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Ao completar 45 anos, a UPF tem muito a agradecer às inúmeras pessoas que 
contribuíram para que a instituição chegasse ao patamar onde está. Lembrando 
todos os professores, colaboradores, egressos, pessoas atendidas pela Universi-
dade ou por ela de alguma maneira beneficiadas, destacamos alguns depoimen-
tos representativos do sentimento de toda a comunidade.  

“Ao completar 45 
anos, a Universidade 
de Passo Fundo está 
transfigurada, para 
muito além do que foi 
projetada, sonhada. 
Acompanhou toda a 
modificação ocorrida 

no Rio Grande do Sul e no Brasil. Contribuiu 
com e recebeu influências das mudanças so-
cioculturais, políticas e dos meios de comu-
nicação, bem como das novas tecnologias 
de comunicação e informação. Se o conhe-
cimento ilumina, a UPF hoje é um dos mais 
imponentes faróis que o Estado possui e irra-
dia formação e conhecimento, cria e difunde 
cultura, promove desenvolvimento regional, 
gera avanços técnicos e científicos notáveis. E 
ouso afirmar que os maiores sucessos da UPF 
são talvez os que se geram no silêncio, que 
formam cidadãos completos, conscientes e 
participativos, disponíveis para transformar o 
país que somos no país que seremos!”

Diógenes Basegio, médico e deputado 
estadual do RS, proponente do Grande Expe-

diente em homenagem aos 45 anos da UPF 
na Assembleia Legislativa do RS, realizado no 

dia 22 de maio

“Neste ano, junto às 
comemorações dos 
45 anos da Universi-
dade de Passo Fundo, 
completo 23 anos de 
formatura no curso de 
Direito pela instituição 
e lembro de cada de-

talhe que muito me orgulha de ter estudado 
nesta importante Universidade para o desen-
volvimento das pessoas e de nossa região.  Foi 
na década de 1980, na UPF, que tive minhas 
primeiras experiências políticas à frente do Di-
retório Central de Estudantes. A nossa cidade 
é, junto a Porto Alegre, uma das que mais tem 
gerado empregos no Estado desde 2009. E a 
melhor notícia: grande parte da mão de obra 
agregada é local. Daí a importância da forma-
ção profissional, com educação de qualidade 
que temos em Passo Fundo. Há cidades que 
preparam os profissionais para atuar em ou-
tras regiões, mas Passo Fundo pode se orgu-
lhar de formar com competência e manter 
talentos atuando no mercado local e com boa 
remuneração. Parabéns, UPF!”

Beto Albuquerque, deputado federal

“A UPF tem tradição e 
competência no ensino, 
pesquisa e na extensão. 
Graduei-me na Odonto-
logia da UPF em 1987 
e, imediatamente, me 
inseri no mercado de 
trabalho, devido ao ex-

celente embasamento teórico e treinamento 
profissional que obtive. Depois de alguns anos 
de trabalho clínico achei que estava prepara-
do para fazer especialização e fui aprovado na 
Universidade do Texas (EUA), em 1991, onde 
me formei como melhor aluno. Imediatamen-
te, fui aprovado na Universidade de Sheffield, 
Inglaterra, para o mestrado e, ao terminá-lo, 
em 1994, retornei ao Brasil, fazendo concurso 
para docente na Universidade que sempre me 
acolheu, a UPF. Depois disso, fui contemplado 
com um fellowship na Universidade de Otago, 
na Nova Zelândia, em 1996, e em 1998 iniciei o 
PhD pleno na Universidade da Florida (EUA). 
O fundamento científico que obtive na UPF foi 
essencial para pavimentar a minha formação 
continuada, assim como a de muitos outros 
profissionais que essa Universidade já formou 
e que levam, com orgulho, o nome de Passo 
Fundo, do Rio Grande do Sul e do Brasil para 
todos os cantos do mundo”.

Dr. Alvaro Della Bona, professor da UPF, 
pesquisador de produtividade nível 1 do 

CNPq, que atualmente se encontra em 
pós-doutorado na Universidade de Michigan 

(EUA) onde desenvolve estudos com
células -tronco e biologia molecular 

relacionados aos biomateriais

“A UPF, como institui-
ção educacional, tem o 
papel relevante de for-
mar profissionais para 
suprir a demanda que 
Passo Fundo tem para 
suportar o crescimen-
to que a cidade vem 

desenvolvendo. A UPF auxiliou a Manitowoc 
durante a construção da nossa unidade com 
análises dos solos e materiais aplicados na 
construção e análises laboratoriais de ma-
teriais aplicados em nossos produtos, tais 
como solda. Também teve papel importante 
de gerar profissionais em todas áreas as com 
formação acadêmica de qualidade”.

Mauro Nunes, diretor
 geral de operações da Manitowoc Brasil

“A relação da Metasa 
com a UPF sempre foi 
produtiva. A política de 
gestão de pessoas da 
empresa preza pelo de-
senvolvimento e pelo 
crescimento de cada 
colaborador, a partir do 

desempenho. Isso possibilita que o conheci-
mento obtido através dos cursos de gradua-
ção e especialização sejam aplicados e verifi-
cados na prática. Por isso, a companhia busca 
profissionais que tenham ou que estejam re-
cebendo os melhores conceitos acadêmicos 
oferecidos no mercado. A Metasa sente-se or-
gulhosa por contar com esta parceria e deseja 
outros 45 anos de muito sucesso à UPF”.

Antonio Roso, presidente do Conselho de 
Administração da Metasa e vice-presidente 

Ciergs/Fiergs

“A Universidade de 
Passo Fundo, através 
de seus já consolidados 
programas de pós-gra-
duação, vem desenvol-
vendo pesquisas nas 
mais diversas áreas do 
conhecimento. A ambi-

ção da atual Reitoria, de impulsionar o desen-
volvimento científico da UPF, aliada a fortes 
parceiros internacionais, vem aumentando 
a qualidade e o prestígio de suas pesquisas, 
ademais de projetá-las internacionalmente. 
Hoje estamos trabalhando em conjunto com 
dois grupos internacionais procedentes da 
University of Calgary (Canadá) e da Univer-
sidad de León (Espanha) para desenvolver 
vacinas modernas que previnam importan-
tes infecções respiratórias bacterianas de 
suínos. Nossos resultados são animadores e 
poderão contribuir significativamente para 
o incremento da saúde animal e para o setor 
produtivo de suínos em todos os países com 
suinocultura tecnificada. Muito importante 
destacar que através dessas pesquisas es-
tamos formando recursos humanos de alta 
qualidade (por meio do Programa de Mestra-
do em Bioexperimentação), os quais poderão 
contribuir para o desenvolvimento tecnológi-
co do nosso país”.

Dr. Rafael Frandoloso, professor da 
UPF, pesquisador da área de imunologia 

veterinária, que recebeu em 2012 o Prêmio 
Extraordinário de Doutorado outorgado pela 

Universidad de León

DePoimentos

campi instalados nas cidades 
da região
municípios abrangidos em 
sua área de atuação 
alunos matriculados (na 
graduação, pós-graduação 
e extensão da UPF, além da 
UPF Idiomas e Integrado UPF)
alunos ingressantes em 
2013/01
professores de ensino supe-
rior (49,67%Me - 26,21% Dr)
funcionários 
cursos de graduação ofere-
cidos
cursos de especialização em 
andamento
cursos de mestrado institu-
cional
cursos de doutorado institu-
cional e um estágio pós-dou-
toral
profissionais formados nes-
ses 45 anos
bibliotecas
exemplares de livros disponí-
veis em 109.320 títulos
anfiteatros e auditórios
salas para ensino prático-ex-
perimental
laboratórios
clínicas
convênios com instituições 
estrangeiras para intercâm-
bio acadêmico em 17 países
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45 Anos De ReALiZAÇÃo 
De sonHos e ConQUistAs 

E ste é um ano especial para 
a Universidade de Passo 
Fundo. É a celebração dos 
45 anos de fundação da 

instituição e, junto com a conquista 
histórica, festejamos a realização de 
sonhos e de esforços contínuos que 
nos trouxeram até aqui. 

Revela a história que, desde os 
primórdios, as faculdades isoladas 
e, depois, a UPF, como instituição, 
sempre tiveram preocupação com o 
ensino e o desenvolvimento local e 
regional, centrando suas iniciativas 
na formação de profissionais liberais 
ou não, para servir à sociedade. O 
primeiro curso criado foi o de Direi-
to, seguido pelas licenciaturas, que 
cumpriram estratégia fundamental 
na formação de professores e no for-
talecimento institucional. 

Na sequência, surgiram os primei-
ros laboratórios, e, desde então, as 
atividades de pesquisa passaram a 
ocupar área relevante, elevando o 
nome de seus professores pesqui-
sadores e da Universidade – é fun-
damental referir que, atualmente, o 
esforço de alguns professores, que 
tradicionalmente se dedicam à pes-
quisa, torna a UPF referência no Bra-
sil e, da mesma forma, internacional-
mente, em determinadas áreas. De 
igual modo, as atividades de exten-
são eram percebidas desde o início 
e apresentaram imenso crescimento 
nessas mais de quatro décadas.

