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A Universidade de Passo Fundo, maior instituição de ensino superior do norte do Rio Grande do Sul, comemora, neste dia 06 de junho, 45 anos de 
prestação de serviços educacionais e de geração de conhecimento. Com mais de 21,8 mil alunos e um corpo técnico-administrativo de mais de duas 
mil pessoas, a UPF assumiu o compromisso de desenvolver uma área que compreende, atualmente, mais de 100 municípios.
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UPF: há 45 anos, a Universidade 
da nossa comunidade

FOTO FABIANA BELTRAMI

19ºC

10ºC

máxima

mínima

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

TEMPO HOJE

FONTE CLIMATEMPO

nTRADIÇÃO

n45 ANOS



2JUNHO 2013

A 
introdução do ensino 
superior no Rio Gran-
de do Sul teve início 
na Capital. Embora 
em Porto Alegre ainda 

no final do século XIX tenham sido 
criadas as escolas de Farmácia, 
Química e Engenharia, apenas na 
década de 1930 os primeiros cursos 
chegaram ao interior do Rio Gran-
de do Sul. Em Passo Fundo, esse 
processo teve início na década de 
1950, quando surgiram as primei-
ras iniciativas que, anos mais tarde 
deram origem à UPF.

Na segunda metade do século XX 
a comunidade começou a se mobi-
lizar para permitir que os jovens 
prosseguissem os estudos sem pre-
cisar sair do município. A experi-
ência deu certo e, hoje, a UPF já é 
responsável pela formação de mais 
de 63 mil profissionais que atuam 
em todo o Brasil e no exterior. 

A ousadia daqueles pioneiros 
rendeu frutos. Citado no livro Uni-
versidade Comunitária – Uma ex-
periência inovadora, escrito pelo 
ex-reitor Pe. Elydo Alcides Gua-
reschi, o antropólogo e educador 
Darcy Ribeiro resume: “A UPF foi 

Este é um ano especial para a 
Universidade de Passo Fun-
do. É a celebração dos 45 

anos de fundação da Instituição 
e, junto com a conquista históri-
ca, festejamos a realização de so-
nhos 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 pre-
ocupação com o ensino e o de-
senvolvimento local e regional, 
centrando suas iniciativas na 
formação de profissionais liberais 
ou não, para servir à sociedade. 
O primeiro curso criado foi o de 
Direito, seguido pelas Licencia-
turas, que cumpriram estratégia 
fundamental na formação de pro-
fessores e no fortalecimento insti-
tucional. 

Na sequência, surgiram os 
primeiros laboratórios, e, desde 
então, as atividades de pesquisa 
passaram a ocupar área relevan-
te, elevando o nome de seus pro-
fessores pesquisadores e da Uni-
versidade – é fundamental referir 
que, atualmente, o esforço de al-
guns professores que tradicio-
nalmente se dedicam à pesquisa 
torna a UPF referência no Brasil 
e da mesma forma internacional-
mente em determinadas áreas. 
De igual modo, as atividades de 
extensão eram percebidas desde 
o início e apresentaram imenso 
crescimento nestas mais de qua-
tro décadas.

Ao longo dos anos, a institui-
ção investiu na infraestrutura 
multicampi e aproximou o ensino 
superior às comunidades. Com 
isso, mudou a realidade local e 
regional nas mais diversas áre-
as, transformando a economia, a 
construção civil, a prestação 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 ex-
pressivos números estatísticos re-
velam quem fomos, quem somos 
e projetam quem seremos. 

O leal sentimento pela ins-
tituição e o respeito pelos fun-
cionários, professores e alunos 
enriquecem, pessoal e profissio-
nalmente, todos os que dedica-
ram grande parte de suas vidas a 
esse propósito, mormente àque-
les que se orgulham do dever 
cumprido na formação de milha-
res de cidadãos, a partir do mode-
lo comunitário de Universidade. 

