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Prof. Dr. Roberto dos Santos Rabello
coordenador da Divisão UPF Virtual
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Reitoria é reeleita para
    mandato até 2018

Vice-reitora de Graduação, professora Rosani Sgari, é a única novidade da nominata, que segue liderada
pelo professor José Carlos Carles de Souza

O 
grupo comandado pelo 
atual reitor José Carlos 
Carles de Souza foi reeleito 
para a gestão da Universi-

dade de Passo Fundo (UPF) no quadri-
ênio 2014-2018. Com o slogan “A UPF 
que queremos”, a proposta vencedora 
obteve 87,35% dos votos válidos e é 
sustentada em três grandes pilares: 
excelência acadêmica, sustentabili-
dade acadêmico-financeira e respon-
sabilidade social. A chapa vencedora 
foi a única inscrita e homologada pela 
Comissão Eleitoral. Além do reitor 
José Carlos Carles de Souza, integram 
a nominata os professores Rosani Sga-
ri, à frente da Vice-Reitoria de Gradua-
ção no lugar da atual vice-reitora Neu-
sa Rocha; Leonardo José Gil Barcellos, 
reeleito vice-reitor de Pesquisa e Pós-
-Graduação; Bernadete Dalmolin, ree-
leita no comando da Vice-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Comunitários, e 
Agenor Dias de Meira Junior, reeleito 
vice-reitor Administrativo.

A eleição transcorreu durante todo 
o dia, tanto em Passo Fundo quanto 
nos campi onde a UPF está instalada: 
Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, 
Palmeira das Missões, Sarandi e So-
ledade. Participaram 544 professores, 
iniciantes e da carreira do magistério 
da Universidade; 896 funcionários 
da Fundação Universidade de Passo 
Fundo, com exercício em funções vin-
culadas à Universidade; 3341 alunos 
regularmente matriculados nos cur-
sos de graduação e pós-graduação da 
Universidade; e representantes da co-
munidade que integram os órgãos co-
legiados superiores da Universidade. 
Os votos foram ponderados de modo 
que, num total de 100 pontos, os votos 
dos professores e dos representantes 
da comunidade representaram 70% e 
os votos das demais categorias 30%, 
divididos de igual forma.  

O reitor José Carlos Carles de Sou-
za recebeu com grande satisfação o 
resultado da eleição, considerando-o 
uma avaliação extremamente positi-

va da atuação desse grupo nos quatro 
anos em que esteve à frente da gestão 
da UPF. “O trabalho que desempenha-
mos conjuntamente, nesse período, 
primou pela excelência acadêmica, 
pela sustentabilidade financeira ins-
titucional e por ações de demonstra-
ção de nossa responsabilidade social. 
Esses pilares que escolhemos para 
serem orientativos do nosso trabalho 
daqui pra frente, já condizem com 
nossa atuação atual. Em todos eles, 
temos garantido resultados extrema-
mente gratificantes, como é o caso do 
conceito quatro obtido no Índice Geral 
de Cursos do MEC, em 2013, que atesta 
nossa qualidade no ensino de gradua-
ção e pós-graduação, aliada à promo-
ção de ações de pesquisa e extensão”, 
explicou. O reitor também lembrou a 
recuperação financeira da Instituição, 
obtida nos últimos anos e agradeceu 
a todos os envolvidos nessas conquis-
tas, destacando que estes permanece-
rão sendo participantes das ações de 
promoção do desenvolvimento regio-

nal. “O fato de sermos uma instituição 
comunitária nos exige a construção 
constante da cultura democrática e 
essa exigência nos leva a reafirmar a 
colegialidade da tomada de decisões, 
buscando aperfeiçoá-la constante-
mente”, garantiu.

O presidente da Comissão Eleitoral, 
professor Julio Giacomini, avaliou 
como positivo o processo eleitoral. 
Conforme ele, a comunidade acadê-
mica atendeu ao chamado da Comis-
são Eleitoral e compareceu aos locais 
de votação dentro do previsto. “Como 
o voto é facultativo, acreditamos ter 
havido um bom número de partici-
pantes, que entenderam que sua par-
ticipação nas decisões institucionais é 
extremamente importante”, avaliou, 
agradecendo a todos os que colabora-
ram para o sucesso do pleito.

A posse do grupo eleito para a Rei-
toria, que conquistou  3883 votos, está 
prevista para a primeira quinzena do 
mês de julho.

Reitoria eleita 
comandará os 
rumos da UPF 
entre 2014 e 
2018
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Palavra do 

Reitor
José Carlos Carles de Souza*

O tema da vida vigiada remete, quase 
automaticamente, a George Orwell e a 
sua célebre obra de ficção distópica in-

titulada 1984. Nela, o autor retrata a situação 
em que um estado totalitário, representado 
pela figura do Big Brother, invade a privacida-
de, cria a realidade, controla o pensamento e, 
sobretudo, vigia seus cidadãos. Como conto cautelar que é, o livro 
de Orwell alimentou a imaginação sobre algo que poderia vir a se 
constituir numa futura catástrofe, na forma de um estado-vigia que 
controlaria nos mínimos detalhes a vida dos indivíduos.   

Várias décadas depois da publicação da distopia orwelliana, ob-
serva-se que os mecanismos de vigilância que alcançam a vida 
quotidiana multiplicaram-se muito e para além da direção de um       
superestado totalitário e controlador ficcionado pelo escritor. O 
grande desenvolvimento na área das tecnologias da segurança e da 
informação fez com que sofisticados aparatos de vigilância rondas-
sem nossas vidas. E mais, a vida vigiada, sobretudo com câmeras, 
passa a fazer parte de certa normalidade em nosso quotidiano, por 
muitas vezes com nossa anuência. O mote que a traduz é o conheci-
do “Sorria, você está sendo filmado!”.

A exemplo de outras tantas práticas sociais, à medida que se dis-
semina e se incorpora no quotidiano das pessoas, esse fenômeno é 
assimilado como parte de uma cultura. Há situações em que as câ-
meras geram uma sensação de segurança e fazem o legítimo papel 
de contenção social. Há quem diga que esse é o preço a pagar por 
vivermos em sociedades complexas, urbanizadas e socialmente 
desiguais. No entanto, a vida sob câmeras possibilita abusos e for-
mas de invadir a privacidade alheia, o que fere um direito funda-
mental, consagrado na Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos (artigo 12). 

Todavia, a invasão de privacidade não é o único risco associado 
à vida vigiada e à sensação de insegurança que está em sua origem. 
Temos de prestar atenção também na atual tendência de trazer os 
espaços que deveriam ser vivenciados como públicos para dentro 
da vida privada – o cinema que vira Home theater, por exemplo –, en-
fraquecendo os âmbitos de convivência interpessoal, fundamentais 
para o desenvolvimento de uma autêntica vida democrática.      

Há que se considerar, por um lado, que certo grau de vigilância de 
uns indivíduos sobre os outros ou sobre as instituições constitui-se, 
historicamente, num mecanismo fundamental para evitar a anomia 
social. Todavia, por outro, há que se ponderar que vigilância excessi-
va sempre é tradução de uma patologia social; uma sociedade mar-
cada por alto grau de vigilância será sempre uma sociedade doente.  
Esse aspecto deveria nos conduzir a pensar sobre que tipo de vida 
queremos. 

A saída para a vida sob câmeras deveria ser encontrada num meio 
termo. Seria ingenuidade imaginar que poderíamos prescindir com-
pletamente dessa realidade. Todavia, seria pouco sábio achar que 
a vigilância, por si mesma, ou seu uso mediante saídas meramente 
individuais – como a compra de segurança privada – seria a solução 
para os complexos problemas que estão na origem dessa prática. 

Opinião

“Sorria, você está sendo 
filmado!” A vida sob 
câmeras
Angelo Vitório Cenci  *

Um novo ciclo de construção coletiva

(*) Doutor em Filosofia, professor docurso de Filosofia da 
UPF e do Programa de Pós-Graduação em Educação.(*) Reitor da UPF

O período que se encerra representa mais um marco na história da 
nossa Universidade porque possibilitou a construção de propostas, 
garantindo o envolvimento de todas as áreas da Instituição. Após 

quatro anos de gestão institucional, tivemos nosso programa novamente 
acolhido pela comunidade acadêmica para mais um mandato à frente da 
Universidade de Passo Fundo, a maior instituição de ensino superior do Nor-
te gaúcho. 

Diante desse contexto, preliminarmente, registramos, neste espaço, nosso 
agradecimento pela confiança em nós depositada e pela efetiva participação 
da comunidade acadêmica nesse processo eleitoral, fato que revela o com-
prometimento de todos e dimensiona o tamanho da nossa responsabilidade. 
Ainda, colhemos a oportunidade para reafirmar o compromisso de construir 
coletivamente a gestão de nossa Instituição, a fim de que a UPF se consolide 
como uma universidade comunitária, com excelência acadêmica, sustenta-
bilidade acadêmico-financeira e responsabilidade social.

Para tanto, é necessário que haja maior interação entre as várias áreas 
do conhecimento, propiciando um caráter mais integrado e multidisciplinar, 
inclusive entre os setores de apoio e de prestação de serviços, congregando 
as atividades dos professores e dos funcionários. 

A partir do propósito de oferecer formação diferenciada aos nossos acadê-
micos, temos buscado incessantemente garantir qualidade, dotando nossa 
infraestrutura física de melhores condições e, sobretudo, investindo em re-
cursos humanos, nossa maior riqueza. 

As ações nesse sentido se multiplicam, pois, somam-se à formação con-
tinuada e aos investimentos na titulação dos nossos professores; ao funcio-
namento dos novos programas de stricto sensu, à implantação da política de 
responsabilidade social e à instalação de área específica para o desenvolvi-
mento científico e a inovação no UPF Parque. 

Todas essas realizações exigem permanente envolvimento, e nos moti-
va saber que os resultados desses esforços têm sido percebidos por toda a 
comunidade, além de serem também reconhecidos pelas instituições ava-
liadoras – tanto as oficiais quanto as não oficiais. Prova disso é o conceito 
quatro – em um ranking de um a cinco – obtido pela UPF no Índice Geral de 
Cursos do MEC em 2013, o qual, aliado à promoção de ações de pesquisa e 
extensão, possibilitou os bons resultados no Ranking da Folha de São Paulo e 
no Guia do Estudante da Editora Abril, atestando nossa qualidade no ensino 
de graduação e pós-graduação.

Também foram fatores de contribuição para a consecução da avaliação 
supramencionada as iniciativas visando à internacionalização da nossa 
Universidade, a qual avança em um ritmo inspirador. Na graduação e na 
pós-graduação, bem como no desenvolvimento de pesquisas e na forma-
ção de professores, temos conveniado excelentes parcerias com instituições 
renomadas nos mais diversos países. Todos os nossos intercâmbios foram 
articulados por meio do Programa de Intercâmbio Acadêmico UPF (Piac), do 
Programa Ciência sem Fronteiras (CsF), do Programa de Bolsas Ibero-Ame-
ricanas Santander Universidades e do Programa de Mobilidade Acadêmica 
Marca, com excelentes resultados.

Por fim, destacamos que o fato de sermos uma instituição de ensino su-
perior comunitária exige a construção constante da cultura democrática e, 
diante dessa premissa, reafirmamos a nossa disposição de seguir o modelo 
colegiado na tomada de decisões, buscando aperfeiçoá-lo constantemente.