Ao longo dos anos, a instituição in-
vestiu na infraestrutura multicampi 
e aproximou o ensino superior das 
comunidades. Com isso, mudou a 
realidade local e regional nas mais 
diversas áreas, transformando a eco-
nomia, a construção civil, a presta-
ção de serviços, entre outros setores 
de fomento ao desenvolvimento.

A UPF é uma instituição ímpar, em 
permanente transformação, onde os 
fatos, as pessoas e os expressivos 
números estatísticos revelam quem 
fomos, quem somos e projetam quem 
seremos. 

O leal sentimento pela instituição e 
o respeito pelos funcionários, profes-
sores e alunos enriquecem, pessoal e 
profissionalmente, todos os que de-
dicaram grande parte de suas vidas 
a esse propósito, mormente àqueles 
que se orgulham do dever cumprido 
na formação de milhares de cida-
dãos, a partir do modelo comunitário 
de universidade.

A nossa Universidade de Passo 
Fundo está preparada para novos 
desafios. 

Ao comemorar 45 anos, a UPF tem números impor-
tantes para compartilhar com a comunidade, resul-
tado da dedicação de seus profissionais. Empenhada 
no desenvolvimento regional, a instituição desenvol-
ve, constantemente, programas de ensino, pesquisa 
e extensão com a comunidade acadêmica. Em 1968, 
quando a instituição iniciou sua trajetória, congre-
gava 208 professores, 64 funcionários e 2.127 alunos, 
apenas no campus Passo Fundo. Após, a UPF iniciou 
seu processo de regionalização e crescimento. 

Hoje, o progresso pode ser notado pelos números: 
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O 
intenso processo de mu-
danças pelo qual pas-
sava a região Norte do 
Estado na metade do 
século XX despertou nas 

pessoas o interesse pela possibilidade 
de formação superior sem a necessi-
dade de se deslocar para a Capital. En-
quanto em Porto Alegre, ainda no final 
do século XIX, foram criadas as escolas 
de Farmácia, Química e Engenharia, 
apenas na década de 1930 os primei-
ros cursos chegaram ao interior do Rio 
Grande do Sul, iniciando-se por Pelotas 
e Santa Maria. Em Passo Fundo, esse 
processo se iniciou um pouco mais tar-
de, mas nem por isso é menos exitoso. 
Na década de 1950, foram dados os pri-
meiros passos rumo à consolidação de 
uma das mais importantes instituições 
do norte do Rio Grande do Sul: a Uni-
versidade de Passo Fundo, que em 2013 
comemora 45 anos de criação.

Naquele período, Passo Fundo pas-
sava por um intenso processo de mi-
gração das comunidades rurais para a 
cidade. O movimento era acompanha-
do pelo aumento dos cursos ginasiais, 

DesenVoLVimento
NA VANGUARDA DO ENSINO SUPERIOR E DO

Esforço coletivo iniciado na década de 1950 foi determinante para a consolidação da 
instituição que transformou a região norte do Rio Grande do Sul

que se preocupavam com a formação 
de professores para atender a expan-
são do ensino. Foi quando a comunida-
de começou a se mobilizar para permi-
tir aos jovens prosseguir os estudos e 
contribuir de forma determinante com 
o desenvolvimento da região. 

A ousadia daqueles pioneiros ren-
deu frutos, e ao longo dessa trajetória 
mais de 63 mil profissionais foram for-
mados. Citado no livro Universidade 
Comunitária – Uma experiência inova-
dora, o antropólogo e educador Darcy 
Ribeiro resume: “A UPF foi e continua 
sendo uma experiência fascinante. Ela 
não foi ato da generosidade de algum 
governante. Não caiu de paraquedas 
num determinado lugar. Ela foi pen-
sada e desejada. Nasceu do sonho e da 
vontade de visionários”.

Pioneiras
A criação da Sociedade Pró-Univer-

sidade de Passo Fundo (SPU) em 1950 
e do Consórcio Universitário Católico 
(CUC), em 1956, permitiram à região 
iniciar a caminhada rumo ao ensino 
superior.

A SPU foi a responsável, ainda em 
1953, pela compra do prédio da família 
Barbieux, onde foi instalada a Facul-
dade de Direito. A SPU também criou 
as faculdades de Odontologia, Agro-
nomia, Ciências Políticas e Economia 
e o Instituto de Belas Artes. Ainda, em 
1960, comprou uma área de terra de 
Antônio Bittencourt de Azambuja para 
a construção da Cidade Universitária, 
onde hoje está instalado o Campus I. 

O CUC tinha entre as preocupações 
auxiliar na formação dos professores 
que atuariam na região. Quando o con-
sórcio foi criado, o idealizador Dom 
Claudio Colling anunciou ao conselho 
da SPU o surgimento da entidade e da 
Faculdade de Filosofia. Na oportuni-

dade já se discutia a possibilidade de 
integração à Universidade de Passo 
Fundo, cuja fundação já estava sendo 
pensada. A Faculdade de Filosofia ofe-
recia três cursos: Filosofia, Pedagogia e 
Letras Anglo-Germânicas.

FUPF
A integração entre o SPU e o CUC 

deu origem à Fundação Universidade 
de Passo Fundo (FUPF) no ano de 
1967. A criação da FUPF foi um passo 
determinante para o surgimento da 
UPF, o que de fato aconteceu no ano 
seguinte. O ex-reitor da UPF e um dos 
articuladores desse processo, professor 
Elydo Alcides Guareschi, destaca em 
sua coleção O Processo de Construção 
da Universidade de Passo Fundo que 
“a Fundação foi vista como um novo 
impulso para a expansão e melhoria 
do ensino   superior em Passo Fundo”. 
Nesse período, foi decidido que a 
Fundação seria administrada pelos 
próprios professores, independemente 

Para saber mais 
sobre a história da 
Universidade que 
mudou o perfil da 

região norte do 
Rio Grande do Sul 
e hoje conta com 
egressos espalha-
dos pelo mundo 
inteiro, acesse o 

site comemorativo: 
ww.upf.br/45anos.

das pressões e interferências político-
partidárias.

UPF
O decreto de reconhecimento da UPF 

foi assinado pelo presidente Arthur 
Costa e Silva e pelo ministro da edu-
cação Tarso Dutra no dia 02 de abril 
de 1968. O ato aconteceu no Palácio 
Piratini em Porto Alegre. Dom Cláudio 
Colling falou em nome da comunidade 
regional. Em seu discurso, destacou: 
“talvez, no entanto, nenhum outro ato 
tenha repercussão maior e tão históri-
ca do que este de assinatura do decreto 
de criação da Universidade de Passo 
Fundo”, fazendo referência aos outros 
atos realizados na oportunidade. O de-
creto foi publicado no Diário Oficial da 
União em 06 de junho de 1968, data em 
que se comemora o aniversário da ins-
tituição.

Instituição moderna
O professor Rui Getúlio Soares foi 

reitor durante dois mandatos e tam-
bém acompanhou o início da história 
da Universidade. “Quem conheceu 
Passo Fundo na década de 1960 sabe 
o que representou a criação da UPF”, 
destaca. Para ele, a instituição precisa 
manter-se moderna, acompanhando 
a evolução tecnológica e mesmo da 
sociedade. “A modernização da ins-
tituição passa por uma política que 
contemple a qualificação e titulação 
docente e que permita o surgimento 
de novos projetos na área tecnológica 
e científica, bem como a qualificação 
da extensão, sem esquecer as questões 
administrativas”, finaliza. 

Iniciativas para a consolidação do ensino superior em Passo Fundo começaram na década de 1950

Área onde 
se situa o 
Campus I 
da UPF foi 
adquirida 
em 1960 
de Antônio 
Bittencourt 
de Azambuja

UPF 45 anos

Fotos: Arquivo Histórico Regional

Ao longo de 11 anos como vice-reitor 
Administrativo e quatro como reitor, 
o professor Ilmo Santos participou de 
grandes mudanças na Universidade. 
Para ele, os momentos das formaturas 
foram os mais marcantes. “Víamos os 
pais de alunos, principalmente os que 
vinham do interior, que vibravam pela 
felicidade de ter um filho com forma-
ção. Eles apostavam tudo e faziam 
sacrifícios para manter o aluno fazendo 
a faculdade”, lembra.