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

45 anos de realização de 
sonhos e conquistas

InstItuIção pIoneIra no ensIno 
superior no norte gaúcho
O esforço coletivo iniciado na década de 1950 foi determinante para a consolidação da instituição que 
transformou a região norte do Rio Grande do Sul

Desejo da comunidade de que os jovens pudessem cursar o ensino superior sem precisar sair do 
município deu origem à UPF

Ao completar 45 anos, a UPF tem muito a agradecer às inúmeras pes-
soas que fizeram com que a Instituição chegasse ao patamar onde está. 
Lembrando todos os professores, colaboradores, egressos, pessoas 
atendidas pela Universidade ou por ela de alguma maneira beneficia-
das, destacamos alguns depoimentos representativos do sentimento 
de toda a comunidade.  

“Neste ano, junto às comemorações dos 45 anos da Universidade de Pas-
so Fundo, completo 23 anos de formatura no curso de Direito pela Institui-
ção e lembro de cada detalhe que muito me orgulha de ter estudado nesta 
importante Universidade para o desenvolvimento das pessoas e de nossa 
região.  Foi na década de 1980, na UPF, que tive minhas primeiras experiên-
cias políticas à frente do Diretório Central de Estudantes. A nossa cidade foi, 
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 formação profissional com educação de qualida-
de que temos em Passo Fundo. Há cidades que preparam os profissionais 
para atuar em outras regiões, mas Passo Fundo pode se orgulhar de formar 
com competência e manter talentos atuando no mercado local e com boa 
remuneração. Parabéns UPF!”

Beto Albuquerque, deputado federal

“Ao completar 45 anos, a Universidade de Passo Fundo está transfigurada, 
para muito além do que foi projetada, sonhada. Acompanhou toda modifi-
cação ocorrida no Rio Grande do Sul e no Brasil. Contribuiu com e recebeu 
influências das mudanças socioculturais, políticas e dos meios de comuni-
cação, bem como das novas tecnologias de comunicação e informação. Se 
o conhecimento ilumina, a UPF hoje é um dos mais imponentes faróis que 
o Estado possui e irradia formação e conhecimento, cria e difunde cultu-

ra, 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, propo-
nente do Grande Expediente em homenagem aos 45 anos da UPF 
na Assembleia Legislativa do RS, realizado dia 22 de maio 

“A relação da Metasa com a UPF sempre foi produtiva. A política de gestão 
de pessoas da empresa preza pelo desenvolvimento e pelo crescimento de 
cada colaborador, a partir do desempenho. Isso possibilita que o conhe-
cimento obtido através dos cursos de graduação e especialização sejam 
aplicados e verificados na prática. Por isso, a Companhia busca profissionais 
que tenham ou que estejam recebendo os melhores conceitos acadêmicos 
oferecidos no mercado. A Metasa sente-se orgulhosa por contar com esta 
parceria e deseja outros 45 anos de muito sucesso à UPF”.

Antonio Roso, presidente do Conselho de Administração da Me-
tasa e vice-presidente CIERGS/FIERGS

“A UPF, como instituição educacional, tem o papel relevante de formar 
profissionais para suprir a demanda que Passo Fundo necessita para su-
portar o crescimento 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 materiais 
aplicados em nossos produtos, tais como solda. Também teve papel impor-
tante de gerar profissionais em todas áreas com formação acadêmica de 
qualidade”.

Mauro Nunes, diretor geral de operações da Manitowoc Brasil

Depoimentos

e continua sendo uma experiência 
fascinante. Ela não foi ato da ge-
nerosidade de algum governante. 
Não caiu de paraquedas num de-
terminado lugar. Ela foi pensada 
e desejada. Nasceu do sonho e da 
vontade de visionários”.

Pioneiras
A criação da Sociedade Pró-Uni-

Foto: Arquivo Histórico Regional

versidade de Passo Fundo (SPU) 
em 1950 e do Consórcio Universitá-
rio Católico (CUC), em 1956, permi-
tiram à região iniciar a caminhada 
rumo ao ensino superior. Foi a in-
tegração da SPU e do CUC que deu 
origem à Fundação Universidade 
de Passo Fundo (FUPF) no ano de 
1967. 

O decreto de reconhecimento da 

UPF foi assinado pelo presidente 
Arthur Costa e Silva e pelo ministro 
da Educação Tarso Dutra no dia 02 
de abril de 1968. O ato aconteceu no 
Palácio Piratini em Porto Alegre. O 
decreto foi publicado no Diário Ofi-
cial da União no dia 06 de junho de 
1968, data em que se comemora o 
aniversário da Instituição.