Convictos do nosso compromisso, afirmamos que a UPF avança, conscien-
te da sua missão, para continuar formando cidadãos comprometidos e com 
destacada consciência ética, aptos a interagir com efetiva responsabilidade 
no desenvolvimento econômico e social das suas comunidades. Esse é nosso 
desejo para mais um período de nossa gestão, que ora se inicia.
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E m um mercado de trabalho que 
exige profissionais cada vez 
mais capacitados e preparados 
para novos desafios, a busca 

pelo conhecimento e, consequentemen-
te, pela capacitação técnica, cultural e 
científica, torna-se um diferencial enri-
quecedor do currículo, e, nesse contex-
to, a origem das conquistas, das inova-
ções e das realizações é fator relevante. 
Nessa perspectiva, a pós-graduação lato 
sensu da UPF vive novos tempos, e ofer-
ta para este segundo semestre, 17 cursos 
de especialização em diferentes áreas do 
conhecimento. 

As inscrições estão abertas e se esten-
dem até 06 de agosto, pelo site www.
upf.br/pos. Dez opções de cursos são 
disponibilizadas pela primeira vez na 
Instituição: Especialização em Educo-
municação;  Especialização em Publici-
dade Digital; Especialização em Educa-
ção Especial: atendimento educacional 
especializado;  Especialização em Con-
tabilidade Societária: ênfase em peque-
nas e médias empresas;  Especialização 
em Gestão e Liderança de Equipes - cam-
pus Sarandi; Especialização em Treina-
mento e Reabilitação Esportiva; Espe-
cialização  em Leitura e Dinamização 
de Acervos Multimídias; Especialização 
em Argumentação e Retórica; Especiali-
zação em Urgências e Emergências e Es-
pecialização em Gestão Urbana e Desen-
volvimento Municipal. Os outros sete 
cursos oferecidos são reedições, fruto 
de propostas sequenciais de cursos lato 
sensu nas diferentes áreas do conhe-
cimento, o que comprova a excelência 
acadêmica da UPF. 

Os egressos dos cursos de graduação 
da UPF que aderirem ao programa Elos 
poderão usufruir de 10% de desconto no 
pagamento dos cursos de especialização 
lato sensu, desconto que é válido a partir 
da primeira mensalidade. Informações 
sobre o programa Elos UPF podem ser 
obtidas no site http://www.upf.br/elos/. 

Integrar conhecimentos 
O vice-reitor de Pesquisa e Pós-Gra-

duação, Dr. Leonardo José Gil Barcellos, 

destaca que a Universi-
dade tem se preocupa-
do em oferecer cursos 
de qualidade, a partir 
de uma perspectiva que 
integra o ensino de gra-
duação, a extensão, a 
pesquisa e a pós-gradu-
ação lato e stricto sensu. 
“É o estabelecimento 
dessas relações que vai 
nos constituir cada vez 
mais cientistas, pesqui-
sadores do cotidiano e 
responsáveis por dar respostas para as 
demandas da sociedade”, pontua. 

Na mesma perspectiva, a coordena-
dora da Pós-Graduação lato sensu, Ma. 
Dirce Terezinha Tatsch, argumenta que 
cada vez mais a pós-graduação preci-
sa ocupar o espaço do fazer diferente, 
inovando e transformando a realidade, 
criando tecnologias nos aspectos meto-
dológicos e relacionais.  “A tendência 
é vivermos outro momento na pós-gra-
duação, qualificado, 
comprometido com a 
graduação e com a ex-
tensão. Sabemos que 
hoje os profissionais 
têm de se diferenciar, 
pensar novas metodo-
logias e novos recursos. 
A educação continuada 
em nível de pós-gradu-
ação pode fazer a dife-
rença nesse sentido”, 
observa. 

Conforme Dirce, hou-
ve avanços nos últimos anos na pós lato 
sensu, especialmente relacionados à 
mobilização de todas as Unidades Aca-
dêmicas para o oferecimento de cursos. 
Além disso, são oferecidos dois momen-
tos de ingresso por ano e a oferta de 
turmas acontece de acordo com neces-
sidades identificadas. “No final do ano 
passado, obtivemos autoriza-
ção do MEC para o oferecimento 
de cursos de educação a distân-
cia. Já existe um trabalho para 
planejar essa oferta”, explica. 

Neste semestre, dez novos cursos estão sendo ofertados

UPF inscreve para
          17 cursos de especialização

Faculdade de Artes e Comunicação –  FAC
• Especialização em Artes Visuais: 

fotografia, vídeo e outras tecnologias
• Especialização em Educomunicação
• Especialização em Publicidade Digital

Faculdade de Educação – FAED
• Especialização em Educação Especial: 

atendimento educacional especializado - 
Campus Carazinho

• Especialização em Educação Infantil: 
currículo e infância – Campus Passo Fundo

• Especialização em Educação Infantil: 
currículo e infância – Campus Soledade

• Especialização em Orientação 
Educacional

Faculdade de Ciências Econômicas, 
Administrativas e Contábeis - FEAC

• Especialização em Contabilidade 
Societária –  ênfase em pequenas e médias 
empresas

• Especialização em Gestão e Lideranças 
de Equipes –  Campus Sarandi

Faculdade de Engenharia e Arquitetura – 
FEAR 

• Especialização em Gestão Urbana e 
Desenvolvimento Municipal 

Faculdade de Educação Física e 
Fisioterapia – FEFF

• Especialização em Dança
• Especialização em Treinamento e 

Reabilitação Esportiva

Faculdade de Medicina – FM
• Especialização em Urgências e 

Emergências 

Instituto de Ciências Biológicas – ICB
• Especialização em Enfermagem do 

Trabalho

Instituto de Ciências Exatas e Geociências 
– ICEG

• Especialização em Matemática Aplicada

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 
- IFCH

• Especialização em Argumentação e 
Retórica

• Especialização em Leitura e 
Dinamização de Acervos Multimidiais

Confira a lista dos cursos
de especialização com 

inscrições abertas:

Para a professora 
Dirce, a educação 

continuada em 
nível de pós-

graduação faz a 
diferença

Barcellos acredita 
na integração 
do ensino de 

graduação, da 
extensão, da 

pesquisa e da pós-
graduação lato e 

stricto sensu

Informações
Site www.upf.br/pos.
Fone (54) 3316-8372
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C apacitar, qualificar e motivar 
as potencialidades dos fun-
cionários e dos professores 
da Fundação Universidade de 

Passo Fundo (FUPF) integram os obje-
tivos do Programa Scala, lançado neste 
semestre pela Fundação, por meio da 
Divisão de Recursos Humanos, Sessão 
de Desenvolvimento. A iniciativa visa 
à integração e à orientação de esforços 
para o desenvolvimento e para a susten-
tabilidade de um conjunto de conheci-
mentos, habilidades e atitudes capazes 
de suportar a estratégia da Instituição.

O processo de elaboração do progra-
ma iniciou há mais de dois anos, a partir 
do diagnóstico desenvolvido pela Reito-
ria junto aos funcionários, que apontou 
a necessidade da realização de cursos de 
capacitação e de desenvolvimento. Com 
base nos resultados compilados, a Insti-
tuição planejou uma série de ações com 
o objetivo de oferecer oportunidades 
para atrair, reter e desenvolver o seu ati-
vo mais importante: o capital humano. 
A partir disso, houve a criação e a imple-
mentação da Política de Cargos, Carreira 
e Salário, da ferramenta de avaliação de 
desempenho e de um programa para de-
senvolvimento dos colaboradores.

Para o presidente da FUPF, Alexandre 
Nienow, o Programa tem suma impor-
tância no trabalho de qualificação dos 
profissionais que atuam na Instituição 
por meio da formação e do conhecimen-
to. “É um programa de desenvolvimento 
e de capacitação dos nossos recursos 

humanos. Precisamos de funcionários 
eficientes e comprometidos e isso ocor-
re com a experiência de cada um, mas, 
também, com o conhecimento e a forma-
ção continuada”, frisa.

A elaboração e a execução do Progra-
ma Scala vem ao encontro dos anseios 
da comunidade interna e da preocupa-
ção da Reitoria em oportunizar a quali-
ficação individual e coletiva, conforme 
explica o reitor José Carlos Carles de 
Souza. “A formação dos profissionais 
era algo que já nos preocupava desde o 
início da nossa gestão. O objetivo é que 
cada colaborador possa verificar o que 
pretende na Instituição e, a partir daí, 
possa planejar o seu futuro na UPF”, 
destacou.

Qualificação e anseio da comuni-
dade interna
Antes da operacionalização do Pro-

grama, o setor de Desenvolvimento 
realizou com todos os gestores da Insti-
tuição um levantamento das 
necessidades de treinamento. 
De acordo com Aislan Freitas, 
coordenador da Divisão de 
Recursos Humanos, o nome 
Scala remete à possibilidade 
de escalada dos funcioná-
rios e, consequentemente, de 
crescimento pessoal e profis-
sional na Instituição. 

Para ele, a realidade da 
Universidade e o ambiente 
dinâmico vivido diariamente 

requer o desenvolvimen-
to de ações voltadas à 
constante capacitação 
das pessoas. “As empre-
sas que investem conti-
nuamente no desenvol-
vimento de seu corpo 
funcional conseguem 
criar uma vantagem 
competitiva perante seus 
concorrentes, já que a 
capacidade dos colabo-
radores de gerar novos 
conhecimentos e  agregá
-los ao processo produti-

vo representa, atualmente, um diferen-
cial”, salienta.

Adesão e realização profissional
Os projetos em andamento tiveram 

rápida procura e adesão, sendo neces-
sária a abertura de novas turmas para 
atender à demanda inicial. O primeiro 
encontro, realizado em maio, reuniu 

funcionários de diversas 
unidades e abordou as com-
petências comportamentais 
como motivação, compro-
metimento, relacionamento 
interpessoal, comunicação, 
trabalho em equipe e ética. 

Funcionário da UPF desde 
1997, Giézi Schneider já foi 
professor e hoje coordena a 
UPFTEC. Ele foi o primeiro 
palestrante dos cursos de 
formação. Para ele, a oferta 

de formação e qualificação dos fun-
cionários por parte das empresas tem 
reflexo decisivo na rotina das ativida-
des. “É muito importante que a Insti-
tuição promova atividades dessa natu-
reza porque ela está possibilitando às 
pessoas o seu desenvolvimento, a sua 
capacitação e o seu aprimoramento, 
mas, ao mesmo tempo, se podem ob-
servar reflexos nítidos na organização 
da própria Instituição, pois esse mo-
vimento das pessoas, de correr atrás, 
de buscar o que precisa e procurar res-
postas, traz reflexos claros no cotidia-
no da Universidade”, pontua.

Até setembro, 
os encontros 
irão abordar 
temáticas como 
Escola de Líderes, 
atualização de 
práticas de gestão 
na educação 
superior e forma-
ção de líderes.

Os colaboradores 
podem se inscrever 
via intranet e 
obter informações 
no Setor de 
Desenvolvimento 
pelo e-mail
desenv.rh@upf.br
ou ramal
8338/8129.

