Assistência 
Social;
• Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional de Pelotas;
• Comitê Popular de Enfrentamento ao 
Coronavírus - COMPOVO;
• Comissão de Formação e Trabalho 
Profissional - CRESS/RS;
• Comissão de Formação e Trabalho 
Profissional - CRESS;
• Oficinas regionais da Associação 
Brasileira de Ensino e Pesquisa em 
Serviço Social (ABEPSS).

PARTICIPAÇÕES



• Semana da Tecnologia em Saúde;
• Acolhidas dos alunos do curso em 2020.

• Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas REALIZAÇÕES
O tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, projeta, documenta, especifica, testa, 
implanta e mantém sistemas computacionais de 
informação. Este profissional trabalha, também, 
com ferramentas computacionais, equipamentos de 
informática e metodologia de projetos na produção de 
sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens 
de programação e de metodologias de construção de 
projetos, preocupação com a qualidade, usabilidade, 
robustez, integridade e segurança de programas 
computacionais são fundamentais à atuação deste 
profissional. Na UCPel, o curso de Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD, sob a 
coordenação do Prof. Me. Leandro Zafalon Pieper, tem 
como diferencial um corpo docente qualificado, além 
dos diversos laboratórios de Informática disponíveis. 
Outro diferencial são os convênios com empresas da 
área de informática/computação que disponibilizam 
oportunidades de estágios nas mais diversas áreas de 
atuação do tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas.

PREMIAÇÕES/DESTAQUES

• Aula inaugural: Varejo Físico: A Nova 
Experiência de Compra;
• Ciclo de palestras: Gestão em Tempos 
de Pandemia.

• Tecnologia em Comércio Exterior REALIZAÇÕES

O curso Tecnologia em Comércio Exterior, sob a 
coordenação do Prof. Me. Rafael Damé Andretti, é um 
curso superior no formato tecnólogo que objetiva que 
o aluno conheça as variáveis culturais e diferenças 
burocráticas que envolvem organizações em transações 
internacionais em uma visão mais dinâmica e prática no 
que tange às suas aplicações.

• Semana Acadêmica de Gestão junto ao 
Sebrae;
• Palestras referentes ao projeto UCPEL 
Next 60;
• Evento: CIDEAD 2020, vinculado ao 
CRA-RS. 

PARTICIPAÇÕES

• Aula inaugural: Varejo Físico: A Nova 
Experiência de Compra;
• Ciclo de palestras: Gestão em Tempos 
de Pandemia.

• Tecnologia em Gestão Comercial REALIZAÇÕES

O curso de Tecnologia em Gestão Comercial, sob a 
coordenação do Prof. Me. Rafael Damé Andretti, é um 
curso superior no formato tecnólogo que objetiva que 
o aluno conheça as relações da empresa com seus 
stakeholders, no sentido de comercializar produtos e 
serviços de acordo com as necessidades apresentadas 
pelo mercado em uma visão mais dinâmica e prática no 
que tange às suas aplicações.  • Semana Acadêmica de Gestão junto ao 

Sebrae;
• Palestras referentes ao projeto UCPEL 
Next 60;
• Evento: CIDEAD 2020, vinculado ao 
CRA-RS.

PARTICIPAÇÕES



• Aula inaugural: Varejo Físico: A Nova Experiência 
de Compra;
• Ciclo de palestras: Gestão em Tempos de 
Pandemia.

• Tecnologia em Gestão
Hospitalar

REALIZAÇÕES

O curso de Tecnologia em Gestão Hospitalar, 
sob a coordenação do Prof. Me. Rafael Damé 
Andretti, é um curso superior no formato 
tecnólogo que objetiva que o aluno conheça os 
modelos de gestão voltados a administração 
de empresas no segmento da saúde em uma 
visão mais dinâmica e prática no que tange às 
suas aplicações.  • Semana Acadêmica de Gestão junto ao Sebrae;

• Palestras referentes ao projeto UCPEL Next 60;
• Evento: CIDEAD 2020, vinculado ao CRA-RS.

PARTICIPAÇÕES

• Aula inaugural: Varejo Físico: A Nova Experiência 
de Compra;
• Ciclo de palestras: Gestão em Tempos de 
Pandemia.

• Gestão em Recursos
Humanos

REALIZAÇÕES

O curso de Gestão de Recursos Humanos, 
sob a coordenação do Prof. Me. Rafael Damé 
Andretti, é um curso superior no formato 
tecnólogo que objetiva que o aluno conheça 
a estrutura da gestão das pessoas de uma 
organização, tanto em suas dinâmicas de 
grupo e de ambiente, no sentido burocrático do 
gerenciamento em uma visão mais dinâmica e 
prática no que tange às suas aplicações.  

• Semana Acadêmica de Gestão junto ao Sebrae;
• Palestras referentes ao projeto UCPEL Next 60;
• Evento: CIDEAD 2020, vinculado ao CRA-RS.

PARTICIPAÇÕES

• Aula inaugural: Varejo Físico: A Nova Experiência 
de Compra;
• Ciclo de palestras: Gestão em Tempos de 
Pandemia.

• Tecnologia em Gestão
Financeira

REALIZAÇÕES

O curso de Tecnologia em Gestão Financeira, 
sob a coordenação do Prof. Me. Rafael 
Damé Andretti, é um curso superior no 
formato tecnólogo que objetiva que o aluno 
conheça as ferramentas que compreendem 
o planejamento e a execução de uma gestão 
das finanças da empresa em uma visão mais 
dinâmica e prática no que tange às suas 
aplicações.  

• Semana Acadêmica de Gestão junto ao Sebrae;
• Palestras referentes ao projeto UCPEL Next 60;
• Evento: CIDEAD 2020, vinculado ao CRA-RS.

PARTICIPAÇÕES

• Tecnologia em Gestão
Pública
O curso de Tecnologia em Gestão Pública, 
sob a coordenação do Prof. Me. Rafael Damé 
Andretti, é um curso superior no formato 
tecnólogo que objetiva que o aluno conheça 
a gestão pública, seus meandros, legislações 
e regramentos em uma visão mais dinâmica e 
prática no que tange às suas aplicações.  

• Aula inaugural: Varejo Físico: A Nova Experiência 
de Compra;
• Ciclo de palestras: Gestão em Tempos de 
Pandemia.

REALIZAÇÕES

•  Semana Acadêmica de Gestão junto ao Sebrae;
•  Palestras referentes ao projeto UCPEL Next 60;
•  Evento: CIDEAD 2020, vinculado ao CRA-RS.

PARTICIPAÇÕES



• Aula inaugural: Varejo Físico: A Nova Experiência de Compra;
• Ciclo de palestras: Gestão em Tempos de Pandemia.

• Tecnologia em
Marketing

REALIZAÇÕES

O curso de Tecnologia em Marketing, 
sob a coordenação do Prof. Me. Rafael 
Damé Andretti,  é um curso superior 
no formato tecnólogo que objetiva 
que o aluno conheça as ferramentas, 
ações e estratégias de marketing em 
uma visão mais dinâmica e prática no 
que tange às suas aplicações.  

• Semana Acadêmica de Gestão junto ao Sebrae;
• Palestras referentes ao projeto UCPEL Next 60;
• Evento: CIDEAD 2020, vinculado ao CRA-RS.

PARTICIPAÇÕES

• Aula inaugural: Varejo Físico: A Nova Experiência de Compra;
• Ciclo de palestras: Gestão em Tempos de Pandemia.

• Tecnologia em
Processos Gerenciais

REALIZAÇÕES

O curso de Tecnologia em Processos 
Gerenciais, sob a coordenação do 
Prof. Me. Rafael Damé Andretti, é um 
curso superior no formato tecnólogo 
que objetiva que o aluno conheça as 
mais diversas áreas da administração 
em uma visão mais dinâmica e prática 
no que tange às suas aplicações.  

• Semana Acadêmica de Gestão junto ao Sebrae;
• Palestras referentes ao projeto UCPEL Next 60;
• Evento: CIDEAD 2020, vinculado ao CRA-RS.

PARTICIPAÇÕES

• Semana da 
Tecnologia em 
Saúde;
• Acolhidas dos 
alunos do curso em 
2020.

• Tecnologia em Redes de Computadores REALIZAÇÕES
O tecnólogo em Redes de Computadores projeta, implanta, gerencia e integra 
redes de computadores. Mais especificamente, o profissional poderá identificar 
necessidades, dimensionar, elaborar especificações e avaliar soluções para 
segurança de redes de computadores além de desenvolver e documentar 
projetos em redes de pequeno, médio e grande portes. Possui capacidade 
de avaliar o desempenho de redes de computadores e propor medidas para 
melhoria da qualidade de serviço. Este profissional pode vistoriar, realizar 
perícia, avaliar, emitir laudo e parecer técnico em sua área de formação e 
também desenvolver aplicações baseadas em objetos distribuídos em rede. Na 
UCPel, o curso de Tecnologia em Redes de Computadores, sob a coordenação 
do Prof. Me. Leandro Zafalon Pieper, tem como diferencial um corpo docente 
qualificado, além dos diversos laboratórios de Informática disponíveis. Outro 
diferencial são os convênios com empresas da área de informática/computação 
que disponibilizam oportunidades de estágios nas mais diversas áreas de 
atuação do tecnólogo em Redes de Computadores.

• III Semana 
Acadêmica do Curso 
de Tecnologia em 
Segurança Pública - 
2020;
• Curso: Análise de 
Riscos com Ênfase na 
Segurança Portuária 
(ISO 31.000).  

• Tecnologia em Segurança Pública REALIZAÇÕES
O profissional do curso de Tecnologia em Segurança Pública, tendo em 
vista as peculiaridades locais do mercado de trabalho e a necessidade de 
aperfeiçoamento dos profissionais que atuam no âmbito da segurança pública 
e privada, recebe uma formação superior voltada à área de segurança, de forma 
plena e inovadora, direcionada aos diversos espaços de atuação no segmento 
da segurança pública e privada. Na UCPel, o curso superior de Tecnologia em 
Segurança Pública, sob a coordenação do Prof. Me. Fábio Raniere da Silva 
Mendes, tem o Projeto Integrador como diferencial, pois permite a realização 
de visitas técnicas e atividades práticas junto aos Órgãos de Segurança Pública 
e Instituições de Segurança Privada em temáticas voltadas para a atuação 
nesses espaços integrando teoria e prática. Destaca-se, ainda, o acesso 
aos laboratórios de informática, setor de multimeios, auditórios, estúdios, 
sala multiuso e rádio (Rádio Universidade AM), tendo em vista que existe um 
programa intitulado Educação e Segurança em Debate (vinculado ao curso) 
com frequência semanal em que os alunos têm a possibilidade de participar de 
debates voltados às áreas de segurança e educação.