PALAVRA DO

REITOR
José Carlos Carles de Souza*

*Reitor da UPF

Produção de textos: Carla Patrícia Vailatti (MTb/RS 
14403); Caroline Simor da Silva  (MTb/RS 15861); Cristiane 
Sossella (MTb/RS 9594); Filippe de Oliveira (MTb/RS 16570); 
Leonardo Rodrigues Andreoli (MTb/RS 14508); Maria 
Joana Chaise (MTb/RS 11315) e estagiária Laíssa França 
Barbieri.
Edição: Cristiane Sossella (MTb/RS 9594) e Maria Joana 
Chaise (MTb/RS 11315).
Revisão de textos: Agecom UPF
Projeto gráfico: Marcus Vinícius Freitas, Fábio Luis 

UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

Universidade de Passo Fundo - BR 285, Bairro São 
José - Passo Fundo/RS - CEP: 99052-900
Fones (54) 3316 8100
www.upf.br

Reitor: 
n José Carlos Carles de Souza
Vice-Reitora de Graduação: 
n Neusa Maria Henriques Rocha
Vice-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: 
n Leonardo José Gil Barcellos

Vice-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários: 
n Bernadete Maria Dalmolin
Vice-Reitor Administrativo: 
n Agenor Dias Meira Júnior
Coordenadora da Agecom:
n Patrícia Veber

Rockenbach e Luis A. Hofman Jr.
Diagramação e capa: Marcus Vinícius Freitas, Núcleos de 
Jornalismo e de Publicidade e Propaganda da Agência de 
Comunicação e Marketing UPF
Fotos de capa: Arquivo UPF e Fabiana Beltrami

Para saber 
mais sobre 
a história da 
Universidade 
que mudou 
o perfil da re-
gião norte do Rio Grande do 
Sul acesse o site comemora-

tivo: www.upf.br/45anos.

UPF 45 anos
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O 
ano de 2013, assim 
como o de 1968, é es-
pecial para a maior 
instituição de ensino 
superior do Norte do 

Rio Grande do Sul. A Universidade 
de Passo Fundo (UPF) comemora 
neste dia 06 de junho 45 anos de 
sua criação. O ideal de implan-
tação de uma universidade para 
atender a demanda de formação 
profissional na década de 1960 
trouxe junto o compromisso do 
desenvolvimento de uma área que 
compreende hoje mais de 100 mu-
nicípios. Passadas quatro décadas 
e meia da fundação, a Instituição 
tem muito a comemorar, sem es-
quecer dos desafios que se impõem 
ao ensino superior. 

Com mais de 21,8 mil alunos, a 
presença da Universidade gera 2,4 
mil empregos diretos, sendo que a 
Instituição é reconhecida também 
pela prestação de serviços e pela 

a unIVersIDaDe Que

transForMa a regiÃo

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

oferta de atividades de cultura e 
lazer. As 12 unidades acadêmicas 
em Passo Fundo e os campi insta-
lados em Carazinho, Casca, Lagoa 
Vermelha, Palmeira das Missões, 
Soledade e Sarandi fazem da UPF 
uma universidade regional, pois 
possibilita o acesso ao ensino su-
perior em importantes microrregi-
ões gaúchas.

O objetivo, desde o princípio, foi 
a educação de qualidade. Os inves-
timentos em qualificação docente, 
na infraestrutura e a condição di-
dático-pedagógica garantem à UPF 
o conceito 4 de recredenciamento 
pelo Ministério da Educação en-
quanto Universidade, numa escala 
em que o máximo é 5. Atualmente, 
a instituição conta com 60 cursos 
de graduação, mais de 50 cursos de 
especialização em andamento, 10 
mestrados, dois doutorados e um 
estágio pós-doutoral. Nos mais de 
400 hectares de área, a UPF oferece 

um ambiente de socialização e co-
nhecimento. Para isso, conta com 
clínicas, laboratórios e salas de en-
sino prático-experimental, além de 
uma rede de 10 bibliotecas com 282 
mil exemplares em todas as áreas, 
e também com bibliotecas online. 