Decreto de 
reconhecimento 

da UPF foi 
assinado pelo 

presidente 
Arthur Costa e 

Silva

Qualificação docente
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O 
ano de 2013, assim como 
o de 1968, é especial 
para a maior institui-
ção de ensino superior 
do Norte do Rio Grande 

do Sul. A Universidade de Passo Fun-
do (UPF) comemora, neste dia 06 de 
junho, os 45 anos de sua criação. O 
ideal de implantação do ensino supe-
rior para atender a uma demanda de 
formação profissional na década de 
1960 trouxe consigo o compromisso 
do desenvolvimento de mais de 100 
municípios, formando profissionais 
qualificados nas mais diferentes áreas 
do conhecimento e requalificando a 
força de trabalho já inserida no merca-
do, desenvolvendo pesquisas, serviços 
e inovações e oferecendo resultados e 
avanços em práticas de extensão uni-
versitária que beneficiam a comuni-
dade gratuitamente. Passadas quatro 
décadas e meia da fundação, a insti-
tuição tem muito a comemorar, sem 

Neste dia 06 de junho, a UPF comemora quatro décadas e meia de contribuição efetiva na formação de profissionais e no desenvolvimento 
da região Norte do RS

esquecer, entretanto, dos desafios que 
se impõem ao ensino superior a cada 
novo dia. 

Com mais de 21,8 mil alunos, a pre-
sença da Universidade gera, também, 
2,4 mil empregos diretos e outros tan-
tos indiretos, sendo a instituição tam-
bém reconhecida pela prestação de 
serviços e oferta de atividades de cul-
tura e lazer. As 12 unidades acadêmicas 
em Passo Fundo e os campi instalados 
nas cidades de Carazinho, Casca, La-
goa Vermelha, Palmeira das Missões, 
Soledade e Sarandi fazem da UPF uma 
universidade regional de referência, 
pois possibilita o acesso ao ensino su-
perior às comunidades de cidades polo 
em importantes microrregiões gaú-
chas.

O objetivo, desde o princípio, 
foi a educação de qualidade. Os 
investimentos em qualificação docente, 
na infraestrutura e a condição didático-
pedagógica garantem à UPF o conceito 

UniVeRsiDADe

Um mercado de trabalho em 
constante transformação 
exige, cada vez mais, pro-
fissionais qualificados. Para 
atender a demanda relacio-
nada à formação profissional 
e científica, realizar a pesqui-
sa e promover a extensão, 
a UPF é constituída por um 
conjunto de 12 unidades 
acadêmicas, faculdades e 
institutos, aos quais são vin-
culados os diferentes cursos 
de graduação. Confira: 

Atualmente, 
a UPF 
disponibiliza 
à comunidade 
60 cursos de 
graduação, 
além da 
possibilidade 
de educação 
continuada

Foto: Arquivo/UPF

Foto: Fabiana Beltrami

Unidades integradas 
constroem a 

Universidade

Faculdade de Artes e 
Comunicação – FAC
- Artes Visuais (B)
- Jornalismo (B)
- Publicidade e Propaganda (B)
- Design Gráfico (CST)
- Música (L)
- Música (Bacharelado em 
Instrumento)
- Música (Bacharelado em 
Canto)

Faculdade de Ciências Econômicas, 
Administrativas e Contábeis – Feac
- Administração (B)
- Ciências Contábeis (B)
- Ciências Econômicas (B)
- Agronegócio (CST)
- Comércio Exterior (CST)
- Gestão Comercial (CST)
- Gestão de Recursos Humanos (CST)
- Logística (CST) 

Faculdade de Medicina – FM
- Fonoaudiologia (B)
- Medicina (B)

Nesses 45 
anos, a UPF se 
orgulha de ter 

contribuído com 
a formação de 
mais de 63 mil 

profissionais 

DA NOSSA COMUNIDADE

HÁ 45 ANOS, A

Faculdade de Direito
- Direito (B)

Instituto de Ciências Biológicas – ICB
- Ciências Biológicas (B)
- Ciências Biológicas (L)
- Estética e Cosmética (CST)
- Enfermagem (B)
- Farmácia (B)
- Nutrição (B)

Instituto de Ciências Exatas
e Geociências – Iceg
- Ciência da Computação (B)
- Análise e Desenvolvimento de
Sistemas (CST)
- Sistemas para Internet (CST)
- Física (L)
- Geografia (L)
- Geografia(B)
- Geoprocessamento (CST)
- Matemática 
- Química (L)
- Química (B)

(B) Bacharelado (L) Licenciatura (CST) Curso Superior de Tecnologia
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Foto: Fabiana Beltrami

Faculdade de Agronomia e 
Medicina Veterinária – Famv
- Agronomia (B)
- Medicina Veterinária (B)

Faculdade de Educação – Faed
- Design de Moda (CST)
- Pedagogia (L)
- Serviço Social (B)

Faculdade de Engenharia e
Arquitetura – Fear
- Arquitetura e Urbanismo (B)
- Design de Produto (CST)
- Fabricação Mecânica (CST)
- Engenharia Ambiental (B)
- Engenharia Civil (B)
- Engenharia de Alimentos (B)
- Engenharia Elétrica - com Ênfase em Eletrônica (B)
- Engenharia - Hab. em Engenharia Mecânica (B)
- Engenharia de Produção Mecânica (B)
- Engenharia de Produção (B)

A
o comemorar 45 anos, a UPF 
alcança bons motivos para ce-
lebrar: além de ser reconhecida 
como a principal instituição de 
ensino do Norte gaúcho e ter 

contribuído com a formação profissional de 
mais de 63 mil profissionais, também pode se 
orgulhar de alcançar a marca de 60 convênios 
de cooperação internacional com instituições 
de 17 países.  Com os olhos voltados para o 
futuro, a instituição está atenta ao panorama 
educacional mundial e coloca em prática uma 
política que prima pela internacionalização, 
promovendo intercâmbios e fomentando re-
lações de pesquisa e transferência de tecnolo-
gia com instituições de ensino internacionais.

Por meio de acordos de cooperação com 
tradicionais universidades da América e Eu-
ropa, a UPF fomenta atualmente o contínuo 
intercâmbio tanto de estudantes quanto de 
professores. O reitor José Carlos Carles de 
Souza destaca que a maior beneficiária dessas 
parcerias é a própria comunidade acadêmica. 
“A instituição fomenta essas parcerias inter-
nacionais e julga fundamental o compartilha-
mento de informações, pesquisas e cultura, 
pois essa é uma forma de ampliarmos não 
apenas a formação acadêmica de nosso corpo 
docente e discente, mas a formação humana 
também”, observa. O reitor enfatiza a possi-
bilidade de os alunos que fazem intercâmbio 
durante a graduação voltarem ao exterior 

UPF inVeste nA inteRnACionALiZAÇÃo e 
mAntém 60 ConVênios De CooPeRAÇÃo 

Com institUiÇões De 17 PAíses

Número de acadêmicos participantes de intercâmbio chega a 264, e 
estrangeiros que vêm estudar na UPF já somam 138

para a pós-gradua-
ção. “Essa oportu-
nidade é favorecida 
pelo desempenho 
deles na instituição 
estrangeira e pelas 
boas relações inter-
nacionais da UPF 
com as suas conve-
niadas”, explica.

O bom desempe-
nho dos acadêmicos 
da UPF no exterior 
colabora com a di-
fusão da marca UPF, tendo reflexo direto na 
demanda crescente do número de estrangei-
ros pela instituição. Entre as estratégias para 
atrair e facilitar a estada de intercambistas 
estrangeiros, a Assessoria para Assuntos 
Internacionais e Interinstitucionais (AAII) 
implementou o projeto Parceiro UPF, que 
promove integração dos estrangeiros ao meio 
universitário e à cultura local, e o projeto Le-
tramento em Língua Portuguesa, que visa à 
autonomia dos estrangeiros. “A comunidade 
acadêmica acolhe muito bem o intercambista 
e a presença deles em sala de aula aguça o de-
sejo do aluno UPF em vivenciar um programa 
de intercâmbio, além de promover o conhe-
cimento de culturas diversas”, destaca a pro-
fessora Maria Elisabete Mariano dos Santos, 
coordenadora da AAII.

4 de recredenciamento pelo MEC 
enquanto Universidade, numa escala 
em que o 5 é o máximo. Atualmente, 
a instituição conta com 60 cursos de 
graduação e oferta a possibilidade de 
educação continuada por meio dos 
mais de 50 cursos de especialização 
em andamento, dez mestrados, dois 
doutorados e um estágio pós-doutoral. 
Nos mais de 400 hectares de área total, 
a Universidade oferece um ambiente 
de socialização e conhecimento. Para 
isso, conta com 150 clínicas e mais 
de 280 laboratórios, 23 anfiteatros 
e auditórios, 162 salas de ensino 
prático-experimental, museus, centro 
de idiomas, ginásio poliesportivo, 
zoológico e ampla área verde. A rede de 
dez bibliotecas é um dos diferenciais, 
colocando à disposição da comunidade 
acadêmica 282 mil exemplares em 
todas as áreas do conhecimento, além 
de bibliotecas online. 

Presença em todos os setores
A única Universidade instalada em 

Passo Fundo influenciou e continua 
sendo uma das principais propulsoras 
da economia, especialmente do setor 
comercial e de serviços. Inúmeros em-
preendimentos locais surgiram e foram 
aperfeiçoados nos últimos anos graças 
à existência da UPF. Destaca-se a vo-
cação de Passo Fundo para a área da 
saúde, visto que, para além dos conhe-
cimentos ofertados nos 14 cursos dessa 
área, a UPF tem contribuído decisiva-
mente com a atenção básica, trazendo 
recursos por meio de projetos e capaci-
tação dos profissionais que atuam nes-
se campo.