IFSH

• Evento: Agosto Dourado - Semana Mundial do 
Aleitamento Materno;
• Acolhida do curso de Pedagogia EAD - Tema: 
Utilizando estratégias para uma melhor organização na 
aprendizagem remota - com a Psicóloga Rosane Feijó 
(Agosto);
• Oficinas Pedagógicas como Espaço de Formação 
Docente;
• Painel: CORPO ARTE (CRIA)NÇA;
• Painel: O universo do brincar intergeracional;
• Acolhida do curso de Pedagogia EAD - Tema: OLHARES 
SOBRE A DOCÊNCIA:  O EU, O OUTRO E O NÓS NA 
PEDAGOGIA;
• Jornada Acadêmica da Pedagogia;
• 16º EREI Primeira Infância: teoria e prática, um diálogo 
necessário.

• Conselho Municipal de Educação;
• Conselho Municipal de Cultura.

• Pedagogia REALIZAÇÕES
O curso de Pedagogia da UCPel é focado, 
principalmente, na compreensão dos 
processos de ensino e aprendizagem. 
Dessa forma, quem faz Pedagogia na 
UCPel pode atuar não somente como 
professor, mas em todas as atividades 
que envolvem o âmbito da  educação. 
Sob a coordenação da Profa. Ma. Vera 
Luci Alves Savedra, o curso tem como 
diferenciais atividades educativo-
pedagógicas vinculadas ao Núcleo de 
Estudos Pedagógicos (NEP), propostas 
de ensino Integradoras, promoção para 
Formação Continuada na Educação 
Básica, atividades em laboratórios 
de aprendizagem, informática e ação 
docente.

PARTICIPAÇÕES





EAD

Atenta às demandas regionais, particularmente na Saúde, área em que a Universidade Católica de 
Pelotas possui referência, foram efetivadas turmas de cursos de especialização, que certamente 
contribuíram para a formação de mão de obra técnica especializada e qualificada para atuar em todas 
as instâncias do mercado, perpassando desde a atenção básica, gestão e alta complexidade.

Ainda em atenção à saúde, porém com enfoque no grande patrimônio das empresas, que é a sua força 
de trabalho, a Universidade Católica de Pelotas formou uma turma de Especialização em Engenharia 
de Segurança do Trabalho e deu continuidade às aulas a outra turma, com conclusão prevista para 
2021.

A Universidade Católica de Pelotas, com sua atuação voltada ao desenvolvimento regional, centraliza 
importantes demandas do mercado da região Sul do Rio Grande do Sul. Assim sendo, na área de 
negócios e de legislação, desenvolve constante escuta às necessidades empresariais, as quais são 
materializadas através da formação continuada de profissionais para este mercado. 

• Farmácia Clínica e Hospitalar;

• Fisioterapia Cardiorrespiratória 
e em Terapia Intensiva;

• Cosmetologia e Estética.

• Especialização em Direito Tributário 
Empresarial;

• Direito Civil e Direito Processual Civil; 

• MBE em Controladoria e Finanças; 

• MBA em Coaching e Gestão Estratégica de 
Pessoas; 

• MBA em Gestão Estratégica de Negócios; 

• MBA em Agronegócio.

• Coaching e Gestão de Pessoas;

• Gestão do Agronegócio;

• Marketing, Criatividade e Inovação;

• Gestão de Projetos PMI-PMBOK;

No ano de 2014, a Universidade Católica de Pelotas buscou maior inserção no mercado educacional 
da região e, atendendo uma demanda crescente por cursos na modalidade de Educação a Distância – 
EAD, tendo sido credenciada pelo Ministério da Educação através da Portaria Nº 762, de 22 de junho 
de 2017.

Após a oferta de mais de 15 cursos de graduação na modalidade EAD, a Universidade Católica de 
Pelotas, a partir de outubro de 2019, deu início a busca por oportunidades na área de pós-graduação 
lato sensu, na mesma modalidade, tendo em vista a sua própria sustentabilidade, bem como, atender 
a demanda local e regional nessa modalidade de ensino.

Dando continuidade aos trabalhos do ano anterior, em 2020, a Universidade Católica de Pelotas 
colocou em oferta diversos cursos de pós-graduação lato sensu, modalidade de Educação a Distância, 
nas áreas de educação, marketing e negócios, administração pública e tecnologia da informação, em 
que tiveram início as aulas dos seguintes cursos:

• Gestão Estratégica de Negócios;

• Branding e Marketing Digital para Comércio 
Eletrônico;

• Liderança na Contemporaneidade.

ead.ucpel.edu.br/cursos-pos-graduacao 





Os Programas de Residência Médica são classificados 
como cursos de pós-graduação lato sensu destinados a 
médicos, sob a forma de treinamento em serviço, cujos 
programas vinculam-se ao Hospital Universitário São 
Francisco de Paula e à Universidade Católica de Pelotas. 
Constituem uma forma de educação continuada e de 
capacitação de egressos do curso de Medicina com total 
inserção na assistência à saúde da população de Pelotas 
e Região Sul do Rio Grande do Sul. A UCPel, através do 
seu Complexo de Saúde - Hospital Universitário São 
Francisco de Paula e Unidades Básicas de Saúde, oferece 
anualmente 60 vagas para o primeiro ano de formação 

• IV Jornada Multiprofissional em Saúde 
do Idoso e Trinta Anos do Centro de 
Extensão em Atenção à Terceira Idade – 
CETRES UCPel.

realizaçõesO Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso (RIM-
SI/HUSFP/UCPel) existe desde 2013 e dispõe de vagas anuais para 
profissionais de enfermagem, farmácia, fisioterapia e psicologia. 
O objetivo é especializar profissionais de saúde, por meio da 
integração ensino-serviço-comunidade, para atuar em equipe 
multiprofissional e interdisciplinar, com a finalidade de prestar 
atenção integral à saúde do idoso, alicerçado nos pressupostos 
da educação permanente em saúde e nos princípios e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Os residentes atuam no Centro 
de Atendimento Psicossocial (CAPS), no Centro de Extensão à 
Terceira Idade (CETRES), no Hospital Universitário São Francisco 
de Paula e no Ambulatório Multiprofissional da Saúde do Idoso. 
Em 2020, além das atividades práticas desenvolvidas através 
de atendimentos individuais, multiprofissionais e de grupos de 
educação em saúde, os residentes participaram de projetos de 
extensão junto a docentes e alunos dos cursos de graduação. 
Houve, ainda, a organização da IV Jornada Multiprofissional em 
Saúde do Idoso, reunindo alunos e profissionais da área de toda a 
região, de forma virtual, motivada pela pandemia de coronavírus. 
Os residentes, através de suas atuações cotidianas, mantiveram-
se na “linha de frente”, na prevenção e no combate ao coronavírus.

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MULTIPROFISSIONAL
EM SAÚDE DO IDOSO

PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA MÉDICA

entre os Programas de Residência em Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Obstetrícia e Ginecologia, 
Medicina de Família e Comunidade, além de formar especialistas em Medicina Intensiva, Nefrologia, 
Neonatologia e Medicina Intensiva Pediátrica. Consoante à missão da UCPel na formação de seus alunos, os 
PRMs visam a construção de atitudes colaborativas entre os profissionais que atuam nos seus cenários de 
formação, no sentido de prestar uma atenção plural e de qualidade aos pacientes que utilizam nosso sistema 
de saúde. Neste ano, devido à pandemia do coronavírus, os residentes se mantiveram na “linha de frente”, 
tanto na prevenção como no combate aos seus efeitos.



O processo sistemático de produção de conhecimento é a pesquisa 
científica.  Considerada elemento indispensável e essencial à 
Universidade, é por meio dela que se criam conhecimentos e, 
portanto, a ciência avança. A UCPel conta com programas de 
pós-graduação stricto sensu que impactam na formação e no 
desenvolvimento do pensamento científico no extremo sul do 
Brasil. Estima-se que a UCPel já formou mais de mil mestres e 
doutores, que atuam hoje em dia em diversas universidades 
gaúchas, brasileiras e estrangeiras, bem como em instituições 
e empresas.

A pesquisa, na UCPel, contribui para o avanço científico-
tecnológico, norteado por princípios éticos, valorizando e 
qualificando a instituição perante a comunidade científica 
nacional e internacional. Internamente, em especial, vincula-se 
a todos os cursos e setores integrantes da Instituição, de onde 
se originam seus pesquisadores e convergem seus estudos, 
publicações e inovações constantes.

Com o intuito de estimular a pesquisa, a UCPel oferta 
anualmente o Salão Universitário, evento que conta com 
palestras, apresentações de trabalhos e minicursos 
sobre assuntos diversos, como: primeiros passos 
à pesquisa científica, estado do conhecimento da 
pesquisa, metodologia de pesquisa, escrita científica, 
entre outros.

Por fim, a UCPel busca a consolidação da pesquisa 
como dimensão fundamental no sistema de 
formação acadêmico, que atenda às demandas 
do desenvolvimento regional em articulação com 
instituições de fomento, desenvolvendo um ambiente 
interno de divulgação científica e propiciando o 
desenvolvimento de grupos de pesquisa de acordo com 
as políticas do sistema nacional de ciência e tecnologia 
e com as ações previstas no Plano Sul de Pesquisa.

Na UCPel, o desenvolvimento de pesquisas enriquece, 
atualiza e amplia a formação de alunos que se destacam 
por seu espírito científico, mediante sua inserção 
em programas de bolsas de iniciação científica, 
preparando-os de modo especial, para o ingresso em 
cursos de pós-graduação. A pesquisa é, ainda, o meio 
mais eficaz de fomento às ações interinstitucionais, 
possibilitando o estabelecimento e a manutenção de 
intercâmbios da Universidade com outras instituições, 
seja de ensino ou de outra natureza.





CCS
O Mestrado Profissionalizante em Saúde no Ciclo Vital 
da UCPel, sob a coordenação do Prof. Dr. Fernando 
Celso Lopes Fernandes de Barros, tem como principal 
interesse contemplar os interesses da comunidade, 
através de pesquisas que beneficiem o ser humano, em 
qualquer fase da vida. Possui como linhas de pesquisas, 
a Saúde Gestacional e Puerpério, Desenvolvimento 
Infantil, Estratégias Preventivas em Saúde do Ciclo Vital, 
Estratégias Preventivas em Saúde Mental e Avaliação 
Psicodiagnóstica e Intervenções Breves em Saúde Mental. 

MESTRADO PROFISSIONAL
EM SAÚDE NO CICLO VITAL

• Vivência acadêmica: Avaliação da 
infecção do trato urinário em pacientes 
adultos internados no Hospital Escola – 
UFPEL - EBSERH.

• Professora da UCPel Maria Cristina Gonzalez 
integra a lista dos pesquisadores mais 
influentes do mundo em 2019 - Premiação 
publicada em 2020;
• Professor da UCPel Fernando Barros integra 
a lista dos pesquisadores mais influentes do 
mundo em 2019 - Premiação publicada em 
2020;  
• Destaque de Sessão de Pós-graduação no 
Salão Universitário 2020- Mestranda Larissa 
Hallal Ribas com o trabalho intitulado “A 
Contribuição do Alojamento Conjunto ao 
Aleitamento Materno Exclusivo: revisão da 
literatura” sob orientação da Profa. Dra. Luísa 
Jardim Corrêa de Oliveira.