Participe

Programa busca qualificar e oferecer oportunidade de 
crescimento dentro da Instituição

Oportunidade para capacitação,
	 							qualificação e crescimento
FUPF cria o Programa Scala como forma de oferecer aos funcionários e pro-
fessores um estímulo para a realização profissional na Instituição

Fotos: Caroline Simor

No lançamen-
to do Progra-
ma, Reitoria, 
Fundação, 
professores e 
funcionários 
estiveram 
reunidos
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comunidade
Uso sustentável como
 forma de preservar os recursos

  NATURAIS

Fotos: Divulgação

P assear por trilhas, em meio à 
diversidade biológica, é uma 
atividade prazerosa e que vem 
atraindo turistas para nossa 

região. Por outro lado, se não for realiza-
da de forma sustentável, a prática pode 
degradar a natureza, pois a simples pas-
sagem de um grupo numeroso de pesso-
as sobre uma trilha pode causar impacto 
negativo. Nesse contexto, o projeto de 
extensão Apoio ao uso público em Uni-
dades de Conservação e áreas de pre-
servação, dos cursos de bacharelado e 
licenciatura em Ciências Biológicas, se 
propõe a auxiliar a comunidade regio-
nal. Por meio da iniciativa, professores e 
acadêmicos do Instituto de Ciências Bio-
lógicas (ICB/UPF) desenvolvem trilhas 
ecológicas que valorizam e promovem 
a conservação dos recursos naturais, 
além de incentivarem o turismo ecológi-
co, apoiando ações de desenvolvimento 
regional. 

Em funcionamento há aproximada-
mente quatro anos, o projeto é desen-
volvido em trilhas pré-existentes. “Não 
abrimos trilhas, porque entendemos 
que em nossa região já há bastante im-
pacto. A retirada de madeira e o aces-
so irrestrito do gado a essas áreas, por 
exemplo, ocasionaram a degradação de 
várias áreas”, relata a coordenadora do 
projeto, professora Dra. Carla Tedesco. 
A fim de fazer uso sustentável, proprie-
tários e gestores de locais considerados 
áreas de preservação (conforme a lei nº 
12.651/12 do Código Florestal) e de Uni-
dades de Conservação (de acordo com 

a lei federal nº 9.985/2000) buscam no 
projeto subsídios para promoverem a 
visitação de forma sustentável. A inicia-
tiva articula-se ao Centro de Ciências e 
Tecnologias Ambientais (CCTAM), liga-
do à Vice-Reitoria de Extensão e Assun-
tos Comunitários.

Entre os locais já atendidos ou em 
atendimento estão o Parque Natural 
Municipal de Sertão, a Fazenda da Bri-
gada Militar, as Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural (RPPNs) Maraga-
to e Menino Deus e a Fazenda Tropeiro 
Camponez, em Passo Fundo, a Ervateira 
Pagnussat, na Rota das Salamarias, e a 
Estância Lopes, no Caminho das Águas 
e Sabores, ambas em Marau, e a Cascata 
do Maringá, em Vila Maria, entre outras 
áreas de Passo Fundo, nos distritos de 
Bela Vista e Burro Preto, bem como no 
município de Chapada e no Campus I 
da UPF. A coordenadora explica que 
são atendidas de duas a quatro proprie-
dades por ano. Além da coordenadora, 
integram o projeto as professoras Dra. 
Noeli Zanella e Dra. Gladis Hermes Tho-
me e os estagiários Laís Sangalli e João 
Paulo Soares, que contam com a colabo-
ração de outros docentes e alunos dos 
cursos de Ciências Biológicas.

Além de descrever e analisar a biodi-
versidade presente em cada localidade, 
os integrantes do projeto avaliam quan-
tas pessoas caminhantes podem passar 
por cada trilha diariamente, em uma 
perspectiva de causar o menor impacto 
possível. “Sugerimos traçados em que 
a ida e a volta sejam percorridas sem 

Projeto de extensão dos cursos de Ciências Biológicas apoia a realização de 
turismo ecológico em trilhas da região. Perspectiva é que essa atividade possa 
ser desenvolvida por um longo período com baixo impacto aos recursos naturais

Estudante de Ciências Ambientais da 
Universidade de Barcelona, o italiano Leonardo 
Capitani Zanoli escolheu realizar seu Trabalho 
de Conclusão de Curso na UPF. O acadêmico 
pesquisa, neste primeiro semestre de 2014, 
o uso público de áreas protegidas em Passo 
Fundo e Sertão. O trabalho avalia o impacto da 
presença do ser humano nessas áreas, em uma 
abordagem não apenas biológica, mas também 
histórica e cultural.

passar pelo mesmo trajeto, consideran-
do que a compactação do solo é o maior 
dano detectamos nas trilhas da região”, 
explica a professora Carla. O projeto in-
dica ainda atrativos nesses caminhos. 
“Recursos hídricos, vegetação com sin-
gularidades, como bromélias e orquí-
deas, e vestígios de fauna, estão entre 
os principais atrativos da natureza em 
nossa região”, descreve. Todas essas 
informações são repassadas aos respon-
sáveis por meio de um relatório técnico.

A fim de capacitar os proprietários e 
gestores desses locais, o projeto busca 
viabilizar um curso de monitores. En-
tre os planos dos integrantes do projeto 
está ainda relacionar suas iniciativas 
com outras áreas do conhecimento, 
como ciências humanas e agrárias.

O turismólogo Paulo César Dal Paz 
acompanhou a atuação do projeto junto 
à Estância Lopes e à Ervateira Pagnus-
sat. Dal Paz acredita que essas orienta-
ções são fundamentais para a atividade 
turística consciente. “Somos muito gra-
tos pela parceria. Por meio do projeto, 
adquirimos conhecimentos e técnicas 
para desenvolver turismo sustentável”, 
ressalta.

Com a pesquisa em fase adiantada, o estu-
dante acredita no uso sustentável desses espa-
ços naturais. “Precisamos conservar não apenas 
porque dependemos de recursos, como água, 
solo, vegetação e fauna. Devemos preservar 
porque fazemos parte desses ambientes, somos 
uma dessas espécies, e é nesses lugares que 
construímos nossa história e a nossa cultura”, 
conclui Zanoli. O trabalho será apresentado na 
Universidade de Barcelona em 15 de setembro.

Propriedades 
em Chapada 
estão entre os 
locais estuda-
dos pela equipe 
da UPF

Um olhar diferente sobre a conservação

Estudante da 
Universidade de 
Barcelona, Leo-
nardo Capitani 
Zanoli pesquisa 
o uso público de 
áreas protegidas 
em nossa região
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especial

Um grito

silencioso
É 

final de semana. O que para 
muitos é motivo de alegria e 
planos,  para Maria e seus filhos 
é motivo de apreensão. Sozinha 

com as crianças em casa, ela aguarda o 
atual companheiro sem saber ao certo 
para onde ele foi, com quem está, o que 
faz e muito menos a que hora chegará. 
Passa da meia noite quando ela, ainda 
acordada, escuta os passos descom-
passados no pátio e o barulho da porta 
abrindo. Antes que tenha tempo de pen-
sar em questionar a conduta do homem, 
que está embriagado, começam as agres-

sões. Primeiro ver-
bais, intercaladas 
entre ofensas e 
ameaças, e depois 
físicas. A presen-
ça dos filhos não 
inibe o agressor, 
que segura a mu-
lher pelo pescoço 
enquanto bate a 
cabeça dela con-
tra a parede. Esta 

não foi a primeira vez, e, bem sabe esta 
mulher, não será a última em que será 
agredida. Sabe, também, que, com baixa 
escolaridade,  aparência descuidada e 
autoestima praticamente inexistente, seu 
ingresso no mercado de trabalho para 
poder garantir a subsistência dos filhos 
seria difícil. Em razão disso, preocupada  
com a alimentação das crianças, com a 
moradia  da família  e a frequência na es-
cola, ela acaba se  submetendo aos recor-
rentes maus-tratos por parte daquele que 
deveria ser uma pessoa de confiança e faz 
isso sozinha, pois os vizinhos sabem, os 
familiares também, mas ninguém se ma-
nifesta.

Esta não é uma história fictícia, mui-
to menos exclusiva. Embora não haja 
personagens definidos, ela se repete 

diariamente. Por todos os cantos do Rio 
Grande do Sul, milhares de mulheres 
e crianças vivenciam essa realidade. 
Passo Fundo é o segundo município 
gaúcho em número de ocorrências re-
gistradas de violência contra a mulher 
em relação ao número de habitantes no 
Estado, atrás apenas de Erechim. Nos 
últimos dois anos, 2012 e 2013, foram 
registradas quase 1,5 mil ocorrências de 
lesão corporal contra mulheres. No caso 
de ameaças, foram registradas mais de 
2,5 mil ocorrências no mesmo período, 
além disso, 60 mulheres foram vítimas 
de estupro e três foram assassinadas, 
conforme dados da Divisão de Estatísti-
ca Criminal do Departamento de Gestão 
da Estratégia Operacional da Secretaria 
de Segurança Pública do RS.

Agressão

A Lei Maria da Penha define, em seu artigo quinto, que configura violência doméstica e 
familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

“A primeira vez, a gente nunca esquece”

Assim respondeu a mulher que, há três 
anos, sofre com as agressões do compa-
nheiro, quando perguntada sobre como 
a história começou. Casada há 10 anos, o 
sofrimento teve início quando a casa na 

qual a família morava pegou fogo e piorou 
quando um filho de três anos faleceu viti-
mizado por uma meningite. “Ele se jogou 
na bebida e depois vieram as agressões, 

que pioram cada vez mais”, conta.

Foto: Leonardo Andreoli
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Atendimento
O atendimento a esses milhares de 

mulheres em situação de violência de-
pende de uma rede integrada de ini-
ciativas que inclua desde  garantia de 
segurança, atendimentos de saúde e 
acolhimento quando necessário, até  
acompanhamento jurídico processual. 

Preocupada com essa situação, a UPF 
mantém diversos projetos que atendem 
essa realidade, especialmente o projeto 
de extensão Projur Mulher, que, desde 
2004, garante a orientação e o acompa-
nhamento jurídico processual daquelas 
que sofreram violência e buscam re-
começar a vida. No ano de 2013, foram 
atendidos 194 casos. Neste ano, já são 
quase 40.

A coordenadora do Projur Mulher Jo-
siane Petry Faria explica que, por meio 
do projeto, é oferecido o acompanha-
mento jurídico processual nas áreas cí-
vel e criminal. Além desse acompanha-
mento, são prestados atendimentos de 
prevenção com iniciativas em bairros e 
participação em 
diversas ativida-
des. Encaminha-
mentos relacio-
nados à rede de 
atendimento do 
município tam-
bém são orien-
tados pelos profissionais e estagiários 
que atuam no projeto. O Projur Mulher 
integra, desde 2014, o Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Mulher, e auxilia 
na construção de políticas públicas de 
atendimento a essas cidadãs.

Falta estrutura
Hoje, para todo o Rio Grande do Sul, 

existe apenas uma vara especializada 
na Lei Maria da Penha e uma segunda 
aprovada, mas que ainda não entrou em 
funcionamento. “A Lei Maria da Penha 
representou um avanço muito grande 
no alinhamento de políticas públicas, 
mas ainda carece de muita estrutura”, 

avalia Josiane. As varas especializadas 
garantiriam o tratamento adequado 
às mulheres que estão com o agressor 
dentro de casa e que, quando resolvem 

procurar ajuda, 
já foram agredi-
das mais de uma 
vez. Hoje, o tem-
po de espera das 
audiências chega 
a dois meses. “Se 
exige força e or-

ganização de vida que são impossíveis 
naquele momento para a mulher que 
enfrenta essa situação de violência”, re-
força a coordenadora do Projur Mulher.