O efeito também é sentido em outras 
áreas, como agronegócio, construção 
civil, a tecnologia da informação, se-
tor imobiliário e, consequentemente, 
geração de empregos e renda. Merece 

O Campus I dispõe de mais de 400 hectares de área total, oferecendo ambientes de socialização e 
conhecimento

destaque, igualmente, o propósito da 
formação de professores nas mais di-
versas áreas, um compromisso da UPF 
desde a sua origem. A geração de novos 
conhecimentos tem recebido investi-
mentos, e a pesquisa consolida-se cada 
vez mais. O Parque Científico e Tecno-
lógico UPF Planalto Médio deve entrar 
em funcionamento em breve, demons-
trando a sintonia da instituição com a 
inovação e o desenvolvimento tecnoló-
gico, bom como a interação com gover-
no e empresas. 

Na avaliação do reitor José Carlos 
Carles de Souza, a UPF, desde a sua 
criação, procura estabelecer interfa-
ces com a sociedade, participando na 
identificação e na busca de soluções de 
problemas socioeconômicos da região 
de abrangência, por meio de iniciati-
vas voltadas à educação integral que 
contribuem para a melhoria das condi-
ções de vida e para o desenvolvimento 
sustentável. “Esse foi o propósito das 
ações nesses 45 anos. Da mesma forma, 
tais intenções continuarão norteando 
nossa atuação. Nos orgulhamos, en-
quanto instituição, de ter participado 
da formação profissional e humana de 
mais de 63 mil pessoas nesse período”, 
enfatiza o reitor. 

Para que toda a estrutura se man-
tenha em atuação, é necessário o 
suporte da Vice-Reitoria Adminis-
trativa. O vice-reitor Agenor Dias de 
Meira Júnior explica que a instituição 
investe em melhorias, equipamentos, 
infraestrutura e condições de traba-
lho para garantir as ações do tripé en-
sino-pesquisa-extensão. Articulada 
com sua mantenedora, a Fundação 
UPF, e por possuir caráter filantrópi-
co e comunitário, a UPF reinveste o 
que arrecada para oferecer os melho-
res serviços à comunidade acadêmica 
e regional.

O estudante 
de Engenharia 
Mecânica 
Fernando Alves 
Guimarães está 
participando 
de intercâmbio 
pelo programa 
Ciência Sem 
Fronteiras, na 
Universidade 
de Strathclyde, 
no Reino Unido

Faculdade de Odontologia – FO
- Odontologia (B)

Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas – IFCH
- Filosofia (B)
- Filosofia (L)
- História (L)
- Letras - Hab. em Língua Portuguesa e 
Língua Espanhola e Respectivas Literaturas 
(L)
- Letras - Hab. em Língua Portuguesa e 
Língua Inglesa e Respectivas Literaturas (L)
- Psicologia (B)
- Secretariado Executivo (B)

Faculdade de Educação Física e
Fisioterapia – Feff
- Educação Física (B)
- Educação Física (L)
- Fisioterapia (B)

PIAC – Programa de 
Intercâmbio Acadê-

mico da UPF
Santander – Progra-
ma de Bolsas Santan-

der Universidades
CsF – Programa Ciên-

cia sem Fronteiras 
– CAPES/CNPq

Programas de 
Intercâmbio 

oferecidos

Alunos da 
UPF no 
exterior

Alunos 
estrangeiros 

na UPF

10

4

27

11

51

32

264

138

14

7

24

9

64

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013/1 Total

26

4

31

16

17

25
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Participantes de intercâmbio acadêmico na UPF de 2005 a 2013
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A 
estrutura multicam-
pi da UPF conta com 
seis unidades nos 
municípios de Cas-
ca, Carazinho, Lagoa 

Vermelha, Palmeira das Missões, 
Sarandi e Soledade, além de Pas-
so Fundo. Em todas elas, nestes 45 
anos, foram formados mais de 63,8 
mil profissionais atuantes nos mais 
diversos estados brasileiros, bem 
como no exterior. Os reflexos da 
existência da UPF na região Norte 
do Estado são percebidos tanto na 
economia, quanto no desenvolvi-
mento educacional e no bem-estar 
das pessoas. 

De acordo com a economista e 
professora da UPF Cleide Moretto, o 
espectro do impacto de uma univer-
sidade, em seu caráter comunitário 
e regional, é muito amplo quando 
se considera o potencial em termos 
do ensino, da pesquisa e da exten-
são. “Aqui recaem o papel decisivo 
e o compromisso social da Univer-
sidade no desenvolvimento do ter-
ritório, formando trabalho quali-
ficado nas mais diferentes áreas e 
requalificando a força de trabalho 
já inserida no mercado, desenvol-
vendo pesquisas em seus laborató-
rios, centros e grupos de pesquisa 

UmA UniVeRsiDADe A seRViÇo DA ReGiÃo

Impacto no desenvolvimento do Norte do Estado é evidenciado tanto na economia quanto no bem-estar social

e oferecendo os seus resultados e 
avanços em práticas de extensão 
universitária para toda a comuni-
dade”, exemplifica.

Esse impacto é de difícil 
mensuração. Conforme a 
pesquisadora, essa intangibilidade 
repercute no compromisso da 
Universidade não apenas com 
a competitividade econômica, 
mas também com o bem-estar 
social, a busca incessante do 
desenvolvimento sustentável e 
a diminuição dos desequilíbrios 
territoriais em sua área de 
abrangência.

Referência na produção de 
conhecimento

Além de ser a principal impul-
sionadora do polo educacional no 
qual Passo Fundo se tornou, a UPF 
é, na opinião do prefeito Luciano 
Azevedo, uma referência na produ-
ção de conhecimento. “Além de ser 
um centro de excelência em ensino, 
pesquisa e extensão, sua contribui-
ção para a cidade é imensurável, 
seja pelas ações comunitárias ou 
pela prestação de serviços sociais, 
jurídicos, culturais ou na área da 
saúde. A UPF ainda é responsável 
por grande movimentação em dife-
rentes setores da nossa economia, 
fazendo com que pessoas de outras 
cidades ou estados instalem-se em 
Passo Fundo e escolham esta ter-
ra para fixar residência e planejar 
um futuro próspero”, justifica. Na 
opinião de Azevedo, a história do 
município não seria a mesma caso 
a Universidade não tivesse se de-
senvolvido paralelamente.

Formação de cidadãos
Para o prefeito de Lagoa Verme-

lha Getulio Cerioli, a influência da 
UPF no desenvolvimento do mu-
nicípio está ligada à promoção do 
conhecimento científico e à geração 
de novas tecnologias. “A UPF é uma 
instituição de ensino sólida e en-
volvida com a população dos mu-
nicípios onde atua. Ao produzir e 
difundir ações e projetos na área da 
educação, cumpre a nobre missão 
de formar cidadãos competentes, 

críticos, éticos e humanistas, pre-
parados para atuar como agentes 
transformadores da sociedade con-
temporânea”, avalia. Cerioli desta-
ca, ainda, que não se pode pensar 
em desenvolvimento sem antes 
falar em educação. “Não podemos 
pensar no crescimento da econo-
mia, na diversificação da agricultu-
ra ou na solução dos problemas da 
saúde, sem antes pensar na educa-
ção como base das políticas públi-
cas que desenvolvemos em busca 
de mais qualidade de vida para to-
dos”, argumenta.

Aumento da renda
A UPF mantém importantes traba-

lhos em conjunto com as adminis-
trações municipais. Em Carazinho, 
por exemplo, possui parceria com 
o Hospital de Caridade e um convê-
nio para a contratação de estagiá-
rios. “O benefício deste convênio é 
de extrema importância, principal-
mente ao estudante, pois consegue 
unir teoria à prática, possibilitando 
que se torne um bom profissional, 
preparado para o mercado de tra-
balho”, destaca o prefeito Renato 
Süss. Segundo o chefe do executivo 
municipal, devido à qualificação e 
quantidade de novos profissionais 
formados e disponíveis para o mer-
cado de trabalho, a UPF influencia 
na melhoria da renda pessoal dos 
munícipes, o que reflete em um au-
mento de recursos para o comércio 
e outros setores da economia. 

Planejamento
Na opinião do prefeito de Sole-

dade Paulo Ricardo Cattaneo, a 
UPF cumpre papel estratégico no 
planejamento do ensino superior 
no município. “A formação ofere-
cida permite o desenvolvimento do 
município em todas as suas dimen-
sões. A Universidade é uma grande 
parceira de Soledade”, pontua. En-
tre os destaques do envolvimento 
da UPF no desenvolvimento local, 
Cattaneo cita o Centro Tecnológico 
de Pedras, Gemas e Joias do RS. “Ele 
cumpre um papel fundamental no 
desenvolvimento do setor pedrista 
e joalheiro de Soledade”, conclui. 