• Evento: Agosto Dourado - Semana Mundial do 
Aleitamento Materno;
• Curso de Extensão voltado a alunos e profissionais 
da área da saúde sobre “Aleitamento Materno”. Com 
carga horária de 17 horas e a presença de 45 inscritos, 
o curso promoveu aulas ministradas por diversos 
professores da UCPel. 

realizações

participações

premiações



Sob a coordenação da Profa. Dra. Gabriele 
Cordenonzi Ghisleni, busca a excelência 
metodológica para formação de mestres e doutores, 
permitindo a capacitação de novos pesquisadores. 
Em seu currículo, destaca-se a preparação 
em metodologias quantitativas e estatística 
relacionadas às áreas de saúde e comportamento, 
assim como a familiarização com a abordagem 
qualitativa. Nos últimos anos, o PPGSC tem 
ampliado suas ações para uma proposta de pesquisa 
translacional, com novas contratações de docentes 
com base na pesquisa experimental, para uma 
complementação à pesquisa clínica já existente e de 
destaque científico. O programa dessa forma sofreu 
alterações na grade curricular para se adequar a 
nova proposta, e redefiniu suas linhas de pesquisa e 
áreas de concentração. A qualidade do processo de 
ensino-aprendizagem pode ser evidenciada através 
da agilidade nas execuções de projetos de pesquisa, 
captação de recursos financeiros para realização 
de tais propostas, quantidade de dissertações 
apresentadas, quantidade de produto oriundo de 
teses/dissertações, e quantidade/qualidade das 
publicações em periódicos científicos oriundas 
de tais etapas. Atualmente, o PPGSC é um espaço 
universitário avançado de investigação e docência, 
articulando diferentes disciplinas pertinentes à 
saúde, tanto nas áreas básicas quanto nas aplicadas.  
Esta interação promove, deste modo, estudos, 
pesquisas e ações sociais específicas dirigidas ao 
âmbito acadêmico e profissional, possibilitando 
assim uma translação entre as ciências básicas 
e da saúde. De grande relevância para o ano de 
2020, o PPGSC com o apoio da Instituição, propicia 
a criação de um Laboratório de Análises Clínicas 
(Laboratório Zattera) para diagnóstico molecular 
do novo coronavírus, atuando na região de Pelotas 
e cobrindo os testes de seus colaboradores, alunos 
e sociedade.

PROGRAMA PG EM SAÚDE E COMPORTAMENTO - PPGSC

• Vivência acadêmica: Transtornos 
neuropsiquiátricos maternos no ciclo gravídico-
puerperal: detecção e intervenção precoce e 
suas consequências na tríade familiar - Impacto 
das intervenções precoces no ciclo gravídico-
puerperal e ensaio clínico de estimulação para o 
neurodesenvolvimento em bebês aos 18 meses 
pós-parto.

• Destaque na 22ª Conferência Anual da 
Sociedade Internacional para Distúrbios 
Bipolares. O evento é o mais importante da área 
e ocorreu através de formato virtual entre os dias 
18 e 22 de junho, em Chicago, EUA; 
• Artigo assinado por pesquisadores do Programa 
obteve reconhecimento da revista internacional 
Bipolar Disorders; 
• Artigo da aluna Nathalia Bachettini relaciona 
sarcopenia e a mortalidade em pessoas com mais 
de 60 anos e ganha destaque em congresso na 
Alemanha.

• Encontros com Coordenadores da área da 
Medicina I, II, III para esclarecimentos de 
medidas e portarias da CAPES, bem como 
reuniões com coordenadores da Medicina I para 
apresentação da nova ficha de avaliação.

realizações

participações

premiações



Sob a coordenação do Prof. Dr. Eduardo Antônio César da 
Costa, tem como objetivo geral fomentar a qualificação 
de engenheiros de computação, engenheiros eletricistas, 
com formação em eletrônica, e profissionais de áreas 
afins, formando profissionais capazes de promover o 
desenvolvimento científico e tecnológico voltado às 
necessidades das empresas e sociedade. O Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação 
tem como meta básica o desenvolvimento de atividades que 
permitam a criação e disseminação da ciência e da tecnologia 
na área. Com esse objetivo, pretende-se buscar a melhoria 
na qualidade de vida da sociedade e a sua sustentabilidade. 
Nesse contexto, o egresso deve incorporar à sua formação 
de origem o viés científico e tecnológico, atuando para 
atender prioritariamente às necessidades de mais alto nível 
na pesquisa científica acadêmica, bem como ao mercado de 
trabalho tecnológico avançado. O mestrado apresenta duas 
linhas de pesquisa: Sistemas Computacionais Embarcados 
e Distribuídos e Sistemas Eletrônicos Integrados. Essas 
duas linhas abrangem diferentes tópicos de pesquisa como 
Processamento de Sinais, Imagens e Vídeo, Projeto de 
Circuitos Integrados, Inteligência Computacional, Sistemas 
Embarcados, IoT, Biomédica.

MESTRADO EM ENGENHARIA 
ELETRÔNICA E COMPUTAÇÃO - MEEC

• Organização de evento: Semana da 
Tecnologia em Saúde - 2020/2;
• Prática: Criação de simuladores médicos 
para suturas;
• Prática: Criação de equipamento 
para esterilizar máscaras de proteção 
respiratória;
• Parceria com o Pelotas Parque Tecnológico 
contemplando profissionais de empresas 
sediadas no Parque com bolsa de 100% para 
a realização do mestrado;
• Aprovação de projeto conjunto Freedom/
UCPel no âmbito do edital: Subvenção 
- 02/2020 - Soluções Inovadoras para o 
combate ao COVID-19 Título: Freedom 
Veículos Elétricos Ltda; 
• Trabalhos científicos e tecnológicos com a 
empresa Serviço Autônomo de Saneamento 
de Pelotas (SANEP) - SANEP I²MF - Gestão 
de Serviços em Saneamento Básico 
Explorando Ciência de Contexto e Situação 
na IoT.

• Destaque de aluna do MEEC UCPel no Salão Universitário - Pesquisador/Pós-
Graduação - Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Agrárias;
• Aprovação de 2 trabalhos no XXXVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações 
e Processamento de Sinais (alunos e egressos MEEC UCPel);
• Aprovação de 4 trabalhos no 27th IEEE International Conference on Electronics 
Circuits and Systems (alunos e egressos MEEC UCPel);
• Best paper awards no XXXV Simpósio Sul de Microeletrônica (SIM2020) - 
categoria Pós-Graduação - alunos MEEC UCPel. Evento realizado na Universidade 
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI).

realizações

premiações

PROGRAMA PG EM POLÍTICA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS - PPGPSDH
Sob a coordenação da Profa. Dra. Aline Mendonça dos Santos, tem como área de concentração QUESTÃO 
SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS SOCIAIS e possui três linhas de pesquisa: Estado, Direitos Sociais 
e Política Social; Direitos Humanos, Segurança e Acesso à Justiça; e Questão Social, Trabalho, Sociabilidades 
e Resistências Políticas.

• Curso: A população de rua como sujeito de 
Direito: história, política e luta pelos direitos 
humanos;
• Curso: Pandemia, Colonialismo e o Sul Global: 
reflexões atuais para alternativas futuras;
• Curso “Diálogos interseccionais: racismo, gênero 
e vulnerabilidades no Brasil contemporâneo”;
• IV Seminário Terra, Água e Alimento: gênero, raça 
e sexualidade;

realizações • III Colóquio sobre Políticas Sociais: práticas - 
saberes e estratégias emancipatórias;
• 11º Encontro Transdisciplinar de Ciências 
Penitenciárias;
• 1ª Reunião da Rede Sul-Brasileira de Pesquisas 
sobre Punição;
• 1º Fórum dos Conselhos da Comunidade da 5ª 
Região Penitenciária do estado do Rio Grande do 
Sul;
• II Colóquio Decolonialidade e Direitos Humanos na 
América Latina;

CCST



• Ação integrada Saúde e Assistência Social: em 
defesa da vida e contra o COVID19;
• Aula aberta “O gênero da pandemia: 
enfrentamentos, vozes e silenciamentos 
femininos”;
• Live: Os desafios das políticas de saúde e 
assistência frente a Pandemia Novo Coronavírus no 
Brasil (aula inaugural);
• Live: Cidade e o contexto pandêmico;
• Live: Transformar o limite do possível: pandemia, 
ruas, polarização e radicalização;
• Live: Mulheres rurais: organizações e 
resistências;
• Live: Pandemia: vulnerabilidade, cidades e 
racismo ambiental na América Latina;
• Live: Movimentos Sociais: um olhar sobre o 
território;
• Live: A ação profissional do Assistente Social em 
tempos de coronavírus;
• Live: Segurança e soberania alimentar: ações de 
solidariedade em tempos de epidemia;
• Live: Direitos humanos e população de rua em 
contexto de pandemia;
• Live: A mulher e a cidade; 
• Live: As resistências cotidianas da mulher 
assentada;
• Live: Os movimentos sociais e políticos LGBT em 
Pelotas: um panorama atual;
• Live: Pandemia e vulnerabilidades em evidência;
• Live: Resistido a boiada: a questão ambiental no 
Brasil;
• Live: Políticas Urbanas: Brasil e Uruguai - relação 
entre Estado e sociedade;
• Live: Fica em casa? Violência e a crise pandêmica 
do COVID 19;
• Live: Transformar o limite do possível: pandemia, 
ruas, polarização e radicalização; 
• Programas radiofônicos.

• Artigo sobre segurança alimentar é publicado no Canadá; 
• GITEP aprova duas pesquisas vinculadas ao PPGPSDH em 
evento nacional de Ciências Sociais;
• Professor da UCPel vinculado ao PPGPSDH aprova artigo em 
Revista sobre população em situação de rua.

• UCPel integra atividades da Universidade 
de Pernambuco - roda de conversas sobre 
economia solidária; 
• Coordenadora do PPG participa de painel sobre 
serviços penais; 
• Evento feminista em parceria entre Brasil e 
Argentina; 
• Webinar CIRIEC Brasil: Pandemia e Economia: 
Ressignificações e papel da economia solidária;
• Didáctica del Buen Vivir: Investigacion en clave 
decolonial;
• Retorno às atividades educacionais: 
contribuições jurídicas e da saúde;
• Conferência sobre autogestão da pedagogia - 
Japão;
• “Economia solidária, eleições 2020 e o futuro 
do Brasil”;
• VI Encontro de Agroecologia do Agreste de 
Pernambuco; 
• II Seminário Internacional Agrofamiliar de 
Agroecologia e Sustentabilidade;
• I Seminário da Rede Agreste de Agroecologia de 
Pernambuco (REAGRO); 
• IV Seminário Estadual da Rede Nordeste dos 
Núcleos de Agroecologia (RENDA);
• I Ciclo de Debates: meio ambiente em pauta;
• Gestão de Políticas Públicas de Economia 
Solidária sob a Ótica das Instituições de Apoio;
• Debate da UFPel apresentando questões para 
o debate das seguintes políticas: assistência, 
segurança pública e soberania alimentar.

participações

premiações



Com linhas norteadoras, a política de extensão na UCPel expressa 
a importância da ação educativa, prestação de serviços, difusão 
e intercâmbio científico-cultural, ação social e integração na 
comunidade universitária.
É através das atividades extensionistas que a UCPel oportuniza 
a potencialização do exercício teórico-prático aos estudantes, 
de forma transversal ao processo acadêmico. As vivências 
profissionais e interdisciplinares são possibilitadas aos 
estudantes através da participação em Projetos, Programas e 
Serviços integrados à comunidade local.
Em 2020, os projetos e programas de extensão da UCPel 
resultaram:

Ainda em 2020, a extensão teve maior alcance, através do projeto 
“Quartas da Extensão”. Idealizado pelo Coordenador do Escritório 
de Desenvolvimento Regional (EDR), Ezequiel Insaurriaga Megiato, 
apresentou as ações de extensão e seus impactos na comunidade 
de forma dinâmica e virtual. Mesmo com isolamento social gerado 
pela COVID-19, a extensão transcendeu as barreiras e esteve 
junto de toda a comunidade. Foram 21 encontros, ocorridos na 
plataforma do Youtube, nas quartas-feiras de 2020, às 18h.