Em Passo Fundo, há uma delegacia 
especializada no atendimento à mulher, 
no entanto, ela carece de uma estrutu-
ra aprimorada, tendo em vista que não 
funciona 24 horas, tampouco tem expe-
diente  aos finais de semana, período em 
que, estatisticamente, são registrados os 
maiores números de ocorrência. Além 
disso, seu efetivo é bastante reduzido. 

Prevenção
O Projur Mulher mantém, ainda, em 

parceria com a Cáritas Arquidiocesa-
na de Passo Fundo, o projeto Projur 
Mulher Cidadã, que atende 39 grupos 
de mulheres nas diferentes regiões da 
cidade. A professora Viviane Candeia 
Paz, que coordena o Projur juntamente 
com a professora Josiane, explica que as 
mulheres envolvidas na iniciativa são, 
em sua maioria, desassistidas juridica 
e economicamente, e que nem todas 
passaram por situação de violência. O 
projeto tem como objetivo fazer a pre-
venção. Para isso, são realizadas pales-
tras e atividades nas comunidades para 
informar às mulheres sobre diversos 
tipos de direito: trabalhistas, de saúde, 
do consumidor, etc., além de questões 
referentes à prevenção à violência, com 
esclarecimentos acerca da Lei Maria da 
Penha. A partir das palestras, uma série 
de encaminhamentos é dada para ou-
tros projetos da UPF como o Balcão do 
Consumidor, o Juizado Especial Cível e o 
Serviço de Assistência Judiciária (Sajur), 
de acordo com os casos apresentados.

As bebedeiras, que antes eram distribu-
ídas pela semana, passaram a ser diárias. 

“As crianças sempre presenciam tudo. Ele 
chega em casa chutando a porta, quebra 

coisas e tenta me bater”, narra. Acolhida na 
Casa da Mulher Maria da Penha, ela revela 

que voltava da igreja quando ouviu os 
gritos do homem. Ela não teve dúvidas. Foi 
à Delegacia e pediu abrigo à Casa, que já a 
acolheu em outras cinco circunstâncias.

Atividades de 
arteterapia 
desenvolvidas na 
Casa da Mulher 
Maria da Penha 
ajudam mulheres 
em situação 
de violência 
a melhorar a 
autoestima

“O ser humano foi aniquilado”, 
afirma professora Josiane Petry 

Farias sobre os casos atendidos pelo 
Projur Mulher
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O projeto da 
UPF ProJur 
Mulher realiza 
atendimentos 
na Casa da 
Mulher Maria 
da Penha em 
parceria com 
a Secretaria 
Municipal de 
Cidadania e 
Assistência 
Social

Falar sobre a violência contra a mulher ainda é um tabu. A profes-
sora Josiane explica que a mulher em situação de violência ainda 
sofre com o preconceito e, por esse motivo, muitas vezes, acaba com 
vergonha de procurar ajuda. Dessa forma, é preciso quebrar esse tabu 
por meio da divulgação dos direitos das mulheres e da legislação que 
existe hoje, especialmente a Lei Maria da Penha, para que aquelas que 
se encontram nessa situação saibam a quem recorrer, e, para aquelas 
que não sofrem violência, possam repassar as informações às amigas, 
vizinhas e familiares, em um processo de multiplicação de cidadania.

Tabu
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Conforme a assessora de projetos da 
Cáritas Odete Silveira e a assistente so-
cial Simone Zanetti, a ida até os bairros 
e aos grupos possibilita às mulheres co-
nhecerem os direitos que muitas vezes 
elas nem sabem que têm. É importante 
ainda a multiplicação, pelas partici-
pantes, das informações repassadas 
entre as amigas e familiares.   “Se elas 
não se apropriarem, não conseguem ser 
cidadãs, nem protagonistas da própria 
história”, pontua Odete. Segundo elas, 
é comum que as mulheres em situação 
de violência tenham resistência em fa-
lar sobre a situação que estão enfren-
tando por motivos diversos, entre eles 
o medo, a vergonha, o entendimento 
de que aquilo é normal e a falta de co-
nhecimento dos direitos. Geralmente 
não são realizadas apenas atividades 
específicas sobre a Lei Maria da Penha. 
“Quando fazíamos apenas atividades 
sobre a lei Maria da Penha ou violência 
doméstica, ia pouca gente, ou porque 
os maridos não deixavam, ou por ver-
gonha”, justifica.

Bebida alcoólica é um agravante

A professora Viviane destaca que na 
maior parte dos casos a agressão se dá 
após episódios de ingestão de bebida 
alcoólica, e salienta que as agressões, 
físicas ou morais, não são casos isola-
dos, mas recorrentes. O maior número 
de agressões é registrado aos finais de 
semana e muitas vezes ocorre na frente 
dos filhos. Tal situação tem como agra-
vante o fato de que muitos agressores 
batem nas mulheres de forma que não 
fiquem hematomas ou marcas aparen-
tes, o que dificulta a comprovação da 
violência no exame de corpo de delito.

A mulher agredida
A experiência das professoras que atu-

am no projeto possibilitou que traças-
sem   um perfil das mulheres agredidas. 
A maior parte delas não trabalha e tem 
apenas o ensino fundamental, às vezes 
incompleto. Na maioria, são jovens e 
têm número elevado de filhos, sendo 
comuns os casos de mulheres que não 
completaram 30 anos e já têm de quatro 
a seis filhos. A maior parte das mulheres 
que estão em situação de violência teve 
casos de violência registrados na família 
e muitas delas toleram porque acham 
que essa é uma situação natural. Em di-
versos casos, logo ao se envolverem com 

os agressores, elas 
engravidam. Há 
também grande 
incidência de mu-
lheres que, mes-
mo ao terminar 
um relacionamen-
to, envolvem-se 
com novos agres-
sores.
Apoio psicoló-
gico

A UPF mantém ainda o projeto de ex-
tensão Centro de Estudos, Prevenção e 
Atendimento à Violência (Cepavi), que, 
desde o ano de 2002, busca propor-
cionar um atendimento especializado 
às vítimas de violência e também aos 
agressores. Por meio do Centro, foi re-
alizado um estudo documental a partir 
de um levantamento dos prontuários 
de atendimento entre 2007 a 2013. Entre 
os resultados, contatou-se a busca pelo 
serviço por 149 pessoas, 29% do sexo 
masculino e 71% do sexo feminino, com 
idades entre 2 e 75 anos. Dentre os moti-
vos que levaram os sujeitos a procurar o 
serviço, encontra-se:

• 38% das buscas relacionadas à vio-
lência doméstica

• 20,8% de abuso sexual confirmado
• 16,1% de suspeitas de abuso sexual
• 12% por negligência e maus tratos
• 8% por motivos diversos
Nesse contexto, importante destacar, 

4% das procuras se deram por agresso-
res.

Dos encaminhamentos recebidos:
• 37,5% foram do Conselho Tutelar
• 24,8% da Casa de Apoio
• 7,3% da Delegacia de Policia de Ma-

rau
• 6,7% da Delegacia da Mulher
• 6,7% do Fórum
• 3,3% de escolas
• 13,4% de outros locais

Forma de atuação do Cepavi
A metodologia do trabalho do Cepavi, 

coordenado pela professora Mirna Bran-
co, do curso de Psicologia, inclui grupos 
de apoio às mulheres em situação de 
violência, atendimento individual, reu-
niões de equipe e de estudo que visem 
caracterizar a violência, debates nas es-

Estupros em 
Passo Fundo

2012 – 38
2013 – 22

Lesão Corporal
2012 – 784
2013 – 715

Ameaça
2012 - 1.303
2013 - 1.225

Ocorrências 
registradas

Com os três filhos, duas meninas e um 
menino, ela lembra dos tempos em que 

considerava o agressor um companheiro, 
e quando tinham um relacionamento 
que ela classifica como normal. Agora, 

alcoolizado, o homem até tentou agredir as 
crianças, mas foi impedido pela mulher. “O 
meu menino é revoltado. Ele faz a mesma 
coisa que vê o pai fazer. Ele chuta a porta e 
pega a irmã mais nova pelo cabelo”, relata. 

O homem é apenado do regime semiaberto 
do Presídio Regional de Passo Fundo e ela o 
conhece desde o tempo de criança. Mesmo 
morando próximo dos familiares, ela conta 

que dificilmente alguém intervém. “Nin-
guém se mete em briga de casal”, avalia.

Projur Mulher 
realiza diversas 

atividades, 
eventos e 

seminários 
para divulgar 

direitos das 
mulheres e 

debater sobre o 
tema

“É preciso desmistificar 
a ideia de que é feio 
denunciar e de que 

ninguém deve se meter” 
Josiane Petry Farias, 

coordenadora do Projur Mulher

Fotos: Divulgação
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colas e minicursos sobre a temática da 
violência. Além disso, presta plantões 
na casa de apoio do município, partici-
pa de eventos científicos da área, grupos 
com mães e crianças que sofreram vio-
lência, e realiza avaliações psicológicas.

O Cepavi mantém parceria com a Casa 
de Apoio a Mulheres Vítimas de Violên-
cia, trabalhando tanto com as mulheres 
quanto com os filhos que são acolhidos 
pela casa; bem como com a Delegacia 
da Mulher, o Conselho Tutelar, escolas 
estaduais e municipais, o Balcão do Ido-
so da UPF, e com a Vara de Família do 
Fórum de Passo Fundo.

Arte como alternativa de
autoconhecimento
Outro trabalho desenvolvido com as 

mulheres que buscam acolhimento na 
casa de apoio é a arteterapia. A iniciativa 
da professora Ma-
riane Sbeghen, que 
coordena o curso 
de Artes Visuais e 
a especialização em 
Arteterapia da UPF, 
conta com ações se-
manais que, neste 
ano, serão realiza-
das no segundo se-
mestre. A partir de 
diversas formas de 
expressão artística, 
entre elas a pintu-
ra e a cerâmica, as 
mulheres e os filhos acolhidos podem 
parar um momento para refletir sobre 
as escolhas e, a partir disso, pensar nas 
coisas que gostam e lhes fazem bem. 
“Com essa análise, se cria a possibilida-
de de trabalhar a autoestima das pesso-
as. No começo, muitas não querem fazer 
essa atividade, mas, quando percebem, 
estão envolvidas na atividade porque 

querem ser facilitadoras para os filhos, 
que participam da proposta. Elas estão 
fragilizadas e se sentem até desafiadas 

a fazer algo que até 
então não tinham 
domínio, ou não sa-
biam ter”, resume a 
professora, esclare-
cendo que este últi-
mo processo citado 
também reforça a 
autoestima. Além 
da professora, uma 
acadêmica do cur-
so integrante do 
Programa de Apoio 
Institucional a Dis-
centes de Extensão 

e Assuntos Comunitários (Paidex) parti-
cipa da organização das atividades, que 
contam com o apoio da Cáritas.

Casa de acolhimento
Tanto o Projur Mulher quanto o Ce-

pavi mantêm parceria com a Casa de 
Acolhimento Maria da Penha, mantida 
pela Secretaria de Cidadania e Assistên-

Perfil dos agressores

- 87% dos agressores são usuários de 
drogas e álcool

- 80% não têm o ensino médio completo
- Poucos casais são casados formalmente
- Cerca de 30% dos relacionamentos 

findos ainda incorrem em agressão, princi-
palmente psicológica e moral.