Presença ampliada
A UPF foi e continua sendo uma 

das principais propulsoras da 
economia regional. Uma série de 
empreendimentos locais que ge-
ram emprego e renda surgiram e 
foram aperfeiçoados nos últimos 
anos graças à Universidade em 
diferentes setores, como saúde, 
agronegócio, construção civil, tec-
nologia da informação  formação 
de professores e setor imobiliário. 
Na avaliação do reitor José Carlos 
Carles de Souza, a UPF procura es-
tabelecer interfaces com a socieda-
de por meio de iniciativas voltadas 
à educação integral, que contribu-
am para a melhoria das condições 
de vida e para o desenvolvimento 
sustentável. 

Para que toda a estrutura se man-
tenha em funcionamento, é neces-
sário o suporte da Vice-Reitoria Ad-

ministrativa. O vice-reitor Agenor 
Dias de Meira Júnior explica que a 
instituição investe em melhorias, 
equipamentos, infraestrutura e 
condições de trabalho para garan-
tir as ações do tripé ensino-pesqui-
sa-extensão. Articulada com sua 
mantenedora, a Fundação UPF, e 
por possuir caráter filantrópico e 
comunitário, a UPF reinveste o que 
arrecada para oferecer os melhores 
serviços à comunidade. 

Qualidade educativa 
garantida

Ser uma instituição de ensino 
envolvida com a população da re-
gião, que prima pela qualificação 
dos professores, que fomenta a ge-
ração e difusão do conhecimento 
e, principalmente, que busca sem-
pre a excelência do ensino. Esse é o 
desafio que move a UPF. Diferentes 
indicadores atestam a efetividade 
das políticas de gestão adotadas e 
a dedicação da comunidade acadê-
mica. 

Na avaliação do MEC divulgada 
no ano passado, as graduações 
em ciências exatas, licenciaturas e 
áreas afins tiveram resultados que 
comprovam a qualidade educati-
va: 19 cursos conquistaram con-
ceito 4 e um conceito máximo 5 no 
Conceito Preliminar de Curso, in-
dicador que resulta das avaliações 
de desempenho dos estudantes, da 
infraestrutura, do corpo docente 
e da organização didático-peda-
gógica. Outro reconhecimento foi 
divulgado pelo jornal Folha de São 
Paulo, em 2012: pelo Ranking Uni-
versitário Folha, a UPF figura como 
a 5ª instituição de ensino superior 
do Rio Grande do Sul entre as não-
-públicas. Além disso, a última edi-
ção do Guia do Estudante da Edito-
ra Abril estrelou 30 cursos da UPF. 

Mesmo tendo mais de 75% dos 
professores mestres e doutores, 
a Instituição segue investindo 
em práticas de atualização. A vi-
ce-reitora de Graduação Neusa 
Rocha afirma que, a partir da ob-
servação do contexto de ensino 
e das mudanças nos campos pe-
dagógico, tecnológico, científico 
e profissional, o Programa de For-
mação Docente, desenvolvido há 
dois anos, busca a proposição de 
ações pedagógicas inovadoras, 
além do aprimoramento adminis-
trativo e da gestão acadêmica. 

Já os acadêmicos podem contar 
com uma rede de apoio à apren-
dizagem. Em funcionamento há 
vários anos o Serviço de Atenção 
ao Estudante (SAES) é um espaço 
de mediação que busca otimizar 
os recursos e os espaços da UPF, 
contribuindo para a acessibilida-
de, a permanência e o sucesso do 
acadêmico na vida universitária. 

A instituição oferece, igualmen-
te, a ampliação de possibilidades 
de participação em programas de 
extensão, de iniciação científica, 
de educação tutorial e de reorien-
tação da formação profissional na 
área da saúde. “Procuramos auxi-
liar na permanência dos estudan-
tes, oferecendo possibilidades de 
bolsas, gratuidades e créditos. 
Da mesma forma, promovemos 
ações que aproximam os univer-
sitários de seus campos de atua-
ção”, enfatiza a professora Neusa. 

Uma rede de apoio
à aprendizagem

Nos últimos anos, a UPF tem 
alcançado recordes consecuti-
vos de inscritos a cada vesti-
bular.  Para o processo seletivo 
de inverno, que vai ocorrer no 
próximo dia 29 de junho, estão 
sendo oferecidos 26 cursos, 
entre eles, uma novidade: Enge-
nharia de Produção. Inscrições 
e informações no site http://
vestibular.upf.br. 