ATENÇÃO ODONTOLÓGICA 
HOSPITALAR

Área: Odontologia

Coordenação: Prof. Me. Guilherme de Marco 
Antonello

O objetivo do projeto é promover a saúde 
bucal em pacientes internados no serviço 
de clínica médica e na UTI do HUSFP da 
Universidade Católica de Pelotas.

CADA PESSOA IMPORTA

Área: Filosofia

Coordenação: Profa. Dra. Adriane da Silva 
Machado Mobbs

Tem como objetivo tornar a história de 
cada pessoa, ou seja, sua narrativa de vida, 
valorizada pela sociedade, colaborando, 
assim, para a construção de um mundo mais 
humanizado, justo e democrático.

AVALIAÇÃO DA COLONIZAÇÃO DO 
ESTREPTOCOCO DO GRUPO B EM 
GESTANTES

Área: Medicina

Coordenação: Profa. Ma. Cristina Damé Fabião

O objetivo do projeto é disponibilizar às 
gestantes atendidas nas unidades de saúde 
da UCPel, o exame de identificação da 
colonização pelo estreptococo do grupo B, 
que são responsáveis por graves infecções 
neonatais.



FORA DA CAIXA:
FILOSOFIA NAS EMPRESAS

Área: Filosofia

Coordenação: Profa. Dra. Adriane da Silva 
Machado Mobbs

Objetiva promover a formação dos 
acadêmicos dos cursos da UCPel em novas 
metodologias de trabalho com a Filosofia, 
com foco no desenvolvimento das habilidades 
essenciais diante da revolução digital e da 
indústria 4.0.

HORIZONTES

Área: Filosofia

Coordenação: Prof. Dr. Enir Cigognini

Busca promover a formação da comunidade nas 
dimensões humana, ética, social e profissional, 
com instrumentos prático-pedagógicos, em vista 
da conscientização sociopolítica e da formação de 
profissionais éticos e humanizados capazes de ler, 
interpretar e intervir na realidade.

O CUIDADO É O 
SEGREDO

Área: Enfermagem

Coordenação: Profa. Dra. 
Cândida Garcia Sinott Silveira

O projeto parte da perspectiva 
de que cuidados integrais com 
a saúde implicam ações de 
promoção da saúde, prevenção 
de doenças e de fatores de 
risco e, depois de instalada 
a doença, o tratamento 
adequado para as pessoas.

PELA CULTURA DOS DIREITOS: 
CIDADANIA, POLÍTICAS SOCIAIS E 
DIREITOS HUMANOS COM PESSOAS 
EM SITUAÇÃO DE RUA

Área: Serviço Social

Coordenação: Prof. Dr. Tiago Lemões da Silva

O objetivo é a promoção de encontros de debate 
e formação em cidadania, direitos humanos e 
políticas sociais com pessoas em situação de 
rua que frequentam o Centro Especializado para 
População de Rua (Centro-Pop) do município de 
Pelotas.



PAIC – PROJETO DE APOIO 
DIGITAL E CIDADANIA

Área: Tecnologia

Coordenação: Prof. Me. Fabio Raniere da Silva 
Mendes

O PAIC atua no sentido de contribuir com ações 
em caráter interdisciplinar e multiprofissional 
para o desenvolvimento da inclusão digital e 
da cidadania com metodologia inclusiva para 
fortalecer o vínculo ensino comunidade.

QUANTO CUSTA O SEU NEGÓCIO?

Área: Ciências Contábeis

Coordenação: Profa. Ma. Geruza Rodrigues Thiel 

Objetiva auxiliar empresários no autoconhecimento de seu negócio 
por meio da contabilidade de custos, contribuindo, assim, para a 
gestão eficaz dos recursos da organização e por consequência sua 
longevidade.

RELAÇÕES ÉTNICO-
RACIAIS NA SOCIEDADE 
BRASILEIRA: RACISMO E 
SAÚDE UM DEBATE NECESSÁRIO

PROJETO SALVAR

Área: Medicina

Coordenação: Profa. Ma. Ana Cristina 
Beitia Kraemer Moraes

Oportuniza o trabalho interdisciplinar e 
de treinamento na identificação e nas 
manobras de ressuscitação à parada 
cardiorrespiratória em manequins, 
bem como permitir que professores e 
alunos da UCPel possam também levar 
o aprendizado à comunidade por meio 
de treinamento nas escolas públicas e 
privadas do município.

Área: Serviço Social

Coordenação: Profa. Ma. Carla Silva de Avila

O projeto busca propiciar ao estudante de 
graduação, aos profissionais da área da 
educação e saúde, e aos militantes das 
diferentes organizações negras da cidade, 
um espaço de formação teórico reflexivo 
permanente sobre as relações étnico/raciais 
da sociedade brasileira.



APOIO ÀS PRÁTICAS PATRIMONIAIS

Área: Arquitetura

Coordenação: Profa. Ma. Daniele Behling Luckow

O objetivo geral do programa é ser um centro de apoio para a 
documentação, educação, reconhecimento e valorização do 
patrimônio histórico e cultural de Pelotas e região.

ATENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA 
COMUNIDADE

Área: Fisioterapia

Coordenação: Prof. Me. Flaviano Moreira da Silva

O objetivo geral desse programa é oferecer à comunidade 
atenção fisioterapêutica nas áreas de Fisioterapia: Esportiva; 
Saúde do Trabalhador, Saúde do Idoso e da Mulher e pacientes 
em Hemodiálise no HUSFP.

ATENÇÃO MATERNO INFANTIL NOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE DA UCPEL

Área: Odontologia

Coordenação: Profa. Ma. Patrícia Osório Guerreiro

Consiste em dois projetos que objetivam promover e proteger o 
desenvolvimento integral nos primeiros mil dias de vida da criança, 
através de ações com gestantes, mães e familiares de crianças com 
até dois anos de idade. Além disso, preocupa-se com a saúde bucal 
nos três níveis de atenção à saúde.

DIREITO NA COMUNIDADE

Área: Direito

Coordenação: Profa. Dra. Ana Paula
                              Dittgen da Silva

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

Tem como 
projetos 
vinculados:

Documentação 
de construções 

histórico-culturais;

Educação para o 
patrimônio: Pelotas 

de Papel;

Qualificação 
do patrimônio 

cultural.

Tem como projetos 
vinculados:

Tem como projetos vinculados:

Tem como 
projetos 
vinculados:

Atenção 
Fisioterapêutica 
na comunidade 

esportiva;

Atenção 
Fisioterapêutica 

aplicada à saúde do 
trabalhador;

Atenção 
Fisioterapêutica na 
saúde do idoso e da 

mulher;

Atenção 
Fisioterapêutica 
na hemodiálise.

Atenção Odontológica.

Qualificação das 
Políticas Penais em 

Pelotas - Centro 
de Apoio a Ações 

Coletivas;

Núcleo de 
Atendimento ao 

Portadores do 
Espectro Autista;

Direito na Rua; Pacientes Jurídicos.Matheus 
25:36;



EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE

Área: Educação

Coordenação: Prof. Dr. Daniel Moraes Botelho 

O programa tem por objetivo consolidar ações de extensão no 
âmbito da comunidade local, como estratégia de promover 
espaços educativos formais e não formais.

ENGENHARIA CIVIL INTEGRADA À 
COMUNIDADE

Área: Engenharia Civil

Coordenação: Prof. Me. Ricardo Terra/ Prof.
Marco Antonio Lhullier Moreira

Propiciar o desenvolvimento de ações na área de 
infraestrutura urbana, tanto em nível de projetos 
como de desenvolvimento de novas tecnologias 
e materiais, visando atender as demandas das 
comunidades carentes da nossa região.

NÚCLEO ECONOMIA 
SOLIDÁRIA E INCUBAÇÃO DE 
COOPERATIVAS (NESIC)

Área: Serviço Social

Coordenação: Prof. Dr. Renato Da Silva 
Della Vechia

O objetivo do NESIC é a constituição e 
apoio a empreendimentos solidários de 
produção, comercialização e consumo, 
baseados na autogestão econômica e na 
solidariedade do trabalho coletivo.

Tem como 
projetos 
vinculados:

Pedagogia 
Hospitalar;

Núcleo de Estudos 
Pedagógicos;

Iniciação à Docência 
na Educação Básica.

Tem como 
projetos 
vinculados:

Fábrica de 
Artefatos de 

Concreto Artecon P;

Regularização do 
sistema de rede de 

esgotos pluvial e 
desenvolvimento 

do sistema de 
rede de esgoto 

cloacal do Bairro 
Jardim américa do 
Município de Capão 

do Leão;

Construção Civil 
sustentável: 

Utilização de resíduos 
da construção 

civil para o 
desenvolvimento de 

materiais inovadores;

Desenvolvimento 
dos projetos de 
pavimentação 
para o Bairro 

Jardim américa do 
Município de Capão 

do Leão;

Saneamento 
Básico: estudo 
de percepção 

dos moradores 
na Vila Princesa;

Desenvolvimento 
de projetos de 

infraestrutura urbana 
em loteamentos de 
interesse social na 
cidade de Pelotas.

Tem como projetos vinculados:

Consolidação e 
fortalecimento da 

estrutura organizativa 
e das frentes de 

comercialização da 
Rede Bem da Terra 
- Comércio Justo e 

Solidário;

Consolidação da Rede 
de empreendimentos 
de coleta e separação 
de resíduos sólidos / 

Rede RECICLAR;

Tecnologias Sociais, Economia 
Solidária, Agroecologia e 

Desenvolvimento Territorial: 
A ação extensionista do NESIC/

UCPel junto a comunidade de 
dependentes químicos em 

recuperação e seu entorno.



SUSTENTABILIDADE NO HABITAT SOCIAL

Área: Arquitetura

Coordenação: Profa. Ma. Joseane da Silva Almeida

Tem por objetivo oferecer qualidade de vida, através 
da arquitetura e do urbanismo para comunidades 
carentes, oferecendo, ao mesmo tempo, oportunidade de 
aprendizado prático aos acadêmicos do curso.