O município de Sarandi sempre 
foi uma referência no setor têxtil, 
moveleiro e da construção civil. Para 
o prefeito Paulo Kasper, a chegada da 
UPF ajudou o município a se trans-
formar em uma referência também 
na educação regional, além de gerar 
emprego e renda. “Tudo isso foi muito 
importante para a autoestima de toda 
a população. A chegada da UPF em 
Sarandi foi extremamente benéfica e 
de muita relevância”, afirma. Kasper 
destaca, ainda, que a administração 
municipal é parceira da UPF, seja 
em ações educacionais, culturais ou 
econômicas, além de estar atenta às 
demandas regionais. “Nossa UPF é 
inovadora e ajuda a desenvolver todos 
os municípios vizinhos. Eu diria que a 
UPF sustenta-se em três verbos: edu-
car, formar e transformar”, observa.

O município de Casca atrai muitos estudantes da região em 
busca da formação superior no campus da UPF. O prefeito Alan 
Martins das Chagas acredita que a oportunidade de ter uma 
universidade próxima permite que os jovens se formem sem 
precisar sair de suas cidades, o que contribui para que possam 
aplicar os conhecimentos em favor do desenvolvimento regio-
nal. “A educação transforma a sociedade em todos os aspectos, 
sociais, econômicos e culturais. Se não houvesse campus 
da UPF em Casca, talvez, muitas pessoas não conseguiriam 
cursar o ensino superior ou técnico”, pontua. Sobre as diversas 
parcerias estabelecidas, ele cita o exemplo do curso técnico em 
Enfermagem viabilizado pela UPF para a qualificação de profis-
sionais para atuarem principalmente no hospital do município, 
que é referência na região.

Desenvolvimento

Inovação

Projeto de 
extensão 

Balcão do 
Consumidor 

é um 
exemplo 

de inserção 
regional 

da UPF. 
São cinco 
unidades 

instaladas 
em Passo 

Fundo, 
Casca, 

Carazinho, 
Lagoa 

Vermelha e 
Soledade. 

Em seis 
anos, já 

foram 
atendidas 

mais de 35 
mil pessoas

Foto: Fabiana Beltrami/Nexjor

Foto: Cassiane Portela/PMPF
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S
er uma instituição de en-
sino sólida e envolvida 
com a população da re-
gião, que prima pela qua-
lificação dos professores, 

que fomenta a geração e difusão do 
conhecimento e, principalmente, 
que busca sempre a excelência do 
ensino. Esse é o desafio que move a 
UPF desde a sua instalação, há 45 
anos. Os investimentos garantem a 
articulação entre ensino, pesquisa e 
extensão nos 60 cursos de graduação 
oferecidos. Diferentes indicadores 
atestam a efetividade das políticas 
de gestão adotadas e a dedicação da 
comunidade acadêmica. 

Na última avaliação do MEC divul-
gada no ano passado, as graduações 
em ciências exatas, licenciaturas e 
áreas afins tiveram resultados que 
comprovam a qualidade educativa: 
19 cursos conquistaram conceito 4 
e um conceito máximo 5 no CPC, in-
dicador que resulta das avaliações 
de desempenho dos estudantes, da 
infraestrutura, do corpo docente e 
da organização didático-pedagógi-
ca. O resultado apontou, também, 
três cursos ofertados pela UPF entre 
os excelentes no Brasil: Fabricação 
Mecânica, Engenharia de Alimentos 
e História. 

Outro reconhecimento à qualida-
de da UPF foi divulgado pelo jornal 
Folha de São Paulo, que produziu em 
2012 o primeiro ranking sistemático 
de universidades brasileiras. Pelo 
Ranking Universitário Folha (RUF), 
a UPF figura como a 5ª instituição de 
ensino superior do Rio Grande do Sul 
entre as não públicas. O ranking ge-
ral foi desenvolvido a partir de qua-
tro indicadores: produção científica, 
inovação, reputação no mercado e 
qualidade de ensino. Além disso, a 
última edição do Guia do Estudante 
da Editora Abril estrelou 30 cursos 
nos diferentes campi. Já a Faculdade 
de Agronomia e Medicina Veterinária 
e o Instituto de Ciências Biológicas 
conquistaram, nos últimos quatro 
anos consecutivos, o Prêmio Melho-
res Universidades – Guia do Estu-
dante, da Editora Abril, na categoria 
“As Melhores por Área de Conheci-
mento”, em Meio Ambiente e Ciên-
cias Agrárias – Escola Privada.

Uma rede de apoio à 
aprendizagem

Para produzir e difundir conheci-
mentos e preparar profissionais para 
um mercado de trabalho em cres-
cente transformação, é preciso uma 
estrutura diferenciada. Nessa área, a 
UPF dispõe de modernos espaços de 
aprendizagem, uma rede de 10 biblio-
tecas, clínicas e laboratórios.  Mas a 
aquisição do conhecimento vai além: 

QUALiDADe eDUCAtiVA GARAntiDA
Vice-Reitoria de Graduação 
articula políticas e ações para 
garantir que o processo for-
mativo do cidadão e do pro-
fissional se desenvolva plena-
mente

mesmo tendo mais de 75% dos pro-
fessores com a titulação de mestres e 
doutores, a instituição segue inves-
tindo em práticas contínuas de atua-
lização de conhecimentos do corpo 
docente. A vice-reitora de Graduação 
Neusa Maria Henriques Rocha afirma 
que, a partir da observação do con-
texto de ensino e das mudanças nos 
campos pedagógico, tecnológico, 
científico e profissional, o Programa 
de Formação Docente, desenvolvido 
há dois anos, busca a proposição de 
ações pedagógicas inovadoras, além 
do aprimoramento administrativo e 
da gestão acadêmica. 

Já os acadêmicos podem contar 
com uma rede de apoio à aprendi-
zagem. Em funcionamento há vários 
anos, o Serviço de Atenção ao Es-
tudante é um espaço de mediação, 
que busca otimizar os recursos e os 
espaços da UPF, contribuindo para 

a acessibilidade, a permanência e o 
sucesso do acadêmico na vida uni-
versitária. Nesse contexto, destaca-
se o Programa de Apoio à Aprendi-
zagem do Estudante, que prevê aulas 
de apoio, oferecidas gratuitamente, 
organizadas em pequenos grupos, 
em horários alternativos, sob orien-
tação dos professores e de alunos 
apoiadores. Em 2012, cerca de 900 
estudantes de 22 cursos participaram 
do Programa de Apoio à Aprendiza-
gem do Estudante, que contou com 
o trabalho de 20 professores e de 22 
alunos apoiadores. O sucesso da pro-
posta é evidenciado por mais de 70% 
de aprovação nas disciplinas desen-
volvidas em sala de aula (currículo 
do curso) e que foram oferecidas nas 
aulas de apoio. 

A acessibilidade ao ensino superior 
para as pessoas com necessidades 
educacionais permanentes ou tem-

UPF promove ações que aproximam os universitários de seus campos de atuação

A tradição e a qualidade educacional da UPF têm sido diferen-
ciais considerados por quem busca sua formação superior. Nos 
últimos anos, a instituição tem alcançado recordes consecutivos 
de inscritos a cada processo seletivo de Vestibular.  O número 
de matrículas também é comemorado. Só no último Vestibular 
de Verão, por exemplo, foram mais de três mil novos acadêmicos 
ingressando na estrutura multicampi. 

Para o Vestibular de Inverno, que vai ocorrer no próximo dia 
29 de junho, estão sendo oferecidos 26 cursos, entre eles, uma 
novidade: Engenharia de Produção, que vem para suprir uma de-
manda de qualificação profissional para atuação tanto no setor 
industrial quanto nos setores de comércio e serviços. As inscri-
ções ao processo seletivo estão abertas até 24 de junho e devem 
ser feitas no site http://vestibular.upf.br, onde também é possível 
encontrar mais informações.

porárias é outra preocupação. Esses 
alunos têm assegurado o acompa-
nhamento psicológico e psicopeda-
gógico, além da disponibilização de 
recursos de tradução e interpretação 
para a Língua Brasileira de Sinais, 
tecnologia assistiva e mobilidade. 

A vice-reitora de Graduação desta-
ca que aos acadêmicos em curso há, 
igualmente, a ampliação de possibili-
dades de participação em programas 
de extensão, de iniciação científica, 
de educação tutorial e reorientação 
da formação profissional na área 
da saúde e de participação em pro-
gramas de intercâmbio acadêmico. 
Além disso, a UPF integra o Progra-
ma Institucional de Bolsa de Inicia-
ção à Docência (Pibid) e o Plano Na-
cional de Formação dos Professores 
da Educação Básica (Parfor). “Procu-
ramos auxiliar na permanência dos 
estudantes, oferecendo possibilida-
des de bolsas, gratuidades e créditos. 
Da mesma forma, promovemos ações 
que aproximam os universitários de 
seus campos de atuação, ampliando 
os saberes sobre sua profissão”, en-
fatiza a professora Neusa.