Vestibulares e 
matrículas recordes

Fotos: Arquivo/UPF

Experiência internacional
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. A 
Universidade possui atualmente 
60 convênios de cooperação in-
ternacional com instituições de 17 
países. Mais de 260 acadêmicos da 
UPF já passaram uma temporada 
de estudos no exterior, e os estran-
geiros que vêm estudar na UPF já 
somam 138. 

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

Diferentes programas de intercâmbio benefi-
ciam os acadêmicos da UPF. Fernando Alves 
Guimarães, da Engenharia Mecânica, está na 
Universidade de Strathclyde, no Reino Unido, 
por meio do programa Ciência Sem Fronteiras 

Foto: Fabiana Beltrami

Foto: Arquivo Pessoal
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O 
permanente diálogo 
com a comunidade 
é uma das marcas 
da UPF, consideran-
do a sua natureza 

comunitária e a estreita relação 
que nutre com a região desde a 
sua origem. Nesse contexto, a 
extensão constitui um meio de 
promover e construir com a co-
munidade o desenvolvimento 
sustentável, a partir dos conheci-
mentos gerados pelas atividades 
de ensino, pesquisa e da própria 
extensão. Isso se concretiza por 
meio de ações educativas, sociais 
e culturais que reforçam a quali-
dade de vida da população, con-
solidando o comprometimento 
da UPF com a mobilização demo-
crática do território.

Essa aproximação com a reali-
dade social é vista pela Universi-
dade como parte inerente ao fazer 
acadêmico. Para a vice-reitora de 
Extensão e Assuntos Comunitá-
rios Bernadete Maria Dalmolin, é 
fundamental que a Universidade 
interaja com a comunidade, pro-
duzindo, em conjunto com esta, 
o conhecimento que valoriza as 
culturas locais. “A extensão tem 
como finalidade a formação aca-
dêmico-científica, profissional, 
ética e política do estudante. Com 
esse enfoque na integralidade da 
formação, a extensão abre espa-

transFerência de tecnologia
Parque Científico e Tecnológico, polos de inovação e 
ações de interação entre a Universidade e as empre-
sas ampliam inserção comunitária 

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

A 
visão de que as uni-
versidades são ape-
nas formadoras de 
recursos humanos 
está sendo contra-

riada frente aos novos desafios 
a que os centros produtores de 
conhecimento têm sido submeti-
dos. Na atualidade, as universi-
dades também são responsáveis 
pela formação de recursos técni-
cos fundamentais para a inova-
ção das empresas no país. 

Na UPF, uma nova era de gera-
ção de conhecimentos e de inte-
ração entre a Universidade e as 
empresas está sendo implemen-
tada. O suporte para essas ações 
é dado pela Vice-Reitoria de Pes-
quisa e Pós-Graduação, por meio 
da Divisão de Intercâmbio 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 esfor-
ços multidisciplinares e encontra 
soluções para as demandas da 
sociedade. 

Desenvolvimento a partir 
da vocação regional

Da parceria entre Universida-
des, empresas e governo, tam-
bém nascem os polos de inova-
ção tecnológica. Essas iniciativas 
buscam a transferência de tecno-
logias necessárias ao desenvol-
vimento sustentável das regiões 
e, por isso, se instalam a partir 
da vocação econômica. A UPF é 
gestora de quatro polos criados 
pelos Conselhos Regionais de De-
senvolvimento, os Coredes. Nos 
últimos anos, a Instituição rece-
beu mais de R$ 3,4 milhões para 
colocar em prática 12 projetos. 
Ainda, estão em execução outros 
10 projetos que somam mais de 
R$ 2,2 milhões em investimentos.

Nesse semestre, também foram 
encaminhados outros 11 projetos 
de candidatura a recursos que to-
talizam mais de R$ 9 milhões. 