CENTRO DE EXTENSÃO EM 
ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE – 
CETRES

O CETRES nasceu em 1990, a partir de uma 
pesquisa intitulada “Epidemiologia da terceira 
idade em Pelotas - RS”. Ela tinha como principal 
objetivo mapear o perfil do idoso pelotense 
morador dos mais distintos e distantes bairros 
urbanos. Idealizada pelo Dr. Franklin Olivé Leite, 
identificou uma série de dificuldades vividas pelos 
idosos na época, entre elas, o grande isolamento, 
abandono e o distanciamento familiar, ausência 
de participação social e poucas opções de lazer 
acessíveis às populações idosas periféricas. Como 
resposta inicial diante de tal demanda, tornou-se 
um projeto de extensão que teve como primeiro 
formato a criação de grupos de convivência de 
idosos que funcionavam em diversas localidades e 
em contexto de vulnerabilidade social no município 
de Pelotas. O projeto cresceu, se centralizou e 
mudou sua forma em 2001, ano no qual adquiriu 
uma sede e tornou-se um centro de convivência 
para reunir todas as atividades oferecidas em um 
espaço próprio. Ao longo dos anos, transformou-
se em um centro catalisador, promotor e gerador 
de cultura, cidadania e saúde, contribuindo para 
o bem-estar integral de seus participantes. Além 
disso, passou a estimular o protagonismo, a 
participação social e a valorização da maturidade 
pelotense.

O CETRES conta com ações que contribuem para 
a transformação da realidade dos idosos, no 
reconhecimento de seu papel como cidadão, na 
reivindicação de seus direitos na sociedade, na 
promoção de saúde, bem estar e cultura. 

Regularização 
Fundiária de 

Interesse Social;

Assistência 
Técnica à 

Habitação Social;

Projeto para 
Associação de 
Moradores do 

Lindoia;

Praça da 
Alfândega – 

UFPel.

Tem como projetos vinculados:

Considerando a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, e representando um dos 

pilares da Universidade, com o papel primordial de 
estabelecer uma relação entre ela e a sociedade 

através da troca de conhecimentos, o CETRES, em 
2020, passou por uma nova estruturação com o 

objetivo de aproximação com os cursos de graduação 
da UCPel. Desta maneira, passou a possibilitar uma 

melhor integração de estudantes e professores, 
permitindo a sua atuação na identificação e 

intervenção nos problemas da sociedade.

Possui como público-alvo as pessoas de meia e 
terceira idade, dos 50 anos de idade em diante, 

priorizando seu atendimento aos idosos de todos os 
bairros do município e de alguns municípios vizinhos.

Excepcionalmente, em decorrência da pandemia 
ocasionada pela COVID-19, foram realizadas 
atividades apenas no âmbito virtual, tanto de 
encontros, divulgação de materiais de orientações, 
informes e manutenção da comunicação e, mais 
recentemente, passou-se a utilizar as redes sociais. 
Tais materiais foram divulgados também via grupos 
de WhatsApp vinculados aos CETRES e também 
nas rádios da UCPel e Radiocom. Diversas oficinas 
semanais foram realizadas - contação de histórias, 
espanhol, fisioterapia preventiva e saúde da mulher - 
sendo essas últimas coordenadas pelos acadêmicos 
de fisioterapia sob orientação da Profa. Estefânia 
Silveira de Moraes - e oficina de memória - conduzida 
pela Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso. 
Além disso, encontros semanais abertos no formato 
de roda de conversa continuaram acontecendo, por 
vezes com convidados especiais para abordagem 
dos mais distintos temas sugeridos pelos idosos, e 
momentos  de planejamento conjunto de atividades 
com os idosos participantes. 

Além das atividades acima descritas que ocorreram 
com regularidade ao longo de 2020, foram 
organizados dois saraus virtuais, confraternizações 
e a participação dos idosos na elaboração e 
planejamento do evento de celebração dos 30 anos 
do CETRES.



LABORATÓRIO DE ENGENHARIA 
CIVIL - LEC

O Laboratório de Engenharia Civil da Universidade 
Católica de Pelotas tem sua atuação há mais de 
45 anos dentro da construção civil de Pelotas 
e região, colocando em prática toda a teoria 
recebida dentro da sala de aula e oportunizando 
estágio aos alunos.

As atividades do LEC correspondem ao controle 
tecnológico dos materiais, tais como corpos de 
prova de concreto, argamassa e cimento, blocos de 
concreto para pavimentação, blocos de concreto 
e cerâmicos para alvenaria, ensaios em solos, 
tais como ensaio de compactação, CBR, limites 
de consistência e ensaios diversos de agregados 
miúdos e graúdos.

Ainda, possui como diferencial três prensas 
hidráulicas de atuação simultânea, com capacidade 
para ensaiar mais de 100 corpos de prova/dia, 
possibilidade de realizar o controle laboratorial in 
loco e câmara úmida com capacidade para mais de 
600 corpos de prova.

No ano de 2020, o LEC foi reorganizado de maneira 
a otimizar a utilização por parte de alunos e 
professores, tanto para aulas práticas como para 
elaboração de trabalhos de conclusão de curso.
A otimização de espaços, mudança de marca, 

manutenção em bancadas e equipamentos, tornam o 
laboratório um lugar mais atrativo e acolhedor.

A integração do LEC ao EMEA (Escritório Modelo de 
Engenharia e Arquitetura), que ocorreu também no ano 
de 2020, fez com que os alunos sentissem o ambiente de 
uma empresa de construção, cenário que irá encontrar 
fora da Universidade.

Em 2021, o plano é seguir com as melhorias de espaços 
e processos, incluindo a ampliação de clientes e 
inclusão de novos ensaios, bem como abrir vagas de 
estágios para alunos do curso de Engenharia Civil e 
de Arquitetura e Urbanismo que tenham interesse em 
vivenciar na prática o dia a dia de obras.

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA - SAJ

No SAJ da UCPel a população recebe atendimento 
como em um grande escritório de advocacia. 
Voltado para o público com renda familiar inferior 
a dois salários mínimos, fornece orientação 
judiciária através dos acadêmicos do curso, 
assessorados por professores orientadores. 
Os atendimentos são realizados diariamente, na 
área cível, trabalhista, previdenciária e penal. As 
atividades desenvolvidas aliam o conhecimento 
teórico ao exercício prático das atividades do 
advogado. Excepcionalmente, no ano de 2020, 
todos os atendimentos a partir de março foram 
realizados de forma remota, por telefone ou e-mail 
dos assistidos, garantindo a integridade física de 
alunos, professores, funcionários e usuários. 
O SAJ também está integrado aos demais cursos 
da Universidade, pois, em parceria com o Serviço 
Social, a população recebe assistência, enquanto 
o aluno trabalha de forma interdisciplinar as 
questões relacionadas ao Direito. Além disso, 
o SAJ participa de projetos em parceria com a 
Prefeitura Municipal, Justiça Estadual, Justiça 
Federal, Ministério Público e Defensoria Pública.
O Serviço congrega os seguintes projetos de 
extensão: Direito na Rua, Pacientes Jurídicos 

e CEAC. Além disso, conta com um Posto do Centro 
de Resolução de Conflitos  (CEJUSC), decorrente da 
parceria da UCPel com o Tribunal de Justiça do RS.
Em 2020, em razão da pandemia da COVID-19, as triagens 
para novos atendimentos ocorreram exclusivamente 
pelo serviço chamado Tele-SAJ, de segunda-feira a 
sexta-feira, devendo os interessados entrar em contato 
pelo telefone celular do plantão e encaminhar a ficha de 
triagem preenchida por whatsapp ou e-mail do serviço. 

No ano de 2020 foram realizados:



CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

Localizada no Campus da Saúde, é o cenário de 
aprendizagem e campo de estágio em diferentes 
momentos da trajetória dos acadêmicos do curso. 
Neste espaço, são realizados atendimentos de 
fisioterapia à comunidade em diferentes áreas 
de atuação. São ofertados atendimentos nas 
áreas de fisioterapia neurofuncional, fisioterapia 
ortopédica, traumatológica e reumatológica, 
fisioterapia uroginecológica e obstétrica, saúde 
do trabalhador e saúde do idoso, e também 
ocorrem os atendimentos do programa de extensão 
Atenção Fisioterapêutica na Comunidade.

Os atendimentos são oferecidos pelo Sistema 
Único de Saúde via contratualização com a 
Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas, sendo 
realizados pelos alunos com supervisão direta 
e permanente dos docentes fisioterapeutas. Ao 
ingressar na clínica, o usuário passa por uma 
avaliação fisioterapêutica a partir do qual é 
determinado seu plano terapêutico e definidos 
os recursos terapêuticos a serem utilizados na 
sua reabilitação. O usuário é permanentemente 
reavaliado e quando os objetivos são atingidos, o 
fisioterapeuta responsável encaminha para a alta 
fisioterapêutica.

A Clínica disponibiliza os principais recursos 
terapêuticos utilizados no âmbito da fisioterapia, 
incluindo uma piscina terapêutica moderna, ampla 

e acessível, para que profissionais da área, estagiários e 
acadêmicos possam prestar o melhor e mais adequado 
atendimento à população da região. Os atendimentos, 
com duração em média de 50 minutos, são realizados 
com horário marcado e acompanhados de forma 
permanente pelo professor fisioterapeuta responsável.

Nesse ano de isolamento e distanciamento social, o 
curso também inovou realizando o I Congresso Online 
de Fisioterapia Esportiva, que contou com a palestra de 
fisioterapeutas renomados de todo o país, referências 
na reabilitação esportiva. O congresso foi inteiramente 
gratuito e transmitido ao vivo pela plataforma Youtube, 
sendo cobrada somente uma taxa de confecção dos 
certificados.

Em virtude da pandemia, todos os atendimentos 
fisioterápicos do primeiro semestre foram suspensos, 
e de forma inovadora a Fisioterapia UCPel realizou o 
acompanhamento dos seus pacientes que já estavam 
em atendimento em 2019 de forma remota, por 
telemonitoramento.

No segundo semestre, com o retorno das atividades 
presenciais, e mantendo todos os cuidados do protocolo 
de biossegurança, foram realizados:

CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS

As três Clínicas Odontológicas, localizadas no 
Campus da Saúde Dr. Franklin Olivé Leite pertencem 
ao Curso de Odontologia da UCPel, sendo os grandes 
laboratórios de ensino do curso. Lá, os acadêmicos 
em suas atividades práticas e de estágios, sempre 
sob supervisão de docente responsável, realizam 
atendimentos odontológicos das mais diversas 
especialidades e complexidades da Odontologia. A 
Clínica Odontológica I foi inaugurada no primeiro 
semestre de 2017 e as Clínicas II e III em 2018/1. 
Todas possuem 9 equipamentos odontológicos 
completos, aparelho de RX periapical com sistema 
de revelação digital. Ainda, agregam os espaços das 
clínicas dois vestiários, unidade de esterilização 
de instrumentais e unidade de guarda distribuição 
de materiais de consumo.