Rede de 10 
bibliotecas 
é um dos 
diferenciais 
à disposição 
dos 
acadêmicos

Vestibulares e matrículas recordes

Fotos: Fabiana Beltrami
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O 
permanente diálogo 
com a comunidade é 
uma das marcas da UPF, 
considerando a sua na-
tureza comunitária e a 

estreita relação que nutre com a região 
desde sua origem. Nesse contexto, a 
extensão constitui um meio de promo-
ver e construir com a comunidade o 
desenvolvimento sustentável, a partir 
dos conhecimentos gerados pelas ativi-
dades de ensino, pesquisa e da própria 
extensão. Isso se concretiza por meio 
de ações educativas, sociais e culturais 
que reforçam a qualidade de vida da 
população, consolidando o compro-
metimento da UPF com a mobilização 
democrática do território.

Essa aproximação com a realidade 
social é vista pela Universidade como 
parte inerente ao fazer acadêmico. 
Para a vice-reitora de Extensão e As-
suntos Comunitários Bernadete Maria 
Dalmolin, é fundamental que a Uni-
versidade interaja com a comunidade, 
produzindo em conjunto com esta o co-
nhecimento que valoriza as culturas lo-
cais. “A extensão tem como finalidade 
a formação acadêmico-científica, pro-
fissional, ética e política do estudan-
te. Com esse enfoque na integralidade 
da formação, a extensão abre espaços 
para a conquista de uma educação sem 
exclusões e de uma cidadania educa-
dora e transformadora”, salienta. As 
atividades de extensão propostas pela 
UPF se dão nas mais diversas áreas: co-
municação, cultura, direitos humanos 
e justiça, educação, meio ambiente, 
saúde, trabalho, tecnologia e produ-
ção.

O comprometimento da instituição 
com a sociedade foi reconhecido re-
centemente com a conquista do Prê-
mio Responsabilidade Social, entre-
gue pela Assembleia Legislativa. No 
final de 2011, ações da UPF ganharam 
destaque estadual após a conquista 
da distinção máxima entre as institui-
ções de ensino superior, concedida à 
Fundação Universidade de Passo Fun-
do (FUPF), mantenedora da UPF. O 
prêmio avaliou uma série de práticas 

Atividades de extensão promovem o desenvolvimento co-
munitário regional sustentável a partir dos conhecimentos 
gerados no ambiente acadêmico

A DEMOCRATIZAÇÃO DO

UPF promove a difusão do conhecimento, a educação e a cultura por meio de ações como as Jornadas e 
Jornadinhas de Literatura

responsáveis, promovidas por meio de 
projetos extensionistas, relativas aos 
públicos internos, externos e à comu-
nidade. Entre os destaques está o pro-
jeto Educação e Cidadania, desenvolvi-
do pelo curso de Serviço Social e pela 
UPFTV, com o objetivo de promover 
ações socioeducativas com populações 
em situação de vulnerabilidade e risco 
social. O trabalho envolve geração de 
emprego e renda, esporte, cultura e 
lazer, inclusão digital, segurança ali-
mentar, combate à fome e à violência 
contra a mulher, saúde e educação, 
garantia de direitos e atividades para a 
terceira idade.

Inclusão digital
Para atender ao objetivo de 

desenvolver ações extensionistas 
voltadas à transformação social e à 
formação cidadã na perspectiva de 
ampliar e aprofundar as relações entre a 
comunidade acadêmica e a sociedade, 
a Vice-Reitoria de Extensão mantém 85 
projetos em andamento. Entre eles está 
o Mutirão pela Inclusão Digital, que tem 
como objetivo promover a apropriação 
das tecnologias de rede por pessoas 
integradas às políticas de assistência 
social. A iniciativa foi destaque no 
anuário ARede de Inclusão Digital 
2012-2013, publicação que elenca os 
principais projetos brasileiros na área e 
que já havia concedido à iniciativa, em 
2011, o prêmio ARede. As atividades são 
gratuitas e acontecem no Laboratório 
Central de Informática desde 2004. 
O projeto já atendeu mais de 1,6 
mil usuários, e por meio dele foram 
realizados 34 eventos de socialização 
do conhecimento, publicados 80 
artigos científicos, envolvidos 156 
estagiários e desenvolvidos 20 
trabalhos de conclusão de curso e 21 
dissertações de mestrado.

Educação de qualidade
A UPF também desenvolve diversos 

projetos de extensão que qualificam 
a educação regional. Ao encontro das 
demandas atuais, o projeto Obser-
vatório da Juventude e de Violências 

nas Escolas constitui-se em um cen-
tro multidisciplinar de referência no 
desenvolvimento de intervenções e 
produção de conhecimentos relacio-
nados à juventude e à violência nas 
escolas. A iniciativa inclui atividades 
com professores e estudantes, como 
cursos e oficinas e trocas de experiên-
cias. Outras formas de colaborar com 
a educação regional são desenvolvi-
das no Centro Regional de Educação, 
considerado um laboratório de ideias 
inovadoras, o qual dinamiza as políti-
cas de extensão na área educacional e 
envolve quatro programas: Formação 
de professores, Apoio Didático-Peda-
gógico ao Processo de Ensino e Apren-
dizagem, Educação Integral e Políticas 
e Gestão da Educação.

Abrangência ilimitada
Entre as atividades de extensão da 

UPF, há aquelas que, por sua abran-
gência e seu tempo de atuação, se tor-
naram parte da vida de muitas pessoas. 
Exemplo disso são as Jornadas Literá-
rias, movimentação cultural perma-
nente realizada há mais de 30 anos que 
culmina com a reunião de centenas de 
autores e milhares de leitores de dife-
rentes estados brasileiros e países para 
vivenciar as diversas formas de intera-
ção com os livros e a literatura. Da mes-
ma forma, outras iniciativas culturais 
são amplamente difundidas em proje-
tos como o Grupo de Música Brasileira, 
Coral Universitário, Núcleo de Violinos 
Suzuki, Musicografia Braile, Grupo Ét-
nico e Grupo de Danças Tanz. 

O Balcão do Consumidor, da Facul-
dade de Direito, também tem atuação 
bastante abrangente. Possui unidades 
em Passo Fundo, Carazinho, Casca, 

Projeto Mutirão pela Inclusão Digital já atendeu 
mais de 1,6 mil pessoas 

ConHeCimento

As atividades de ensino, pesquisa e ex-
tensão dos 14 cursos da área da saúde 
são integradas por meio do Centro 
Universitário de Saúde Coletiva (Ceusc). 
A atuação do Ceusc visa à melhoria 
da formação acadêmica e das condi-
ções da saúde da comunidade local e 
regional. Além de manter convênio com 
o Ministério da Saúde, municípios e em-
presas, desenvolver diversas atividades 
tais como cursos, seminários, capacita-
ções e apoio e participação em eventos, 
realiza atividades de apoio aos projetos 
Pró-Saúde e PET-Saúde, iniciativas que 
contam com a parceria da Prefeitura de 
Passo Fundo, dos ministérios da Saúde 
e Educação e promovem a melhoria do 
atendimento e da formação em saúde.

Promoção à saúde

Lagoa Vermelha e Soledade e atende 
pessoas de centenas de municípios, 
consolidando-se como uma rede re-
gional de defesa do consumidor, con-
siderando ainda os atendimentos que 
presta em sua unidade móvel.

Além de se integrar localmente, a 
extensão da UPF busca novas articu-
lações. Isso vem se concretizando por 
meio de ações conjuntas com políticas 
públicas e da interação com outras ins-
tituições e universidades, em ativida-
des como as Jornadas de Extensão do 
Mercosul. Dessa forma, a UPF perma-
nece expandindo suas relações com o 
mundo, sem perder, no entanto, suas 
raízes locais.

Atuação na 
área da saúde 

visa à melhoria 
da formação 
acadêmica e 

das condições 
de atendimento
da comunidade 
local e regional

Fotos: Arquivo/UPF
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G
erar e divulgar o co-
nhecimento a partir das 
necessidades da co-
munidade em que está 
inserida e dos desafios 

que as fronteiras do conhecimento 
propõem é o que sempre norteou a 
pesquisa na UPF ao longo dos seus 
45 anos de história. Mobilizando aca-
dêmicos e professores das diferentes 
áreas, a pesquisa se integra à gradua-
ção e à pós-graduação, e ocorre vin-
culada às disciplinas curriculares, 
aos trabalhos de conclusão de cursos 
e aos projetos institucionalizados. 
Pesquisa fortalecida tem impacto 
direto na pós-graduação e a articula-
ção entre as duas permite a inovação 
e o desenvolvimento econômico, so-
cial, científico e cultural.  