Parque Científico e 
Tecnológico

Para promover oportunidades 
de negócio e agregação de valor, 

G
erar e divulgar o co-
nhecimento a partir 
das necessidades da 
comunidade e dos 
desafios que as fron-

teiras do conhecimento propõem 
é o que sempre norteou a pes-
quisa na UPF ao longo dos seus 
45 anos de história. Mobilizando 
acadêmicos e professores, a pes-
quisa integra-se à graduação e à 
pós-graduação, e ocorre vincu-
lada às disciplinas curriculares, 
aos trabalhos de conclusão de 
cursos e aos projetos institucio-
nalizados. Pesquisa fortalecida 
tem impacto direto na pós-gradu-
ação e a articulação entre as duas 

permite a inovação e o desenvol-
vimento. 

De acordo com o vice-reitor de 
Pesquisa e Pós-graduação Leonar-
do José Gil Barcellos, para que a 
produção científica continue cres-
cendo e acontecendo, a UPF tem 
investido em diferentes iniciati-
vas, dentre elas: proporcionar me-
lhores condições de trabalho aos 
grupos de pesquisa, auxiliar no 
custeio e no financiamento para a 
produção e publicação em língua 
inglesa, adquirir literatura especí-
fica, fomentar a participação em 
eventos e estabelecer projetos em 
parceria com instituições nacio-
nais e internacionais. 

Foto: Fabiana Beltrami 

além de fortalecer a sinergia en-
tre a Universidade e as empresas, 
está sendo instalado o Parque 
Científico e Tecnológico UPF Pla-
nalto Médio, com apoio da Prefei-
tura de Passo Fundo e dos gover-
nos estadual e federal. As áreas 
de atuação do Parque são: tecno-
logia da informação (TI), saúde, 
alimentos, metalmecânica, bio-

tecnologia e energia. A primeira 
etapa do projeto já está em fase de 
conclusão e deve ser inaugurada 
em setembro.  Neste ano, um novo 
projeto da SCIT/RS contemplou a 
UPF com mais de R$ 2,7 milhões 
para a instalação da Central Mul-
tiuso de Equipamentos e para o 
Centro Tecnológico e Incubadora 
para Agricultura de Precisão. 
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uMa noVa era na Geração De ConHeCIMentos e

Empreendedorismo
e inovação

A Universidade também 
está imbuída da função de 
promover a inovação e o 
empreendedorismo nas em-
presas da região. Um exemplo 
disso é a atuação conjunta 
com a Agência Gaúcha de 
Desenvolvimento e Promoção 
do Investimento, do governo 
do Estado, que está viabilizan-
do o atendimento, até o final 
de 2013, de pelo menos 600 
empresas em 21 municípios 
da região da Produção, por 
meio do Núcleo de Extensão 
Produtiva e Inovação. 

Atuação na área da saúde visa à melhoria 
da formação acadêmica e das condições da 
saúde da comunidade local e regional

a DeMoCratIZação Do

ços para a conquista de uma edu-
cação sem exclusões e de uma 
cidadania educadora e transfor-
madora”, salienta. As atividades 
de extensão propostas pela UPF 
ocorrem nas mais diversas áreas: 
Comunicação, Cultura, Direitos 
Humanos e Justiça, Educação, 
Meio Ambiente, Saúde, Trabalho, 
Tecnologia e Produção.

Foto: Leonardo AndreolidesenvolviMento conheciMento
pesQuIsa e pÓs-GraDuação InteGraDas proMoVeM o

A UPF acredita que o desen-
volvimento requer pessoas 
com formação qualificada. Para 
atender a essa demanda, ofere-
ce semestralmente dezenas de 
opções de cursos de especializa-
ção e MBAs, e também mestra-
dos em Agronomia, Educação, 
História, Engenharia, Letras, 
Interdisciplinar em Envelheci-
mento Humano, Odontologia, 
Bioexperimentação e Ciência e 
Tecnologia de Alimentos,além 
do mestrado profissional em 
Projeto e Processos de Fabri-
cação, área de Engenharia 
Mecânica. Conta, ainda, com 
doutorados em Agronomia e 
em Educação, e com um estágio 
pós-doutoral em Agronomia.  
Para conferir os cursos com ins-
crições abertas e mais informa-
ções acesse www.upf.br/pos.

Qualificação

UPF conta atualmente com 10 Programas de Pós-Graduação em diferentes áreas