Os atendimentos são realizados pelo Sistema 
Único de Saúde, pactuados em plano operativo 
com a Secretaria Municipal de Saúde, excluindo os 
procedimentos que necessitam de confecção de 
prótese dentária.
O serviço prestado para comunidade são 
atendimentos odontológicos de clínica geral 
(dentística, periodontia, endodontia - tratamento 

de canal, reabilitação oral, clareamentos dentais…), 
cirurgias orais menores (extrações simples, 
extrações múltiplas, remoção de terceiros molares…), 
reabilitação protética, odontopediatria e pacientes 
especiais.

Em 2020, frente ao desafio de dar sequência aos 
atendimentos odontológicos durante a pandemia da 
COVID-19, a Universidade investiu na adequação das 
Clínicas Odontológicas para garantir biossegurança 
na retomada de atendimentos. Assim, os boxes de 
atendimento foram fechados com divisórias do chão 
ao teto, foram construídos dois vestiários específicos 
e garantido EPIs conforme as normas da ANVISA. 
Os cuidados implementados na infraestrutura 
possibilitaram a retomada das atividades de assistência 
de forma segura e num curto espaço de tempo, fazendo 
com que as Clínicas Odontológicas da UCPel fossem 
o primeiro serviço odontológico especializado do 
SUS a retomar os atendimentos tão necessários para 
comunidade de Pelotas e região.



SERVIÇOS DE PSICOLOGIA

O ano de 2020 foi marcado por vários desafios 
decorrentes da pandemia da COVID-19, os quais 
exigiram reflexões e discussões em relação às 
ações acadêmicas, respeitando os Decretos 
Municipais e Estaduais, as Legislações de Ensino 
em Psicologia e também as Normas da Instituição, 
incluindo os Protocolos de Biossegurança. Dessa 
forma, a partir das adequações realizadas, o 
Serviço de Psicologia, por meio dos professores, 
técnicos e acadêmicos,  desempenhou um papel 
importante, considerando o momento de crise 
pelo qual estamos passando.

A pandemia está causando um impacto significativo 
em relação a Saúde Mental das pessoas, 
aumentando as vulnerabilidades emocionais, 
sociais e econômicas. As ações acadêmicas, por 
meio dos estágios, foram essenciais, tanto para 
as pessoas que já estavam inseridas no Serviço, 
quanto para aquelas que buscaram a psicologia 
pela primeira vez.

Em 2020, o Serviço Escola de Psicologia foi 
ampliado, passando a compor os cenários de 
práticas,  o Instituto de Menores Dom Antônio 
Zattera e as Unidades Básicas dos bairros Py 
Crespo e Sanga Funda. 
As atividades coordenadas pelo Serviço Escola, 
articulam as diferentes áreas de estágios e 
cenários de aprendizagens práticas, funcionando 
como uma rede de atenção em saúde mental, 
priorizando a qualidade dos serviços e a formação 
de psicólogos, na perspectiva de cuidado 
integral e assistência multiprofissional, sob a 
lógica interdisciplinar, territorial e intersetorial, 
englobando níveis crescentes de complexidade. 
Nas Unidades Básicas de Saúde e no Campus 
Franklin Olivé Leite, o atendimento inicial se dá 
através da prática de acolhimentos, na qual são 
atendidos os usuários que buscam a psicologia 
(demanda espontânea) e/ou que chegam 
encaminhados por outros profissionais da UBS ou 
demais serviços da comunidade. Esse atendimento 
é caracterizado pela escuta da demanda, tendo 
como desfecho o atendimento especializado no 
próprio Serviço de Psicologia ou referenciado para 
a rede.

No ano de 2020, foram realizados:

Além desses atendimentos, é proporcionado 
também pelos acadêmicos do curso de Psicologia 
da UCPel os atendimentos na Clínica Psicológica, 
a qual se dá através da psicoterapia individual, 
acompanhamento de queixas escolares e 
tratamento de dificuldades de aprendizagem, 
avaliação psicológica e grupos de orientação para 
habilidades profissionais, totalizando

Também ocorreram os atendimentos no CAPS 
Escola – Centro de Atenção Psicossocial, o qual 
atende pessoas com sofrimento e/ou transtornos 
mentais graves e persistentes não se constituindo 
como um ponto de atenção isolado, mas que 
funciona em rede com os outros pontos de 
atenção do Serviço de Psicologia e com a Rede de 
Atenção Psicossocial do município de Pelotas. O 
CAPS - ESCOLA tem como objetivo aproximar-se 
da realidade das pessoas com transtorno psíquico 
severo e persistente, proporcionando um espaço 
de reabilitação psicossocial e de resgate da 
autonomia do sujeito na sua realidade e contexto 
sociofamiliar.

Academicamente, pretende preparar o aluno para 
a vida profissional alicerçada no compromisso com 
as forças institucionais a favor de uma política de 
saúde comprometida com a ética, com o cuidado 
e com a atenção à saúde mental de pessoas com 
transtornos mentais. 
No ano de 2020, o CAPS escola proporcionou

Além destes, há também o atendimento pelos 
acadêmicos do curso no Hospital Universitário 
São Francisco de Paula. O Serviço de Psicologia 
Hospitalar busca prestar assistência psicológica 
acompanhada da atualização constante de 
conhecimento sobre a prática psicológica no 
hospital e na área da saúde na realidade social 
brasileira. O atendimento ao leito busca realizar 
avaliações e atendimentos aos pacientes 
internados no HUSFP, como também a seus 
familiares, acolhendo e trabalhando angústias 
decorrentes do adoecimento e da hospitalização.
Tem como rotina diária atuação nos setores da 
Área Materno-Infantil (Maternidade, Pediatria, UTI 
Pediátrica, UTI Semi-Intensiva) e atendimento sob 
encaminhamento nos demais setores (Convênios, 
Casa da Gestante, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica 
e UTI Geral). A Sala de Recreação Terapêutica 
promove atividades lúdicas possibilitando aos 
pacientes pediátricos um ambiente saudável 



durante o período de internação. Busca também proporcionar alívio das tensões ao paciente e seu familiar, 
orientar práticas de educação em saúde e a humanização do atendimento hospitalar. No ano de 2020, o 
HUSFP totalizou

ANÁLISES CLÍNICAS - LEAC

No Laboratório de Análises Clínicas a comunidade 
tem a possibilidade de realizar exames 
gratuitamente e obter assistência médica 
ambulatorial, local em que são desenvolvidas 
atividades de assistência à saúde.

Anualmente realiza mais de 

LABORATÓRIO ZATTERA

Frente à pandemia e a necessidade de realização 
de exames considerados padrão ouro para 
COVID-19, como o diagnóstico molecular por RT-
PCR, o Laboratório de Pesquisa do Programa 
de Pós-Graduação em Saúde e Comportamento 
desafiou a equipe técnica em um novo projeto. 
Com a expertise de professores e alunos, assim 
como capacidade técnica de equipamentos, 
nasceu  o Laboratório Zattera de Análises Clínicas 
sob Coordenação da Profa. Dra. Gabriele Ghisleni.

Os atendimentos são feitos à população em geral 
atendida nas Unidades Básicas de Saúde, Hospital 
Universitário São Francisco de Paula, Cetres, 
Centro da Criança São Luiz Gonzaga, Casa da 
Criança São Francisco de Paula e Casa do Amor 
Exigente (CAEx).

UCPEL MAIS SAUDÁVEL - UMS

Em 2020 o Programa de Prevenção e Controle ao Tabagismo 
completou 13 anos de atividade social produtiva reconhecida pela 
comunidade universitária e pelotense e merecedora do apoio/
parceria de associações de saúde e conselhos de ética. Solidificado 
nos fortes objetivos de promoção da saúde e prevenção de doenças 
provocadas pelo tabagismo ativo e passivo, foi o espelho para o 
projeto de lei de prevenção ao tabagismo para a cidade de Pelotas, 
o qual teve a Lei Antifumo aprovada em novembro de 2009. Também 
neste ano, completou sete anos de “UCPel, fumo ZERO” - “...
proibição do consumo de produtos fumígenos, derivados ou não do 
tabaco, tais como cigarros, charutos, cachimbos, cigarrilhas, etc, 
em todos os recintos da UCPel, fechados ou parcialmente fechados, 
ou simplesmente murados, onde seja permitida a permanência ou 
circulação de pessoas”, conforme Portaria nº 183/2013, do Magnífico 
Reitor José Carlos Pereira Bachettini Júnior.



JOVEM APRENDIZ

Criado em 2015, o Programa Jovem Aprendiz - 
UCPel está norteado em uma política pública 
regulamentada pelo Governo Federal, a qual tem 
como finalidade capacitar, inserir e acompanhar 
adolescentes, jovens e pessoas com deficiência 
(PCD) no mercado de trabalho.

A Universidade, alinhada à demanda local e regional, 
disponibiliza às empresas parceiras os cursos 
conforme o Catálogo Nacional de Aprendizagem 
Profissional cadastrado no Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE), resultando em uma parceria 
que forma um profissional com diferentes 
competências para atuação no mercado.
Como objetivos, ressalta-se o de proporcionar 
formação inicial aos jovens, fornecendo 
conhecimentos básicos para uma atuação proativa 
no exercício de suas funções, na perspectiva de 
garantir o direito de todos os cidadãos a estarem 
juntos, aprendendo e participando, sem nenhum 
tipo de discriminação através do desempenho 
de atividades que os levem a adquirir vivência 
para lidar com diferentes situações no mundo do 
trabalho.
Os diferenciais da Proposta de Aprendizagem 
Jovem Aprendiz são o processo de seleção, 
acompanhamento pedagógico e psicopedagógico, 
contato, orientação aos familiares dos aprendizes 
e experiência com jovens que atuam em empresas 
dos mais diversos segmentos.

Atividades desenvolvidas com os jovens em 2020:

O público-alvo do Programa Jovem 
Aprendiz são adolescentes e jovens com 
idade mínima de 14 e máxima de 24 anos 

incompletos, preferencialmente em estado de 
vulnerabilidade social, que buscam inserção no 

mercado de trabalho.

• Atividades na modalidade online devido a Pandemia 
(aulas, reuniões, atendimentos e auto-avaliação);

• Promoção de duas edições da Feira do Troca-Troca, 
incentivando os jovens a mostrarem suas habilidades e a 

promoção de uma Fonte Alternativa de renda;
•  Promoção de cursos on-line: Empreendedorismo (1 

e 2), Plano de Negócios (1 e 2) e Plano Empresarial pela 
Plataforma TIM Tec. e Temas Livres na plataforma: MKt 

Educacional;
•  Confraternizações online;

•  Realização de trabalhos abordando temas como: Os 
Direitos das Mulheres, Educação, Racismo, Drogas e 
Educação Online na Pandemia; Autoconhecimento; 
Bulimia, Isolamento Social e Síndrome de Tourette 

e seus Preconceitos na Sociedade; Inclusão Digital, 
Publicações Orgânicas, Post Patrocinado e Anúncio.

Outubro: Seleção online de novos jovens para 
preenchimento de vagas das empresas parceiras.

Há cinco anos o Programa Jovem Aprendiz 
transforma a vida de jovens, atendendo mais uma 
vez o papel social, científico e pedagógico da 
Universidade.