Projur
Mulher

Atendimento de 
segunda a
sexta-feira das 13h 
às 17h
Telefone:
54 3316-8576
E-mail:
projurmulher@
upf.br
Gratuito e sem 
agendamento
www.facebook.
com/ProjurMulher

“Me criei vendo meu pai fazendo isso 
com a minha mãe. Eu vejo a mim mesma  
nas minhas filhas quando lembro do que 

eu passei”, lamenta. A mulher já tentou sair 
de casa, mas o agressor a persegue e ela 
acaba voltando. “Muitas vezes voltei por 
medo. Ele me chantageava, dizia que iria 

agredir meu pai ou meus irmãos. Acho que 
se ele quiser e buscar ajuda, pode voltar a 
ser quem era. Guardo mágoa, não raiva”, 

finaliza. Agora o homem aceitou fazer um 
tratamento contra o alcoolismo. A mulher 
aguarda ele ser internado em uma clínica 
para poder deixar a casa de acolhimento.

"Embora muitas vezes 
as pessoas tenham 
conhecimento das 

agressões, é muito difícil 
conseguir testemunhas,  por 
causa da cultura de que em 

briga de marido e mulher 
ninguém mete a colher”, 

lamenta Josiane.  

cia Social de Pas-
so Fundo desde 
2008. Conforme a 
psicóloga da Casa 
Patricia Elisabete 
de Lima, se per-
cebe o aumento 
considerável no 
número de acolhi-
mento das mulhe-
res vítimas de vio-
lência nos últimos 
anos. Apenas de janeiro a maio deste 
ano, a Casa recebeu 102 acolhimentos, 
com 39 mulheres e 63 crianças e adoles-
centes que acompanhavam as mães. A 
Casa foi criada com o objetivo de acolher 
temporariamente as mulheres e seus fi-
lhos, oferecendo alimentação, vestuário 
e encaminhamentos necessários, como 
o jurídico, médico e psicológico, entre 
outros.

Na opinião da psicóloga, tanto o Pro-
jur quanto o Cepavi são fundamentais 
para a eficácia do trabalho da casa de 
apoio, cada um em sua área. “Os efeitos 
causados pela agressão podem ser de-
vastadores e devem ser analisados, uma 
vez que não só as mulheres agredidas 
sofrem, mas também os filhos, a família, 
o trabalho e os amigos. Por esses moti-
vos, é muito importante o acompanha-
mento”, justifica.

Por meio de parceria 
com a Cáritas 
Arquidiocesana, 
Projur Mulher 
Cidadã realiza 
encontros nos 
bairros com o 
objetivo de repassar 
informações sobre 
diversos direitos e 
criar multiplicadores 
de cidadania

Exemplo 
de trabalho 
produzido nas 
atividades de 
arteterapia
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entrevista

n As transformações da carreira na contemporaneidade e suas 
implicações nos estilos de vida têm chamado a atenção de 
profissionais e pesquisadores no mundo todo

Andrea Poleto Oltramari

H á muitas questões que en-
volvem as escolhas pro-
fissionais: levar uma vida 
mais tranquila ou acelerar 

o crescimento profissional? Priorizar 
o trabalho ou ter filhos? Investir em 
um emprego que paga menos ou pro-
curar outra área de atuação? Manter 
o padrão de vida ou partir em busca 
de um trabalho que traga satisfa-
ção? Seguir na carreira em curso ou 
transformar um hobby em trabalho? 
As dúvidas são muitas e exigem dos 
profissionais permanentes reflexões 
acerca da carreira,  não restritas ao  
momento em que escolhem o curso 
de graduação ou a profissão a seguir. 
Não há uma fórmula pronta para a 
resolução dos dilemas profissionais 
advindos das mudanças na socieda-
de, entretanto, observados o perfil de 
cada pessoa, o momento em que ela 
está vivendo, as aspirações, o posi-
cionamento do mercado de trabalho 
e um planejamento futuro, há a pos-
sibilidade de escolhas. 

A professora Andrea Poleto Oltra-
mari, doutora em Administração, 
desenvolve estudos sobre carreira e 
dilemas profissionais há oito anos. 
Nesta edição da Revista Universo 
UPF, a pesquisadora destaca aspec-
tos relevantes relacionados à dinâmi-
ca das transformações da carreira na 
contemporaneidade e suas implica-
ções nos estilos de vida das pessoas. 

Universo UPF: Estudiosos do 
mundo todo apontam inúmeras 
transformações no mundo do tra-
balho. Em sua opinião, quais delas 
são as mais importantes?

Andrea Poleto Oltramari: Tenho 

estudado sobre carreiras desde 2007. 
Em meu doutorado, pesquisei os di-
lemas da carreira para executivos 
bancários relacionando as dificul-
dades que se fazem presentes todas 
as vezes em que é necessário decidir 
pela carreira ou pela família. Além 
disso, temos pesquisado outros ti-
pos de carreira e as implicações nos 
estilos de vida das pessoas. No ano, 
por exemplo, avaliamos a carreira de 
professores universitários e coorde-
nadores de cursos de pós-graduação 
stricto sensu, do ponto de vista do im-
pacto da carreira no estilo de vida que 
eles têm levado e de como equilibrar 
a vida profissional e a pessoal. Esses 
estudos se inserem nas transforma-
ções do mundo do trabalho, que tra-
zem também outros aspectos, como o 
de que hoje não existe mais uma car-
reira linear, em que a pessoa iniciava 
em uma empresa e ficava toda a vida 
naquela empresa, que, em contra-
partida, oferecia todos os planos de 
carreira possíveis. Atualmente, cada 
um é cada vez mais responsável pela 
própria carreira. 

Quais os aspectos positivos e ne-
gativos dessas mudanças?

O cenário de transformações se in-
sere no mundo do trabalho especial-
mente das pessoas que têm definida 
a carreira na área de gestão e nas áre-
as técnicas das empresas. Para esses 
profissionais, as possibilidades de 
escolha são cada vez mais amplas: 
a carreira não se apresenta em uma 
única empresa, há uma mobilidade 
grande e, com isso, a possibilidade 
de fazer carreira internacional ou em 
uma multinacional. À medida que há 

É PRECISO PLANEJAR
  PERMANENTEMENTE A
    CARREIRA PROFISSIONAL

Professora Dra. 
Andrea Poleto 
Oltramari 
desenvolve 
estudos sobre 
carreira e dilemas 
profissionais há 
oito anos

qualificação, há progressão na car-
reira. Há, nisso, um lado negativo, 
sobretudo para as relações familia-
res. Para as mulheres, há agravantes, 
já que muitas vezes concorrem com 
a carreira a decisão de ter ou não fi-
lhos, o afastamento da família e até, 
em alguns casos, a dissolução do ca-

Foto: Cristiane Sossella
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samento. Para os profissionais do chamado 
“chão de fábrica”, o que tem alterado é a 
questão da qualificação específica que cada 
um precisa ter em relação ao cargo. Esses 
trabalhadores optam por fazer as mesmas 
coisas, nos mesmos horários, no mesmo lu-
gar e eu não vejo isso sob o ponto de vista 
negativo, são formas de escolher e direcio-
nar a vida profissional. Há que se ponderar 
que hoje, inevitavelmente, para se construir 
carreira, é preciso se dedicar . As decisões, 
entretanto, dependendo do momento da 
carreira e do cargo que se ocupa, são cada 
vez mais difíceis.

Quais os possíveis dilemas que os pro-
fissionais de forma geral vivenciam?

Em uma recente pesquisa, avaliamos edi-
torialmente e do ponto de vista da semiótica, 
uma revista direcionada a executivos e a fu-
turos administradores de empresas do país. 
Essa publicação corrobora o pensamento 
de autocobrança exagerada dos profissio-
nais, em razão de que mostra depoimentos 
de pessoas enfatizando que “foi fácil mudar 
de cidade, de país, ficar longe da família e 
dos amigos e gerenciar o tempo”. Então, os 
meios de comunicação também têm repre-
sentado a questão da carreira como algo 
fácil, fazendo a gente pensar que se temos 
dilemas é porque queremos. Na prática, 
não é bem assim. Os profissionais podem se 
perguntar, afinal, por que eu não estou con-
seguindo avançar na carreira? Por que está 
sendo difícil para eu ficar longe de casa se 
para outros é fácil? Essas transformações do 
mundo do trabalho têm levado as pessoas 
a serem as gestoras exclusivas da carreira, 
responsabilizadas por tudo, inclusive pelas 
decisões que a empresa demanda que cada 
um tenha. 

Nessa perspectiva, o gerenciamento da 
carreira profissional está sob a respon-
sabilidade dos indivíduos ou das empre-
sas? 

A gestão da carreira deve ser compartilha-
da, mas, sabemos que, caso algo não saia 
como o esperado, a culpa sempre recai sobre 
o indivíduo. O que temos percebido nas pes-
quisas é que os profissionais estão se ques-
tionando por que não conseguiram levar a 
carreira com sucesso. O que é a questão do 
desemprego e o discurso que ouvimos todo 
o dia de que tem emprego para todo mundo 
e somente não trabalha quem não quer? Isso 
mais do que nunca é responsabilizar o sujei-
to pelo trabalho. O discurso é de responsa-
bilizar as pessoas não só pela carreira, mas 
também por estar empregado ou desempre-
gado. Claro que acredito que cada um preci-
sa correr atrás dos seus objetivos, mas a ma-
neira que se responsabiliza cada um por isso 
é perversa, não é um discurso do diálogo. 
Qualquer mudança de empresa, transferên-
cia de cidade ou mesmo de país, o profissio-
nal precisa definir em um dia, em uma sema-
na, e é uma vida toda que muda com essas 
decisões. Dessa forma, salientamos que a 

vida pessoal está cada vez mais atrelada à 
vida profissional e não o contrário. Acredi-
to também que o papel das empresas é es-
truturar um plano de carreira, estabelecer 
critérios e formalizar essas decisões para os 
funcionários, estudando quais deles estão 
disponíveis ou não, e têm a possibilidade de 
assumir os novos cargos e desafios. 

As pessoas em geral não suportam a 
ideia do fracasso em seu percurso profis-
sional. Quais as atitudes, posturas e com-
portamentos necessários para progredir 
profissionalmente? 

Os estudos em administração, na área de 
coaching, mentorin ou outplacement, são to-
dos no sentido de orientar e oferecer apoio 
especializado no reordenamento da carreira 
profissional. Acredito que as pessoas não 
devem tratar a carreira como um fracasso, 
mas repensar de que forma se pode redire-
cioná-la. Há gente que foi demitida inespe-
radamente e que conseguiu se reerguer, está 
se encontrando seja na sua profissão inicial 
ou em outra área de atuação. O importante 
é pensar que a carreira não é estanque, ela 
é da pessoa e precisa ser permanentemente 
construída. Em um mundo onde as coisas 
estão mais flexíveis, voláteis, em que a linha 
entre estar empregado ou desempregado é 
muito tênue, reiteramos que todos precisam 
estar o tempo inteiro pensando e repensando 
a sua atuação, não se agarrando com unhas 
e dentes à empresa, mas cultivando outros 
planos e possibilidades de vida. A grande 
questão é: além do trabalho que eu desen-
volvo atualmente, eu seria um empreende-
dor? Tenho bagagem suficiente para tentar 
fazer um concurso? Como está meu network, 
minha rede de relacionamentos e de conta-
tos? Eu posso trabalhar em outra empresa 
de alguém que me considera? Posso montar 
uma empresa familiar? A qualificação anda 
junto, temos que estar permanentemente 
estudando. Nesse contexto, há um conceito 

de trabalho imaterial, que é a não distinção 
entre tempo de trabalho e tempo de não tra-
balho. Então, se o trabalho se encerrou na 
sexta-feira, no sábado e domingo vamos 
estudar, nos atualizar, fazer contatos para 
o plano B da carreira. Às vezes a gente não 
leva trabalho para casa, mas leva preocupa-
ção e demanda de criatividade.  