Nos últimos anos, as atividades de 
pesquisa desenvolvidas na UPF vêm 
apresentando crescimento quantita-
tivo e qualitativo, em razão, princi-
palmente, da qualificação do corpo 
docente. Em 2012, foram mais de 
300 projetos institucionalizados e, 
em 2013, até o momento, são 264. De 
acordo com o vice-reitor de Pesquisa 
e Pós-graduação Leonardo José Gil 
Barcellos, a pesquisa e os seus resul-
tados procuram dar conta tanto das 
tendências universais quanto da rea-
lidade da região em que a UPF está 
inserida. Como exemplo, o vice-rei-
tor destaca os projetos desenvolvidos 
em Lagoa Vermelha, que beneficiam 
a indústria moveleira. Já aqueles 
executados em Sarandi auxiliam na 
indústria têxtil. Ainda, a produção 
científica gerada em Soledade inter-
fere positivamente na mineração, e, 
em Passo Fundo, um dos setores be-
neficiados é o de alimentos.

A UPF conta com 76 grupos de pes-
quisa cadastrados no CNPq, muitos 
dos quais já consolidados e outros 
caminhando para o processo de con-
solidação. “Esses grupos valorizam 
as especialidades de cada curso, mas 
também desenvolvem estudos multi-
disciplinares e interdisciplinares, in-
tegrando diferentes áreas do conhe-
cimento”, explica Barcellos. 

Foco no crescimento
Para que a produção científica con-

tinue crescendo e acontecendo, a 
UPF tem investido em diferentes ini-
ciativas, para proporcionar melhores 
condições de trabalho aos grupos de 
pesquisa, auxiliando no custeio e no 
financiamento para a produção e pu-
blicação em língua inglesa, na aqui-
sição e distribuição de literatura es-
pecífica. Com o mesmo objetivo, vem 
fomentando a participação em even-
tos e o estabelecimento de projetos 
de pesquisa em rede e em parceria 
com outras universidades nacionais 
e internacionais consolidadas. 

Além disso, a instituição possibi-
litou a ampliação de licenças para a 

PesQUisA e Pós-GRADUAÇÃo inteGRADAs
PRomoVem o DesenVoLVimento
UPF tem, atualmente, 264 projetos de pesquisa institucionalizados. Na pós-graduação, são 52 cursos de especialização, 10 mestra-
dos, dois doutorados e um estágio pós-doutoral

qualificação docente com duas fren-
tes de atuação: a Licença para Dou-
torado e a Licença Pós-Doutoral, que 
incentivam a internacionalização 
por meio de estudos e contatos dos 
pesquisadores com docentes de ou-
tros países. 

Necessidade de qualificação
A UPF acredita que o desenvolvi-

mento de uma região ou de um país 
requer pessoas com formação qua-
lificada, que invistam na formação 
continuada e que possam liderar 
processos tecnológicos, administra-
tivos e sociais.  Na pós-graduação 
lato sensu, a UPF oferece, semestral-
mente, dezenas de opções de cursos 
de especialização e MBAs em dife-
rentes áreas. Fruto da qualificação 
docente e da consolidação da pes-
quisa, os programas stricto sensu são 
10 e estão em expansão. Em nível de 

mestrado acadêmico, a Universida-
de oferece os cursos de Agronomia, 
Educação, História, Engenharia, Le-
tras, Interdisciplinar em Envelheci-
mento Humano, Odontologia, Bioex-
perimentação e Ciência e Tecnologia 
de Alimentos.  Em nível de mestrado 
profissional, oferece o curso de Proje-
to e Processos de Fabricação, área de 
Engenharia Mecânica. A instituição 
conta, ainda, com dois doutorados, 
em Agronomia e em Educação, e com 
um estágio pós-doutoral em Agrono-
mia. Todos os cursos atendem aos 
critérios de qualidade da Capes. 

Barcellos destaca que 2013 será um 
ano muito profícuo para a pesquisa 
e a pós-graduação. “Temos seis no-
vos cursos aguardando aprovação 
da Capes, três deles mestrados nas 
áreas de Direito, Ensino de Ciências 
e Ciência da Computação, além dos 
doutorados em Letras, História e En-

Programa de Pós-graduação em Odontologia atua 
em três linhas de pesquisa: Biomateriais, Clínica 
odontológica baseada em evidências e Odontologia 
Preventiva

Cursos com 
inscrições 

abertas

A UPF está com 
as inscrições aber-
tas para os cursos 
de Mestrado em 
Bioexperimenta-

ção, em Educação, 
em História e o 
doutorado em 

Educação. Interes-
sados podem fazer 

sua inscrição
pelo site

www.upf.br/pos. 

genharia, que já possuem cursos de 
mestrado consolidados”, lembra.

Novo mestrado
Recentemente, a UPF conquistou a 

aprovação do Mestrado em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, que passa 
a ser ofertado a partir de 2014. O pro-
grama visa a pesquisar o desenvolvi-
mento de alimentos a partir de novas 
tecnologias e novos ingredientes, 
buscando a melhoria de produtos e 
processos, com visão integrada da 
importância do alimento para o ho-
mem, da segurança alimentar e da 
responsabilidade ambiental.

O curso integra professores das 
Faculdades de Agronomia e Medi-
cina Veterinária e de Engenharia e 
Arquitetura, sendo desenvolvido 
com base em duas linhas de pes-
quisa: Processos biotecnológicos e 
não convencionais na produção de 
alimentos e ingredientes e Quali-
dade e propriedades funcionais de 
alimentos. O egresso do curso estará 
capacitado para atuar em institui-
ções de ensino superior, indústrias 
de alimentos, órgãos de pesquisa, 
consultorias e órgãos públicos com 
atividades na área de ciência e tec-
nologia de alimentos.

Na área da 
Agronomia, a 
UPF mantém 

os cursos de 
mestrado e 
doutorado, 

além de estágio 
pós-doutoral

Programa 
de Pós-

Graduação 
em Educação, 
por meio dos 

cursos de 
mestrado e 
doutorado, 
desenvolve 

estudos que 
permitem 

formular 
proposições 

articuladas a 
propostas de 

intervenção 
educativa

Foto: Caroline Simor
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M
ais que uma prática 
saudável, a UPF acre-
dita no esporte como 
uma ferramenta de 
cidadania, socializa-

ção e desenvolvimento, além de uma 
oportunidade para um futuro promis-
sor. Com essa intenção, cria condições 
e incentiva crianças, adolescentes e 
adultos para a prática esportiva, de for-
ma amadora ou profissional, seja com 
o objetivo de subir ao pódio ou apenas 
para superar obstáculos pessoais. Essa 
postura vem se consolidando, e a cada 
ano cresce o número de pessoas bene-
ficiadas. 

O atleta do amanhã começa 
hoje

O projeto de extensão Atleta do Fu-
turo atende aproximadamente 900 
crianças, adolescentes e adultos a 
cada ano, no Campus I e em Soledade. 
Os participantes têm na iniciativa não 
apenas a oportunidade de participar 
de uma das 10 modalidades esportivas 
oferecidas, como também de se inserir 
no meio acadêmico e vislumbrar novas 
perspectivas. Mais de 30 acadêmicos 
da graduação em Educação Física, su-
pervisionados por professores, dirigem 
as atividades, que incluem iniciação 
desportiva, orientações, treinamentos 
e participação em competições. Além 

UPF aposta no esporte como porta de acesso a melhores oportunidades

APoio Ao esPoRte PRomoVe CiDADAniA e inCentiVA AtLetAs

de atender a comunidade, o projeto se 
constitui em espaço para estágios in-
terdisciplinares, a partir de iniciativas 
como o Saúde Bucal (Odontologia), 
Alimentação Saudável (Nutrição) e De-
formidade Postural (Fisioterapia). 

Sintonia com o Estado
A UPF está integrada com o Estado 

em ações de incentivo ao esporte. Em 
abril deste ano, foi instalado na insti-
tuição o Polo de Desenvolvimento do 
Esporte e Lazer, o maior dos sete que 
serão implantados no Rio Grande do 
Sul, com abrangência de 152 municí-
pios. O polo media a relação dos mu-

A UPF também apoia atletas individuais. Há aproximadamente 
14 anos, o ciclista de Montain Bike Ricardo Machado é patrocinado 
pela UPF, assim como sua filha e competidora do mesmo esporte 
Luana Machado, que desde 2003 conta com o incentivo. Machado 
e Luana já consolidaram seus nomes no universo do esporte, com 
importantes conquistas nacionais e internacionais.  Desde 2011 
a carateca Manuela Spessatto passou a representar a UPF nos 
tatames, subindo ao pódio em campeonatos regionais, nacionais 
e internacionais. Também há aproximadamente dois anos, Maicon 
Mancuso compete com apoio da instituição. O jovem corredor vem 
obtendo resultados promissores em provas de 5 e 10 mil metros, 
que o destacam entre os primeiros do ranking nacional.

Outras iniciativas da comunidade regional, relativas a campeona-
tos, preparação e avaliações físicas de atletas, também são apoia-
das pela UPF. Todo o trabalho é realizado em instalações apro-
priadas e por acadêmicos e professores capacitados, em unidade 
acadêmica com mais de 40 anos de atuação no esporte regional.