O ano de 2020 com as obrigações de distanciamento 
social determinada pelos protocolos editados pela 
Prefeitura Municipal Pelotas para o enfrentamento 
da Pandemia COVID-19, as ações do UMS 
foram modalizadas em contatos à distância, 
com inesperada e crescente multiplicação de 
apoiadores e parceiros sensibilizados com o 
comprometimento social dos Projetos “VI-VENDO”, 
“fumo ZERO” e a inclusão da Homeopatia no SUS 
em Pelotas “Homeopatia Pública”. 

Faz parte também das 
atividades do UMS o 
Projeto “VI-VENDO” 
- Teste de acuidade 
visual para escolares 
de 5 a 14 anos, que teve 

seu início no ano de 1997 e realiza testes de visão/
Escala de SNELLEN.

Atividades desenvolvidas em 2020:
• Confecção e distribuição de 90 máscaras aos colaboradores 

do HUSFP, com o apoio de “Pedro Trindade – Negócios 
Imobiliários” e “Tesla Medicina Diagnóstica – Dr. Henrique 

Morelli”;
• Apoio ao Curso de Psicologia por meio de propostas de 

capacitação para realização do teste de visão com Escala 
de Snellen - Projeto “VI-VENDO” e a disponibilidade de 

acompanhamento médico homeopático para os pacientes da 
Clínica Psicológica;

•  Apoio aos Cursos de Fisioterapia e Farmácia com proposta 
de acolhimento, orientação e tratamento para tabagismo;

•  Oferta de dezenas de camisetas, com logotipos da UCPEL 
e do Projeto “VI-VENDO”, para as crianças que o Instituto de 

Menores Dom Antônio Zattera;
•  Distribuição oito mil unidades de marcadores de páginas, 

sobre “VI-VENDO”, “fumo ZERO” e “Homeopatia Pública” - apoio 
de NEW IDEA Comunicação Visual e Livraria Vanguarda. 
•  Mobilização para arrecadação junto aos apoiadores do 

UMS na Ação Social Natalina do “Centro da Criança São Luiz 
Gonzaga”.



CAPELANIA

A Capelania é um espaço de acolhida, de escuta e 
humanização. Tem como objetivo  promover a aproximação 
com alunos, professores e funcionários. 

Por meio do projeto de ação evangelizadora, busca a 
articulação com a juventude e atuação social à serviço 
da justiça e cidadania.  Na Capelania são desenvolvidos 
projetos de enfoque na comunidade acadêmica e geral, em 
parceria com as paróquias da Arquidiocese de Pelotas, os 
quais ocorrem sob a coordenação de um membro da equipe, 
seguido da orientação e apoio de professores do Instituto 
Superior de Formação Humanística e integrando também os 
alunos da UCPel.

No ano de 2020, em virtude do distanciamento social, as 
atividades foram realizadas remotamente e são apresentadas 
abaixo:

Buscando desenvolver as demandas da sociedade, a UCPel tem o 
Escritório de Desenvolvimento Regional (EDR), que atua como elo 
entre a Universidade e o setor externo. 
O EDR fomenta o empreendedorismo por meio do estabelecimento 
de conexões entre alunos, empresas, governo e comunidade. Por 
meio de ações extensionistas, parcerias institucionais, intercâmbios 
nacionais e internacionais, incubação de empresas e estudos 
socioeconômicos articula inúmeras experiências aos alunos.

• Projeto Horizontes (ISHF);
• Grupos Bíblicos (CF2020);
• Programa Temas de Doutrina Social da Igreja (RU);
• Programa Momento de Reflexão (RU);
• Convite a Reflexão (site da UCPel);
• Elaboração de projetos para  a Pastoral Universitária 
em 2021.

Novos convênios foram firmados ou 
renovados: 
• Universidad del Magdalena – 
Convênio Geral e Termos Aditivos para 
mobilidade discente e docente; 
• Universidad de Sevilla - Convênio 
Geral; 
• McMaster University – Convênio Geral.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

A internacionalização institucional é um dos grandes desafios das 
instituições de ensino. Desta forma, a área internacional da UCPel 
é parte do Escritório de Desenvolvimento Regional e teve, em 2020, 
o enfoque de prospectar parcerias estratégicas que viabilizem a 
inserção internacional da instituição dentro de um novo paradigma, 
surgido a partir da necessidade de encontrar novas formas de manter 
projetos existentes, assim como iniciar novos projetos de cooperação 
internacional, dentro do cenário de pandemia.

Ações sui generis: 
• Reuniões junto ao Grupo de Trabalho 
para internacionalização do COMUNG com 
objetivo de estabelecer novas políticas e 
boas práticas para internacionalização das 
IES participantes;
• Lançamento, junto à UFPel e o IPT, de um 
polo da Cátedra Unesco de Humanidades 
e Gestão Integrada do Território em Morro 
Redondo/RS.



Estes alunos pertencem aos seguintes cursos: 
Arquitetura e Urbanismo, Direito, Fisioterapia, 
Odontologia e Psicologia; também foi realizado 
acompanhamento de todos os alunos em 
intercâmbio, operacionalizando, junto às IES de 
destino, à manutenção dos alunos que decidiram 
permanecer no exterior, e junto aos demais 
setores da UCPel o retorno antecipado dos demais. 
Foram realizados todos os processos habituais 
para o oferecimento da mobilidade acadêmica em 
2020/2, mas, devido aos obstáculos apresentados 
pela pandemia, notou-se que sua realização se faria 
quase impossível, logo, decidiu-se não oferecer as 
vagas no período supracitado.

CENTRO DE INCUBAÇÃO DE 
EMPRESAS DA REGIÃO SUL – 
CIEMSUL

O CIEMSUL é uma incubadora de empresas de 
base tecnológica mais antiga do interior do Rio 
Grande do Sul e vinculada ao EDR. Tem como 
objetivo apoiar a formação e consolidação de micro 
e pequenos empreendimentos, nos seus aspectos 
tecnológicos, gerenciais, mercadológicos e de 
recursos humanos, de modo a assegurar o seu 
fortalecimento, a melhoria de seu desempenho e 
competitividade.

Tem como atribuições ajudar potenciais 
empreendedores, amparar novas empresas, 
fortalecer com uma infraestrutura de apoio, 
proporcionar e apoiar a criação e consolidação de 
empreendimentos. 

e a prospecção dos projetos ocorreram junto 
aos cursos de graduação da UCPel, como 
Administração, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Ciências Contábeis, entre outros.

Mobilidade Acadêmica: Em 2020 foram 
disponibilizadas oportunidades de mobilidade 
acadêmica para todos os cursos de graduação, 
presenciais e EAD, assim como para todos os 
cursos de Mestrado.

Neste ano, o evento anual Cenários, Expectativas 
& Oportunidades, fez parte da semana de 
comemoração aos 60 anos de UCPel.  Conjunto 
de palestras e atividades que contou com a 
presença virtual do vice-presidente da República, 
Hamilton Mourão, oportunidade em que abordou a 
conjuntura política e seus reflexos para a metade 
sul do RS; o jornalista Túlio Milmann discorrendo 
sobre os desafios da educação e a jornalista Kelly 
Matos falando sobre os desafios da comunicação. 
Também ocorreu um bate-papo com egressos da 
UCPel sobre as suas expectativas ontem e hoje - 
atividades da Cápsula do Tempo.

Também houve a promoção de três edições do 
UCPel Next60, com a participação do governador 
do Estado Eduardo Leite falando sobre as 
perspectivas de desenvolvimento; do economista 
Fábio Antoldi, da Universidade Sacro Cuore, 
discorrendo sobre Itália no pós-pandemia; e a 
cientista social e política, Elis Radmann, abordando 
os efeitos da pandemia. 



Todo mundo muda, inclusive o Vestibular da UCPel. 
Em um ano que exigiu muitas transformações, a 
Universidade Católica de Pelotas abriu as inscrições 
para o Vestibular 2021 com três modalidades de 
ingresso: prova agendada (dissertação sobre tema 
atual); utilização de nota do Enem; e prova on-line, 
sendo esta última categoria somente para os cursos 
de Odontologia e Medicina.

A prova on-line contemplou as 40 vagas para 
Odontologia e 155 para Medicina. Com a utilização de 
um software de inteligência artificial, a Universidade 
acompanhou o processo seletivo, monitorando 
áudio e vídeo, inclusive com reconhecimento facial. 
A Instituição também utilizou identificadores 
de IP (Internet Protocol) e rastreadores de 
comportamento de teclado e mouse, todos esses 
acessos com a anuência dos candidatos.

O processo inovador de realização do vestibular 
de forma on-line possibilitou que estudantes 
de Pelotas, da região e diversos locais do 
Brasil conseguissem concretizar o ingresso 
no ensino superior em 2021, uma vez que as 
questões relacionadas a pandemia da COVID-19 
não permitiriam a realização de um processo 
seletivo presencial. Além disso, a UCPel apostou 
na tecnologia como forma de dar seguimento 
às diversas ações que foram desenvolvidas no 
ambiente educacional no ano de 2020 e que foram 
fundamentais para qualificar o ensino, a pesquisa e 
a extensão na Universidade.

VESTIBULAR



O Centro da Criança São Luiz Gonzaga foi idealizado e instituído por um grupo de pessoas da Sociedade Civil, 
vinculadas ao Movimento de Cursilho de Cristandade de Pelotas, com o objetivo de atender menores de rua. 
A inauguração ocorreu em 1979, iniciando nessa ocasião o atendimento à comunidade como Instituição de 
Caridade. Em 1982, a Sociedade Pelotense de Assistência e Cultura (SPAC) assume a gestão do Centro 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 Nacional, o Centro da Criança buscou seu credenciamento 
junto ao Conselho Municipal de Educação e passou a ser reconhecido como Escola de Educação Infantil. 
Em janeiro de 2009, firmou seu primeiro convênio com a Prefeitura Municipal de Pelotas, para recebimento 
de recursos do FUNDEB (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 possibilitou que a Instituição mantenha parte de suas 
despesas de manutenção, oportunizando que os espaços e serviços possam ser qualificados. Atualmente, 
o Centro da Criança conta com essa parceria firmada com o Município para atendimento à demanda de 
Educação Infantil (quatro meses a três anos e 11 meses aproximadamente), além de buscar a captação 
de recursos por meio de editais de projetos sociais, bem como parcerias locais para qualificação dos 
serviços e de sua infraestrutura.

Valores:

• VERDADE 
• JUSTIÇA
• AMOR
• RESPEITO
• RESPONSABILIDADE

Missão: 

Formar cidadãos críticos 

e conscientes de seus 

direitos e deveres, atuantes 

na comunidade, a partir de 

um ambiente prazeroso, 

lúdico e participativo, 

no qual a criança possa 

construir o conhecimento 

e desenvolver habilidades, 

valores éticos, morais, 

cristãos com a participação 

da família.