Há um modelo de carreira profissional 
hoje? 

Não há um modelo de carreira linear, há 
conceitos que são trabalhados desde a déca-
da de 1980 e, hoje, ganham força. Nos Esta-
dos Unidos, surgiram as carreiras sem fron-
teiras, que trazem consigo a ideia de passar 
de uma organização para outra; há a carrei-
ra proteana, que é o conceito de adaptação à 
realidade, ao que se apresenta no espaço de 
trabalho; a carreira meteórica, que é quando 
o sujeito faz carreira rápida; a carreira femi-
nina, com o ingresso da mulher no mercado 
de trabalho e os seus dilemas por conta de 
uma construção social; há pesquisas rela-
cionadas a como estão sendo construídas as 
carreiras dos jovens e como eles ingressam 
no mercado de trabalho. A gente sabe que 
as formas de inserção do jovem não são as 
mesmas, há todo um contexto social e cul-
tural que diferencia isso. O que todos esses e 
outros conceitos têm em comum é a questão 
da dinamicidade da carreira.

Como conviver em um contexto que 
envolve um mundo do trabalho em cons-
tante transformação, uma vida cotidiana 
agitada e a necessidade de investir na 
vida pessoal?

O que temos percebido nos estudos re-
alizados é que está cada vez mais difícil  
inter-relacionar de forma satisfatória essas 
dimensões. Olhamos e-mail à noite, traba-
lhamos de forma física, mas com todas as 
possibilidades de tecnologia à disposição, 
então, estamos sempre fazendo várias coi-
sas ao mesmo tempo. Nesse contexto, o tem-
po fica comprimido, então alguma mudança 
tem que acontecer, porque os sujeitos estão 
se desgastando, cansando mais, tendo que 
se desdobrar para alcançar os objetivos, já 
que o corpo é o mesmo e o tempo também. 
O ritmo é acelerado, entretanto, muitas pes-
soas estão optando por frear a carreira. Há 
executivos abrindo um café na praia, porque 
se deram conta de que a vida é uma só. 

É possível abrir mão de estilos de vida 
já consolidados em prol do redimensio-
namento da carreira? Como fazer isso? 

É possível, mas é difícil. Muitos não con-
seguem. Não é a toa que tem tanta gente do-
ente, com problemas de drogas, tendo que 
tomar remédios para depressão, insônia e 
outros problemas. As pessoas querem ter, 
querem ser, a informação leva para essa ló-
gica. A dificuldade maior, acredito, é sempre 
abrir mão de alguma coisa, do status, dos 
jantares de negócios, do círculo de contatos 
e influências.

Hoje, inevitavelmente, 
para se construir 
carreira, é preciso 

se dedicar a ela. As 
decisões, entretanto, 

dependendo do 
momento da carreira 

e do cargo que se 
ocupa, são cada vez 

mais difíceis”
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ciência	e	inovação
redução do jejum melhora
o conforto dos pacientesENDOSCOPIA:

Estudo desenvolvido por professor da UPF propõe uma alimentação líquida 
antes da realização da endoscopia digestiva alta. A prática já faz parte das 
rotinas médicas em Passo Fundo e possui embasamento científico para ser 
adotada em qualquer lugar do mundo

O 
jejum de oito horas ou mais, 
indicado em vários procedi-
mentos médicos, pode cau-
sar uma série de desgastes 

aos pacientes, o que vem mobilizando 
a comunidade científica em busca de 
alternativas. Um grupo de pesquisa-
dores, dentre os quais o Dr. Fernando 
Fornari, gastroenterologista e profes-
sor da Faculdade de Medicina daUPF, 
desenvolveu recentemente a pesquisa 
“Segurança, qualidade e conforto da 
endoscopia digestiva alta precedida 
de jejum de duas horas: um ensaio 
clínico randomizado”. O estudo anali-
sou dois grupos de pacientes: um que 
realizou o tradicional jejum de oito ho-
ras e outro que permaneceu em jejum 

para alimentos sólidos por oito horas, 
mas que, duas horas antes do proce-
dimento de endoscopia, se alimentou 
com um composto nutricional líquido. 
Os dados obtidos demonstram que 
esta preparação é mais confortável e 
igualmente segura aos pacientes em 
comparação com o método tradicional 
de preparo.

A pesquisa envolveu, além da 
UPF, o Hospital São Vicente de Paulo 
(HSVP) e a Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), por meio 
do Programa de Pós-Graduação: Ciên-
cias em Gastroenterologia e Hepatolo-
gia. De acordo com Fornari, o estudo 
começou a ganhar forma em 2012, ins-
pirado no Projeto ACERTO, que visa 

acelerar a recuperação pós-operatória 
e tem, entre seus pontos, a abreviação 
do jejum pré-operatório. A ideia de 
testar o jejum reduzido nos procedi-
mentos de endoscopia foi desenvolvi-
da pela enfermeira Angélica Koeppe, 
da Unidade de Endoscopia do HSVP e 
na época mestranda pela UFRGS, bem 
como pelos gastroenterologistas Mar-
cio Lubini e Nilton Maiolini Bonade. 

Vantagens de encurtar o jejum
Aproximadamente 100 pacientes 

participaram do estudo, tanto interna-
dos quanto de ambulatório, os quais, 
por meio de sorteio, foram divididos 
em dois grupos: o primeiro manteve o 
jejum convencional, de seis a oito ho-
ras, e o segundo fez jejum curto. No se-
gundo grupo, os pacientes ingeriram 
200 ml de um composto nutricional 
calórico isento de gordura, com prote-
ínas e carboidratos. Após a realização 
do exame, o endoscopista atribuiu no-
tas para sua segurança e qualidade. 
Aos pacientes, coube responder a um 
questionário sobre conforto. Os resul-
tados apontaram que o jejum reduzido 
é mais confortável e igualmente segu-
ro se comparado ao método tradicio-
nal, com níveis semelhantes de quali-
dade. Fornari salienta que a prática foi 
testada em procedimentos endoscópi-
cos agendados e excluiu pacientes em 
situação de emergência, com sondas, 
extremamente obesos ou com hemor-
ragia digestiva. 

O pesquisador da UPF explica que 
o jejum prolongado é uma prática 
enraizada na medicina, mas que a 
Sociedade Americana de Anestesio-
logia já preconiza o jejum curto para 
os procedimentos eletivos. Entre suas 
vantagens, destaca-se o maior confor-
to dos pacientes, que sofrem menos 
com instabilidade da pressão arterial 
e hipoglicemia, por exemplo. 

O uso de alimentação líquida no je-
jum curto é justificado pela rapidez de 
esvaziamento do estômago para subs-
tâncias dessa natureza, especialmente 
as isentas de gordura. “Tal explicação 
fisiológica dá respaldo para a prática. 
Na pesquisa, utilizamos um compos-
to especial, mas suco de laranja, café 
preto e sopa coada são exemplos de 
outros líquidos que podem ser ingeri-
dos”, afirmou o professor.

O jejum reduzido para endoscopia já faz parte das roti-
nas médicas em Passo Fundo e tem embasamento cien-
tífico para ser adotado em qualquer lugar do mundo. O 
trabalho foi apresentado na Digestive Disease Week 2012, 
congresso internacional de gastroenterologia realizado 
em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, e publicado, 
em 2013, na revista científica europeia BMC Gastroente-
rology. Em abril desse ano, a pesquisa foi apresentada por 
Angélica Koeppe como trabalho final do curso de mestra-
do em Ciências em Gastroenterologia e Hepatologia da 
UFRGS, tendo obtido conceito máximo. Além disso, tem 

Destaque internacional

sido amplamente disseminado e aceito pela comunidade 
científica.

O estudo, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da UPF, contou com a contribuição de acadêmicos de Me-
dicina em atividade de iniciação científica. Atualmente, 
uma segunda fase do trabalho está em desenvolvimento, 
que compara os marcadores metabólicos com o conteúdo 
presente no estômago dos pacientes que praticam os dois 
tipos de jejum. O trabalho completo pode ser acessado, em 
inglês, por meio do link www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.

Pesquisa foi 
apresentada 
no Digestive 

Disease Week 
2012, na 

Califórnia
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  Projeto pioneiro resgata a
cidadania	e	os	direitos	dos	idosos

comunidade

O 
município de Passo Fundo 
tem, atualmente, cerca de 
24 mil idosos, desses, mais 
de 10 mil encontra-se em 

situação de vulnerabilidade social.  
Resgatar a cidadania e os direitos des-
ses sujeitos é a intenção de um projeto 
de extensão da UPF, que, pela forma 
como está articulado e organizado, é 
considerado pioneiro no país. O tra-
balho do Balcão do Idoso, vinculado à 
Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários, ocorre no sentido de fa-
cilitar o acesso dos idosos às políticas 
públicas que fazem parte da Rede de 
Atenção e Proteção, principalmente 
àquelas existentes no Estatuto do Ido-
so. 

De acordo com dados do projeto, 
nos últimos três anos, mais de 600 no-
vos casos de violação de direitos foram 
registrados. Em 2011, por exemplo, as 
situações de negligência, de abando-
no, de violência e de abuso financeiro, 
além das dificuldades e impedimentos 
de acesso às políticas públicas foram 
as principais ocorrências informadas. 
Já em 2012, os percentuais maiores 
foram, respectivamente, para os regis-
tros de dificuldades ou impedimento 
de acesso às políticas públicas, situa-
ções de negligência e de violência. Em 
2013, o número de casos novos dimi-

Balcão do Idoso atua nas situações 
relacionadas à violação de direitos 
dessa parcela da população que 
cresce a cada ano 

nuiu, entretanto, houve reincidência 
de casos registrados, que continua-
ram sob acompanhamento. Em 2014, 
até o momento, a média mensal é de 
20 a 25 casos novos atendidos. 

Na opinião da coordenadora do pro-
jeto, professora Dra. Denize da Luz, 
observa-se um desvelamento das si-
tuações de violência contra os idosos. 
“Sabedores de seus direitos, eles têm 
procurado ajuda. No ano passado, por 
exemplo, 38% dos casos que atende-
mos foram denunciados pelos pró-
prios idosos. Nas demais ocorrências, 
recebemos denúncias anônimas, das 
famílias ou de demais parceiros da 
rede de atenção”, explica. Conforme 
Denize, o atendimento acontece em 
etapas, com a acolhida, o processo de 
escuta da solicitação, a análise e o en-
caminhamento. “Quando, por exem-
plo, há violação de direitos em relação 
ao consumidor, a gente trabalha con-
juntamente com o Balcão do Consumi-

dor da UPF, se há violação de direito 
na área da justiça, encaminhamos via 
Serviço de Assistência Jurídica da UPF, 
em casos de violência física, quando 
necessário, ocorre o encaminhamento 
para serviços psicológicos,  apoio que 
é disponibilizado pela  Universidade. O 
que não conseguimos articular interna-
mente, encaminhamos para a Rede de 
Atenção ao Idoso”, frisa, lembrando 
que há o monitoramento dos proce-
dimentos até a finalização. O projeto 
conta com a parceria do Ministério Pú-
blico Estadual e da Prefeitura de Passo 
Fundo.