O ciclista 
Ricardo 

Machado é 
apoiado há 

14 anos pela 
instituição e 

já conquistou 
importantes 

títulos 
nacionais e 

internacionais

Destaques em diferentes modalidades

nicípios com a Fundergs, o órgão es-
tadual responsável pela execução das 
políticas públicas ligadas ao esporte. 

Força para o voleibol feminino
O voleibol da região passou a ser 

mais intensamente incentivado pela 
UPF em 2013. Por meio de parceria en-
tre a Universidade, a empresa BSBios 
e a  Associação Esportiva e Recreati-
va Voleibol Passo Fundo, foi criada a 
equipe UPF/BSBios de Voleibol Femi-
nino. O grupo, formado por 16 atletas, 
tem como técnico o professor Gilberto 
Bellaver e como padrinho, o multicam-
peão Gustavo Endres. 

Foto: Fabiana Beltrami

Foto: Arquivo UPF

A equipe UPF/BSBios de Voleibol Feminino foi criada em 2013 e já treina para competições estaduais e nacionais
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A 
visão de que as univer-
sidades são formado-
ras de recursos huma-
nos apenas está sendo 
contrariada frente aos 

novos desafios a que os centros pro-
dutores de conhecimento têm sido 
submetidos. Na atualidade, as uni-
versidades também são as responsá-
veis pela formação de recursos téc-
nicos fundamentais para a inovação 
das empresas no país. Processos de 
desenvolvimento de novos produtos 
e serviços, melhorias em métodos de 
produção, adaptação de tecnologias 
e melhoria do desempenho técnico 
das empresas estão entre as novas 
atribuições. 

Na UPF, uma nova era de geração 
de conhecimentos e de interação en-
tre a Universidade e as empresas está 
sendo implementada. O suporte para 
essas ações é dado pela Vice-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação, por 
meio do escritório de inovação que 
funciona na Divisão de Intercâmbio 

UmA noVA eRA nA GeRAÇÃo De ConHeCimentos

e tRAnsFeRênCiA De teCnoLoGiA

Parque Científico e Tecnológico, polos de inovação e ações de interação entre a Universi-
dade e as empresas ampliam inserção comunitária da UPF

em Ciência e Tecnologia. Conforme 
explica o vice-reitor Leonardo José 
Gil Barcellos, ao articular as ações de 
ensino, pesquisa e extensão, a UPF 
promove esforços multidisciplinares 
e encontra soluções para as deman-
das da sociedade. “Essas ações são 
implementadas a partir do apoio na 
captação de recursos para inovação, 
da interação entre a Universidade e 
as empresas e da gestão da proprie-
dade intelectual”, ressalta.

Empreendedorismo e 
inovação

A Universidade também está im-
buída da função de promover a ino-
vação e o empreendedorismo nas 
empresas da região. E para empreen-
der, são necessárias parcerias – de 
ideias, de conhecimento, financei-
ras. Para atender a essa finalidade, 
diferentes projetos de interação en-
tre Universidade e empresas estão 
sendo colocados em prática. Um 
exemplo é a atuação conjunta entre 
UPF e Agência Gaúcha de Desen-
volvimento e Promoção do Investi-
mento, do governo do Estado, que 
está viabilizando o atendimento, 
até o final de 2013, de pelo menos 
600 empresas dos 21 municípios que 
compõem a região da Produção por 
meio do Núcleo de Extensão Produ-
tiva e Inovação. O projeto teve início 
no ano passado e beneficiou cerca de 
140 empresas, que atingiram objeti-
vos importantes: redução de custos 
e aumento de rendimento e seguran-
ça.

O atendimento é gratuito, e a con-
trapartida da empresa é o investi-
mento nas melhorias propostas. 
“Muitas vezes o empresário não 
dispõe de informações gerenciais, 
fundamentais para a tomada de de-
cisão, nem sequer tem sua produção 

Laudir Luiz Auozani, explica que nos 
últimos anos a instituição recebeu 
mais de R$ 3,4 milhões para colocar 
em prática 12 projetos. Ainda, estão 
em execução outros 10 projetos, que 
juntos somam mais de R$ 2,2 milhões 
em investimentos.

Parque Científico e 
Tecnológico

Para promover oportunidades de 
negócio e agregação de valor, além de 
fortalecer a sinergia entre a Univer-
sidade e as empresas, foi instalado o 
Parque Científico e Tecnológico UPF 
Planalto Médio, com apoio da Prefei-
tura de Passo Fundo e dos governos 
estadual e federal. As áreas de atua-
ção do Parque são tecnologia da in-
formação (TI), saúde, alimentos, me-
talmecânica, biotecnologia e energia. 

A primeira etapa do projeto já está 
em fase de conclusão e será inaugu-
rada em setembro. Estão previstos 
espaços para incubação, o Núcleo de 
Inovação e de Transferência de Tec-
nologia e uma área administrativa. Os 
recursos de mais de R$ 920 mil foram 
repassados pela Secretaria de Ciên-
cia, Inovação e Desenvolvimento Tec-
nológico do Rio Grande do Sul (SCIT/
RS). Recursos federais de mais de R$ 
3,7 milhões estão sendo empregados 
para a compra de equipamentos às di-
ferentes áreas de atuação do Parque, 
criando um ambiente de inovação in-
terdisciplinar. 

Neste ano, um novo projeto da 
SCIT/RS contemplou o Parque da 
UPF com mais de R$ 2,7 milhões para 
a instalação da Central Multiuso de 
Equipamentos e Centro Tecnológi-
co e Incubadora para Agricultura de 
Precisão. Os recursos serão emprega-
dos para aquisição de equipamentos 
e construção de um novo módulo do 
Parque, com previsão para iniciar as 
operações em março de 2014. “Este 
novo projeto buscará a melhoria na 
caracterização das vulnerabilidades 
climáticas e impactos na agricultura e 
no uso da terra, assim como propor-
cionará ganhos logísticos a partir da 
centralização física de equipamentos 
de uso em comum”, explica o gestor 
do Parque professor Alexandre Laza-
retti Zanatta.

Polos tecnológicos investem nas áreas vocacionais de cada região. Em Soledade, 
por exemplo, a área de pedras, gemas e joias recebe investimentos por meio do 
Polo de Inovação Tecnológica do Alto da Serra do Botucaraí 

Primeiro 
módulo 
do Parque 
Científico e 
Tecnológico 
UPF Planalto 
Médio 
deve ser 
inaugurado 
em setembro

Um impulso importante na geração 
de novos conhecimentos e inovação 
tecnológica se delineia na instituição. 
Neste semestre, 11 projetos de candi-
datura a recursos foram encaminha-
dos, totalizando mais de R$ 9 milhões. 
Entre os editais aos quais foram 
encaminhados projetos, destacam-se 
os da SCIT/RS referentes ao Progra-
ma de Apoio aos Polos de Inovação 
Tecnológica; do Programa Gaúcho de 
Parques Tecnológicos; do Programa 
RS Tecnópole de Apoio às Incubado-
ras de Base Tecnológica e de Indústria 
Criativa; da Rede Riograndense de 
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
– Rederiosul; e de Apoio à Indústria 
Criativa do Rio Grande do Sul.

Mais de R$ 9 milhões

devidamente planejada”, observa 
o coordenador do núcleo pela UPF 
Giezi Schneider. 

Desenvolvimento a partir da 
vocação regional

Da parceria entre universidades, 
empresas e governo, também nascem 
os polos de inovação tecnológica. Es-
sas iniciativas buscam a transferência 
de tecnologias necessárias ao desen-
volvimento sustentável das regiões e, 
por isso, se instalam de acordo com a 
vocação econômica de cada região. A 
UPF é gestora de quatro polos criados 
pelos Conselhos Regionais de Desen-
volvimento, os Coredes.

O primeiro, o Polo de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico em 
Alimentos e Metalmecânica, está ins-
talado desde 1995 em Passo Fundo e 
abrange 21 municípios. As áreas de 
atuação são horticultura, produção e 
industrialização de grãos e de leite, 
além de piscicultura. O Polo de Ino-
vação Tecnológica do Alto da Serra do 
Botucaraí tem atuação em 16 municí-
pios da região de Soledade e as áreas 
de investimentos são pedras, gemas 
e joias, somadas às de alimentos e 
turismo. Já o Polo de Inovação Tec-
nológica da Região Nordeste abran-
ge 19 municípios da região de Lagoa 
Vermelha e investe nas áreas de ali-
mentos, móveis e industrialização de 
grãos.

O mais recente dos polos geridos 
pela UPF, legalizado pelo governo 
do Estado no final de 2012, atende 
ao Corede Rio da Várzea, com 
abrangência em 20 municípios 
da região de Sarandi e Palmeira 
das Missões. Está estruturado em 
dois núcleos, um de atenção à 
indústria têxtil e outro voltado ao 
melhoramento genético da erva-
mate. O supervisor dos polos na UPF 

Fotos: Arquivo UPF
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