Visão: 
Ser uma escola de educação 

infantil, com atendimento 

educacional de referência 

pela qualidade de ensino, na 

cidade de Pelotas, se mantendo 

atualizada no que se refere às 

mudanças sociais e culturais, 

auxiliando as crianças quanto 

ao desenvolvimento de 

potencialidades necessárias, 

respeitando as subjetividades 

para sua participação na 

sociedade. 

CENTRO DA CRIANÇA 
SÃO LUIZ GONZAGA



Principais ações de 2020:

• Novo processo de ser e se fazer escola de 
infância: com o impedimento da presencialidade, 

a instituição passou pelo processo de reinvenção e 
readaptação de suas práticas para manutenção do 

atendimento, que se deu de forma remota;

• Asseguramos que os direitos sociais das crianças 
e famílias fossem acessados e efetivados;

• Atendimento educacional a 71 crianças: 
assegurando os seis objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento: conviver; brincar; expressar-se; 
participar; explorar; conhecer-se;

• Benefícios Eventuais (conforme previsto na Lei 
Orgânica de Assistência Social/LOAS): entrega de  
139 kits de cesta básica às famílias mais afetadas 

economicamente pela pandemia;

• Captação de recursos e parcerias: aprovação 
do Projeto Ações de Enfrentamento a Pandemia 

- COVID -19 no valor de R$10.000,00; captamos 
10 novos parceiros: pessoa física e jurídica que 

contribuíram com doações à instituição;

• Ações de Fortalecimento Emocional para 
enfrentamento às fragilidades emocionais 

decorrentes da pandemia;

• Orientação pedagógica às famílias: considerando 
o trabalho na modalidade remota, pois as 

famílias tornaram-se os mediadores no processo 
pedagógico;

• Ações intersetoriais (pedagógico, psicologia e 
serviço social) como estratégia para assegurar o 

desenvolvimento integral da criança;

• Representação junto ao Conselho de Direitos 
da Criança e Adolescente (COMDICA) órgão 

normativo, deliberativo e controlador da política de 
atendimento à criança e ao adolescente;

• Formação continuada para equipe de professores 
e gestão, voltada a qualificação das práticas 

pedagógicas;

• Treinamento e desenvolvimento de equipe 
estratégica e operacional;

• Reestruturação da proposta metodológica e 
curricular do Projeto Político Pedagógico.

O público atingido são crianças e famílias da 
comunidade em situação de vulnerabilidade 
social. 

O Centro da Criança São Luiz Gonzaga atende 
a primeira infância, etapa creche (quatro 
meses a três anos e 11 meses), através de 
um trabalho de atendimento de qualidade, 
voltado às necessidades fundamentais da 
criança, assegurando-lhe seu bem-estar e seu 
desenvolvimento saudável. Nesse espaço, as 
crianças ficam em tempo integral, retornando 
para suas casas apenas ao final do dia, de forma 
que a qualidade da educação e o cuidado devem 
respeitar a dignidade e os direitos básicos das 
crianças, desempenhando um papel vital no seu 
desenvolvimento psicológico, físico, intelectual, 
social e cultural.

Para isso, o trabalho da Instituição assegura 
que, prioritariamente, as crianças tenham 
direito a um ambiente aconchegante, seguro 
e que possibilite que as mesmas vivenciem e 
experienciem aprendizagens significativas. A 
equipe desenvolve relações de trabalho cordiais 
e afetivas, bem como busca tornar o espaço 
acolhedor para receber e dialogar com as 
famílias.

O trabalho conta ainda com ações intersetoriais, 
atuando de forma interdependente na área 
pedagógica, no serviço de psicologia e no 
serviço social, objetivando que a criança possa 
se desenvolver integralmente.



A Rádio Universidade, conhecida como RU, fundada em 25 de julho de 1967, é uma emissora de rádio AM da 
Universidade Católica de Pelotas. Com sua equipe profissional, que por vezes contempla egressos do curso 
de Jornalismo da UCPel, a RU se mantém atualizada nos principais acontecimentos de Pelotas, da região, do 
Estado e do mundo, garantindo a comunicação de qualidade com seus ouvintes.
A emissora pode ser sintonizada no dial AM 1160 kHz, ZYK 273 e também pela internet no ru.ucpel. edu.br 
e em smartphones. Com potência de 2,5 KW, a RU é uma emissora de integração regional, presente em 14 
municípios da Zona Sul do estado.
Como órgão auxiliar da Universidade Católica de Pelotas, a instituição auxilia e muito neste trabalho de 
consolidação de marca, possibilitando a realização de vários eventos dentro da própria universidade, como 
também externos, com a chancela e o apoio técnico da mesma.
Estamos permanentemente trabalhando o fortalecimento da marca junto à comunidade através da realização 
de eventos próprios e ações de promoção em parceria com terceiros, entre eles: 

RÁDIO UNIVERSIDADE - RU

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

• Apoio à Semana da Mulher de Pelotas;

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

• Promoção da Semana Farroupilha (online);

• Cobertura da programação da Sexta-Feira Santa 
(online);

• Cobertura e promoção da Festa de Nossa 
Senhora de Guadalupe (online);

• Programação especial do Dia de Finados (online);

• Promoção e apoio aos inúmeros grupos e 
associações beneficentes da cidade.

• Cobertura da participação dos clubes 
profissionais de futebol de Pelotas nas suas 

competições estaduais e nacionais durante o ano;

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

• Apoio à Pastoral da Criança da Arquidiocese 
com produção de programas promocionais e 

divulgação das atividades;

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

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

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

duplicação da BR 116;

• Apoio e promoção às atividades e necessidades 
do HUSFP;

Valores:
• ÉTICA
• COMPROMISSO COM
  A VERDADE 
• CREDIBILIDADE
• RESPONSABILIDADE 
  SOCIAL
• RESPEITO À VIDA E
  A SOCIEDADE 
• QUALIDADE 
• TRANSPARÊNCIA
• SOLIDARIEDADE

Missão: 

Propagar a verdade e o 

Evangelho, informando, 

educando, comunicando 

e entretendo todos os 

ouvintes, contribuindo para 

a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas, realizando 

o seu papel de órgão auxiliar 

da Universidade Católica de 

Pelotas.

Visão: 
Ser referência em produção de 

conteúdo de notícia, esporte 

e entretenimento de Pelotas 

e Região Sul, para uma boa 

comunicação cristã, presentes 

nas plataformas possíveis e 

acessíveis, contribuindo para 

o aumento da audiência e 

sustentabilidade institucional.



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
SÃO FRANCISCO DE PAULA - HUSFP

Em 27 de junho de 1958, um grupo de empreendedores fundou o que seria uma casa de saúde, hoje 
conhecida como Hospital Universitário São Francisco de Paula, o “Chico”, como carinhosamente é chamado. 
Primeiramente, recebeu a denominação de Sociedade Hospital de Clínicas Dr. Francisco Simões S/A, cujo 
nome homenageava um ilustre médico pelotense. 
Apesar de seu prestígio e reconhecimento junto à comunidade, despontava um desejo de venda do Hospital. 
Sendo assim, em 10 de novembro de 1975, Dom Antônio Zattera firmou compromisso de compra e venda e a 
Universidade Católica de Pelotas passou a utilizá-lo como Hospital Universitário. 
A partir de 22 de julho de 1996, com o objetivo de caracterizar sua ligação com o ensino universitário e sua 
vocação para o atendimento à população carente, a Instituição passou a denominar-se Hospital Universitário 
São Francisco de Paula, homenageando o santo padroeiro da cidade. Ao longo dessa trajetória, colocou-
se entre os maiores e mais modernos hospitais de médio porte da Zona Sul, com uma visão estratégica 
de ser autossustentável e de referência macrorregional, 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, 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 pública.

Valores:

• Ética, humanização e qualidade nas 
ações e relações;
• Desenvolvimento e valorização do ser 
humano e do conhecimento científico;
• Comprometimento com os clientes, 
razão de ser de nossas ações;
• Responsabilidade e ação social;
• Comprometimento de todos com a 
Instituição;
 • Criatividade e iniciativa na busca da 
excelência.

Missão: 

Promover a saúde de forma 
ética e humanizada, por meio 
da assistência integrada com 
o ensino e a pesquisa, sendo 
agente transformador da 
comunidade e oportunizando 
qualidade de vida às 
pessoas.

Visão: 

Ser o melhor Complexo de 
Saúde, autosustentável de 
referência macrorregional, 
reconhecido pela 
excelência dos processos 
da assistência, ensino, 
pesquisa e gestão em 
saúde.



O Hospital realiza assistência ambulatorial por meio das 
Unidades Básicas de Saúde Pestano-CAIC, Nossa Senhora 
de Fátima, Py Crespo, União de Bairros, Sanga Funda e 
Areal I, todas conveniadas com a Secretaria Municipal de 
Saúde. O atendimento ambulatorial é igualmente 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 Federal de 
Pelotas e o Município, participa da gestão do Pronto Socorro 
Municipal, que atende à demanda de urgência e emergência 
da Zona Sul do Estado.
O HUSFP é reconhecido como Hospital Amigo da Criança e 
credenciado pelos Ministérios da Educação e da Saúde como 
Hospital de Ensino, título que o torna o maior laboratório 
de ensino da UCPel, viabilizando campos de estágio aos 
acadêmicos do Centro de Ciências da Saúde. Professores e 
alunos da UCPel prestam assistência hospitalar e ambulatorial 
e também de saúde básica, visto que o aprendizado prático é 
que capacita e habilita os futuros profissionais da saúde. Ainda, 
são oferecidos nove Residências Médicas aprovadas pelo 
Ministério de Educação em: Cirurgia Geral, Clínica Médica, 
Nefrologia, Medicina de Família e Comunidade, Medicina 
Intensiva, Medicina Intensiva Pediátrica, Ginecologia 
e Obstetrícia, Pediatria e Neonatologia, oportunizando 
especialização anualmente para inúmeros médicos.
Desde 2014, também conta com um Programa de Residência 
Integrada Multiprofissional, demonstrando a inserção 
da instituição nas questões populacionais. Com área de 
concentração em Atenção à Saúde do Idoso, carga horária 
de 60 horas semanais e regime de dedicação exclusiva. 
Suas áreas de formação são: Enfermagem, Farmácia, 
Fisioterapia, Psicologia e Serviço Social. Este projeto surgiu 
da necessidade de se criar um programa de residência em 
saúde  multiprofissional  com  ênfase   na   saúde   do   idoso  a
fim de,  através da interdisciplinaridade, propiciar uma 
assistência integral ao ser humano. Considerando o 
envelhecimento populacional como um fenômeno mundial 
e a Política de Atenção à Saúde do Idoso, a UCPel, por meio 
do Pró-Saúde (Programa Nacional de Reorientação da 
Formação Profissional em Saúde) e do Pet-Saúde (Programa 
de Educação pelo Trabalho para a Saúde) implantou o 
ambulatório Multidisciplinar de Saúde do Idoso, que presta 
assistência integral à população idosa.

O HUSFP representa um dos principais prestadores 
de serviços de saúde da região, com o suporte e apoio 
diagnóstico, além da assistência em todos os seus níveis.



ATENDIMENTOS GERAIS DO HUSFP NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS
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