Encaminhamento ágil
As dificuldades no acesso aos servi-

ços de saúde, internações hospitalares 
e compulsórias estão entre as princi-
pais demandas que chegam ao Balcão. 
O aposentado Odilon Fernandes da 
Silva tem dificuldades de locomoção 
em razão de uma trombose venosa e 
aguarda encaminhamento para trata-
mento específico em hospital de Porto 
Alegre. “Esperei por um ano um enca-
minhamento no serviço público, o que 
não ocorreu. Com o auxílio do Balcão, 
consegui organizar a questão dos exa-
mes antes do previsto. A equipe está me 
auxiliando em tudo, estou contente”, 
afirma ele. 

A Pastoral da Pessoa Idosa é uma 
das instituições parceiras do Balcão do 
Idoso. A coordenadora paroquial Elfe 
Sperotto está satisfeita com o auxílio 
que recebe no projeto da UPF. “Nosso 
trabalho é voluntário e consiste em visi-
tar mensalmente os idosos da paróquia 
Santa Terezinha, em Passo Fundo, e em 
ajudá-los nas suas dificuldades. Já con-
seguimos diversos encaminhamentos 
com a ajuda do Balcão”, afirma.

A coordenadora ressalta que, para agilizar a resolução das situ-
ações de vulnerabilidade e violação de direitos, um novo trabalho 
deve ser implantado no segundo semestre. Trata-se da elaboração de 
um banco de dados que vai mapear, monitorar e fazer o acompanha-
mento dessa população, de suas necessidades e do caminho que 
cada um percorre na rede de serviços de Passo Fundo. Além disso, de 
acordo com Denize, outros projetos têm recebido atenção especial, 
tais como, eventos, cursos e pesquisas. 

O Balcão do Idoso está localizado na Avenida Brasil, 743, Centro, 
junto ao Campus III da UPF. O atendimento ocorre de segunda a 
sexta-feira, das 13h30min às 17h30min. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (54) 3316-8539.

Trabalho preventivo

Odilon 
Fernandes da 
Silva buscou 
os serviços 
do Balcão do 
Idoso para 
facilitar enca-
minhamen-
tos na área da 
saúde

Projeto conta 
com rede de 
parceiros que 
demandam ser-
viços e auxiliam 
no atendimento. 
A Pastoral da 
Pessoa Idosa 
busca apoio nas 
demandas

Fotos: Cristiane Sossella
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ciência	e	inovação

N a vanguarda da inovação, a 
UPF está finalizando a cons-
trução de um importante 
espaço para a produção do 

conhecimento, aperfeiçoamento e com-
partilhamento de serviços entre empre-
sas de toda a região e a comunidade 
acadêmica. A Central Multiusuários 
estará disponível a partir de agosto, no 
módulo II do UPF Parque, oferecendo 
também a Incubadora Mista de Empre-
sas, fomentando a cultura empreende-
dora na região.

Tornar a UPF um centro de pesquisa 
tão bem equipado e atualizado quan-
to o das maiores instituições do país e 
alavancar as pesquisas da Instituição 
foi o propósito que inspirou a criação 
da Central de Equipamentos Multiu-
suários (Cemulti). Para o vice-reitor de 
Pesquisa e Pós-Graduação, Leonardo 
José Gil Barcellos, o diferencial está na 
ligação entre a consolidação da Central 
e os projetos desenvolvidos pelos alu-
nos e docentes dos programas de stricto 
sensu. “A UPF está na vanguarda, pois 
todos os projetos estão ligados aos pro-
gramas e isso nos dá uma segurança de 
que tudo será intensamente utilizado e 
aplicado, unindo a prática e a teoria”, 
frisa.

A Central surge com um novo olhar 
da Universidade sobre o uso dos equi-
pamentos, que agora será compartilha-
do pela academia, pelas empresas ins-
taladas e incubadas no UPF Parque e na 
comunidade em geral, como prestação 
de serviços. “O desafio é levar a cultura 
empreendedora a toda a Universidade 
e compartilhar essa realidade empre-
sarial e acadêmica, promovendo esse 
encontro”, explica Barcellos.

Espaço será inaugurado na UPF em agosto e vai oferecer equipamentos 
que serão compartilhados entre empresários e acadêmicos

Espaço será 
utilizado por 

professores, 
alunos e 

empresários 
fomentando 

a cultura 
empreendedora

Aumento na qualidade
das pesquisas
O objetivo maior de se montar um 

laboratório com caráter multiusuário é 
o de elevar a qualidade da pesquisa e 
da inovação feita pelos grupos de pes-
quisa da UPF e das empresas ligadas 
ao Parque. De acordo com a gestora da 
Central, Daiane Ferreira, a UPF passa a 
contribuir ainda mais para aumentar o 
nível da pesquisa do Brasil. Na opinião 
de Daiane, a UPF possui equipamentos 
de ponta em diversas áreas de pesquisa 
e tê-los abrigados em um local como a 
Cemulti é de suma importância para ala-
vancar ações. 

A criação de laboratórios com um con-
junto de equipamentos complementares 
ou associáveis e abertos a diferentes 
equipes de usuários é, hoje, uma forte 
tendência nos centros mais desenvolvi-
dos da pesquisa. Daiane ressalta que, 
com o suporte de instituições de fomen-
to à pesquisa, equipamentos de alto 
custo são disponibilizados, ao maior nú-
mero de pesquisadores, tendo um efeito 
multiplicador, estabelecendo contatos 
e estimulando a colaboração de grupos 
diversificados. “Isso melhora o nível da 

pesquisa, pois cada vez mais será possí-
vel contar com equipamentos atualiza-
dos. Pretendemos que o laboratório seja 
de todos e que expanda muito suas ativi-
dades”, observa. Lembra, ainda,  que a 
Cemulti contará com vários serviços via 
site como uma central virtual de laudos, 
na qual serão disponibilizados os resul-
tados das análises realizadas; a disponi-
bilidade de reagentes; e a localização de 
equipamentos que fazem parte do uso 
compartilhado, mas que não estão lota-
dos na Central.

Terceiro módulo em construção
O UPF Parque avança e se consoli-

da também fisicamente. No mês de ju-
nho, iniciou o processo licitatório para 
a construção do terceiro módulo. Com 
1.251,09 m², o espaço abrigará o Centro 
Tecnológico e a Incubadora Metal-Mecâ-
nica. Segundo Alexandre Zanatta, coor-
denador acadêmico do Parque, o Centro 
tratará de temas relacionados a proces-
sos de fabricação e ao uso da soldagem 
em componentes metálicos. “Será dada 
uma atenção especial a esse Centro com 
a instalação de laboratórios de simula-
ção computacional, bem como a atração 
de empresas consolidadas e incubadas 
do setor de soldagem mecânica”, des-
tacou.

Entre os objetivos do módulo III, estão 
o incentivo à pesquisa e à inovação tec-
nológica, por meio dos acadêmicos de 
graduação e pós-graduação em Ciência 
da Computação e Engenharia Mecânica, 
o qual tem o intuito de melhorar o de-
senvolvimento em uniões mecânicas na 
região; e a possibilidade de  que egres-
sos dos mestrados profissionais da UPF 
possam utilizar a estrutura do Centro 
para desenvolver ideias inovadoras e 
transformá-las em empreendimentos de 
sucesso.

CENTRAL	MULTIUSUÁRIOS:
 comunidade acadêmica e empresários
  unidos por uma cultura empreendedora

Equipamentos 
serão 

utilizados pela 
comunidade 
acadêmica e 

regional

Fotos: Caroline Simor
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comunidade

I dealizada em 2004, a partir de 
um trabalho realizado no curso 
de Ciências Biológicas da UPF, a 
ONG Convidas completa 10 anos 

de atividades voltadas para a preserva-
ção de animais silvestres da região. A 
Associação para Conservação da Vida 
Silvestre foi pensada em função da 
instalação de um criadouro conserva-
cionista da fauna silvestre nativa, pri-
meiramente com uma equipe de pes-
quisa e conservação chamada Equipe 
de Primatas (Eprim) e depois projetado 
sob o nome de Centro de Acolhimento 
de Primatas e Aves (Primaves). Caberia 
à nova entidade gerir a implantação 
e a manutenção do criadouro. Desde 
então, Primaves e Convidas vêm cons-
truindo, em recíproca dependência,  a 
própria evolução. Para isso, contam 
também com o trabalho multidiscipli-
nar da Universidade, pela participação 
intensa de cursos e projetos.

Desde os primeiros passos, cursos 
como Medicina Veterinária, Biologia, 
Arquitetura e Urbanismo e Administra-
ção integram a rotina da ONG. Segun-
do Nestore Codenotti, coordenador da 
Convidas, a UPF esteve envolvida desde 
o início, o que possibilitou que o traba-
lho fosse realizado mesmo com recursos 
escassos. “Foram concedidas bolsas e 
nos interessava esse recurso humano. 
Inicialmente eram seis alunos, depois, 
nove, e, agora, contamos com 12. A as-
sistência técnica é do curso de Medicina 

UPF e Convidas: uma
     parceria pelo bem	da	natureza

Em 2014, a ONG comemora 10 anos e celebra a parceria com a Universidade 
com ações de preservação

Veterinária e temos acesso a todos os 
cursos que puderem contribuir para o 
trabalho. Sem esse convênio com a UPF, 
não teríamos conseguido dar sequência 
às atividades, pois não temos condições 
de contratar pessoal”, frisa Codenotti.

Apesar dos grandes desafios de se 
manter uma estrutura complexa de 
atendimento, alimentação e cuidados 
específicos, a Convidas abriga cerca de 
200 animais no espaço localizado no 
Distrito de Bela Vista, a 12 quilômetros 
de Passo Fundo. Desses, 65% são prima-
tas oriundos do Rio Grande do Sul, como 
bugios e saguis, os demais são araras, 
papagaios, periquitos e tucanos. 

Convidas, UPF e comunidade
Entre os projetos que estão sendo im-

plementados em parceria entre o Convi-
das e a UPF está o de Desenvolvimento 
do Turismo Regional Sustentável, liga-
do ao Centro de Ciências Ambientais 
(CCTAM) da Vice-Reitoria de Extensão 
e Assuntos Comunitários e com o apoio 
do Laboratório de Estudos Urbanísticos 
e Regionais do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo

Coordenado pelo professor Rodrigo 
Luz, o projeto surgiu em 2012 com o ob-
jetivo de promover o desenvolvimento 
regional sustentável da localidade de 
Bela Vista. De acordo com ele, a inicia-
tiva partiu da Convidas de um grupo 
de moradores do Distrito de Bela Vista, 
que procuraram a UPF para realização 

de um projeto para o desenvolvimento 
da localidade. “O projeto prevê visitas 
guiadas ao Primaves, onde os visitan-
tes receberão informações sobre os ani-
mais, oficinas de educação ambiental, 
e terão a possibilidade de conhecer os 
atrativos do local”, explica.

Para que as ações sejam colocadas em 
prática, são realizadas reuniões men-
sais com os membros da comunidade 
do Distrito, que, de acordo com Luz, já 
constituíram uma Associação para o De-
senvolvimento Sustentável do Distrito 
de Bela Vista.

Envolvimento acadêmico e social
A Universidade realiza ações também 

por meio do CCTAM, com atividades de 
preservação, conser-
vação e recuperação 
da biodiversidade. 
Para a coordenadora 
do Centro, Elizabeth 
Foschiera, os pro-
jetos proporcionam 
aos acadêmicos a re-
alização de práticas 
aprendidas em sala 
de aula, bem como 
a construção de no-
vos saberes a partir 
dessas experiências 
que poderão retornar 
para a sala de aula. 
“O projeto Turismo 
Regional Sustentável, promove, além 
da preservação dos recursos naturais, o 
desenvolvimento regional e geração de 
trabalho e renda”, observa.

Segundo a vice-reitora de Extensão 
e Assuntos Comunitários, Bernadete 
Maria Dalmolin, a Instituição busca 
em todas as suas ações, mecanismos 
de sensibilização e aproximação com 
as demandas da comunidade regional. 
“A concepção norteadora é de ações de 
extensão e assuntos comunitários vol-
tados à realidade regional, priorizando 
uma dinâmica produtiva e econômica, 
bem-estar social e sustentabilidade 
ambiental. Com o projeto, a Instituição 
se aproxima da comunidade e oferece 
uma formação sólida aos acadêmicos”, 
destaca.

Fotos: Divulgação Convidas

Cerca de 200 animais, entre primatas e aves, rece-
bem cuidados diários no espaço em Bela Vista

Visitas regulares 
são realizadas 
em Bela Vista, 
faça chuva ou 
faça sol
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universidade
Memórias do passado permanecem vivas no

O s acontecimentos que marca-
ram o desenvolvimento das 
civilizações são importantes 
para que a sociedade conhe-

ça e entenda todas as transformações 
que o mundo sofreu para chegar a ser 
o que é atualmente. Ao lado das novas 
tecnologias, oriundas da globalização, 
está a história, responsável por acompa-
nhar, registrar e documentar os princi-
pais fatos que modificaram e modificam 
o modo como as pessoas vivem e se re-
lacionam entre si. Com base nessa pre-
missa, a UPF dispõe para a comunidade 
acadêmica e geral o Arquivo Histórico 
Regional (AHR), que, neste ano, com-
pleta 30 anos de existência, com atuação 
na guarda e conservação de materiais e 
documentos que fazem parte da história 
de Passo Fundo e região, bem como do 
estado do Rio Grande do Sul.

O então Museu e Arquivo Histórico 
Regional foi criado no ano de 1984, no 
Campus I, quando foi instalado em uma 
sala do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas, a partir da prospecção de se 
ter um laboratório de pesquisa para a 
formação continuada e qualificada dos 
alunos do curso de História da Univer-
sidade. No local, eram realizadas a co-
leta, a catalogação, a conservação e a 
higienização de documentos e objetos 
referentes à história regional, dadas 
suas especificidades. Posteriormente, o 
Museu e o Arquivo foram desmembra-
dos e a atuação do AHR foi potencializa-
da e ampliada em 1996, com a mudança 
do setor para o Campus III, onde perma-
nece. A partir da ampliação do espaço, 
novas ações passaram a ser desenvol-
vidas além daquelas já existentes, tais 
como a restauração de peças do acervo e 
a disponibilização de informações sobre 
os fundos documentais. 

Segundo a coordenadora, professora 
Gizele Zanotto, a mudança de espaço 
derivou de muito esforço pela constitui-

Arquivo Histórico Regional completa 
30 anos de dedicação na preservação 
da história de Passo Fundo e do RS

ção de fundos documentais de qualida-
de e variados, possibilitadores de uma 
análise ampla da sociedade do norte 
do RS. “Com a ampliação constante do 
acervo e com o crescimento do acesso 
aos bens documentais, realizado por 
pesquisadores, alunos e comunidade, 
vemos também um impulso no investi-
mento educacional regional em seus vá-
rios níveis, assim como a demanda por 
conhecimento e divulgação realizada 
por profissionais do jornalismo, direito, 
por entidades e outros interessados em 
consultar a documentação mantida no 
Arquivo”, menciona.

Trabalho diferenciado
Os procedimentos de conservação são 

realizados em documentos que consti-
tuem um acervo rico e variado. Dentre 

os materiais, destacam-se a documen-
tação de entidades em Arquivos Sociais, 
como Cruz Vermelha, UPF, Sindicato 
dos Bancários e dos Comerciários; Ar-
quivos Públicos, com documentos dos 
três poderes, que reúnem a coleção de 
Leis do Brasil Império, a coleção de Leis 
do Estado Novo, documentos da Câmara 
Municipal de Passo Fundo e de Lagoa 
Vermelha, e documentos do Escritório 
local da Secretaria de Terras. Derivado 
de parcerias com a Justiça, os Arquivos 
do Judiciário contemplam autos findos 
da Justiça Estadual da Comarca de So-
ledade e autos findos da Justiça do Tra-
balho. Materiais mais consultados, os 
arquivos de Comunicação Social abran-
gem periódicos nacionais e locais do 
início do século XX. Além dessa diver-
sidade histórica, o espaço ainda abriga 

Foto: Arquivo

PRESENTE

Restauração de 
documentos 
é um dos 
trabalhos 
diferenciados
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Fotos: Carla Vailatti

arquivos pessoais, dentre os quais o do 
Fundo Mário Menegaz, industrial e po-
lítico, o Fundo do músico Alfredo Custó-
dio e o Fundo Nicolau Araújo Vergueiro.

A maioria dos materiais que estão no 
acervo chega ao AHR por doação, tan-
to da comunidade, quanto de famílias 
conhecidas da região. Assistente do Ar-
quivo, Benh ur Jungbeck acredita que as 
atividades executadas, somadas ao fato 
de a UPF ser uma instituição de renome 
no estado, fazem com que o espaço seja 
uma referência, sendo reconhecido pela 
população. “A maioria das cidades não 
possui um arquivo histórico, e a dispo-
nibilização dos documentos e objetos à 
comunidade possibilita que as pessoas 
conheçam a história de forma mais pro-
funda”, salienta.

Das ações desenvolvidas pelos funcio-
nários e estagiários, a assistente Sandra 
Benvegnú evidencia o restauro de docu-
mentos como um diferencial do AHR. O 
serviço de restauração objetiva deixar 
o material o mais próximo possível do 
original e exige, por parte da equipe, 
uma preocupação com a reconstrução e 
a estética do suporte físico. “A proposta 
é interessante e vai além da pesquisa. O 
trabalho de preservação e conservação é 
importante, pois, caso ocorra uma per-
da, perde-se parte da história de Passo 
Fundo e, consequentemente, do RS”, 
julga.

Parceria que enriquece a história
Ao longo desses 30 anos, o AHR de-

senvolveu parcerias com outras insti-
tuições e entidades. Uma delas é com 
o Instituto Histórico de Passo Fundo 
(IHPF), que, em 2014, completa 60 anos 
de existência. Fundado com o objeti-
vo de estimular os estudos históricos 
e coletar documentos e fontes sobre a 
história de Passo Fundo e região para 
disponibilizar a comunidade, o IHPF fir-
mou um convênio com o AHR, que dis-
ponibiliza para pesquisa todo o acervo 
do Instituto, sob a forma de comodato. 

Fazem parte dos mais de 16 mil docu-
mentos digitalizados, escrituras, atas, 
fotografias, depoimentos, livros, corres-
pondências, medalhas, troféus, cartas, 
e acervos e manuscritos dos ex-prefeitos 
Mário Menegaz e Nicolau Vergueiro, e 
da professora Delma Gehm. Também es-
tão reunidos os acervos de Nilo Ferreira 
e Amadeu Goelzer, além de documentos 
e escrituras do Clube Pinheiro Machado, 
e várias obras, correspondências e ma-
nuscritos de seu fundador, Jorge Edethe 
Cafruni.

Para Fernando Miranda, presidente do 
Instituto Histórico, espaços com o AHR 
são importantes na cidade. “Felizmente, 
o Arquivo tem disponibilizado aos pes-
quisadores e à população um rico acer-
vo, coletado em 30 anos de trabalho. Es-
ses “lugares de memória” –  expressão 
construída pelo historiador francês Pier-
re Nora, para designar onde a memória 
se refugia e se cristaliza –  vinculam-se 
ao momento histórico em que vivemos. 
Em locais como o AHR, estão deposita-
dos os materiais necessários ao trabalho 
do historiador, e as pessoas podem se 
reencontrar com acontecimentos dos 
quais participaram no passado, podem 
refletir sobre a passagem do tempo, e, 
como as representações diferem confor-

me o olhar de cada um, afirmando com 
isto sua própria identidade e a identida-
de de seu grupo”, relata. Gizele também 
acredita que o Arquivo torna possível a 
visualização dos agentes sócio-históri-
cos em suas interações cotidianas, bem 
como em suas atividades econômicas, 
políticas, educacionais, familiares, es-
portivas e culturais.

Como forma de celebrar o aniversário 
de ambas as instituições, várias ativi-
dades já estão sendo realizadas, como 
palestras, mesas-redondas e atos come-
morativos que evidenciam o compro-
metimento em relação à preservação da 
história do Rio Grande do Sul. Miranda 
pensa que a existência do AHR é funda-
mental numa sociedade presentista, em 
que os objetos, pela sua acelerada obso-
lescência, já não carregam mais memó-
ria, sendo descartados após curto perío-
do de uso, e substituídos pelo sempre e 
perseguido “novo”.
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O AHR está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
História (PPGH) e ao curso de História da UPF e serve como um 
laboratório de pesquisa e produção de conhecimento para pes-
quisadores que desejam compreender aspectos históricos locais 
e estaduais. Segundo a coordenadora do PPGH, professora Ana 
Luiza Setti Reckziegel, a destacada coleção de jornais e periódicos 
constituiu fonte de pesquisa de várias dissertações produzidas no 
curso. “A imprensa tem, em geral, relevante papel para os estudos 
históricos, em razão de que, por meio dela, é possível ter acesso a 
dados que permitem resgatar elementos reveladores de uma épo-
ca no que diz respeito à sociedade, à cultura e à economia, bem 
como reveladores das relações de poder de determinadas épocas. 
Tais dados, uma vez submetidos ao rigor da crítica e do método de 
pesquisa em história, são elementos que expressam significativo 
contexto histórico. Outro ponto importante em relação à imprensa 
é a necessidade de tomá-la como próprio objeto da pesquisa histó-
rica, identificando-a não como um transmissor imparcial e neutro 
dos acontecimentos, mas como elemento inserido na realidade 
político-social de determinado período”, salienta.

O Programa também tem se valido do acervo do Poder Judiciá-
rio, com destaque à Justiça do Trabalho e às questões da formação 
da propriedade fundiária na região. De acordo com Ana Luíza, 
fontes submetidas a tratamento histórico revelam informações 
fundamentais acerca da constituição das relações socioeconômi-
cas do norte do RS.

Laboratório para produzir conhecimento

Inauguração do AHR no Campus III, em agosto de 1996 Acervos 
podem ser 
consultados 
no AHR 

Arquivo 
Histórico 
Regional é 
um ambiente 
de pesquisa 
para a 
comunidade 
acadêmica e 
geral
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ciência	e	inovação

A 
UPF busca estar constante-
mente inserida na realidade 
regional, oferecendo, por 
meio de projetos e ações, 

oportunidades de formação, qualifica-
ção e avanços tecnológicos. Uma dessas 
possibilidades surge com o Centro Vo-
cacional e de Inovação Tecnológica da 
Indústria Moveleira em Lagoa Vermelha. 
Feito em parceria com o Sindicato das 
Indústrias da Construção e do Mobiliário 
de Lagoa Vermelha (Sicom) e do Corede 
Nordeste, o projeto foi contemplado re-
centemente em edital da Secretaria da Ci-
ência, Inovação e Desenvolvimento Tec-
nológico (SCIT) do Governo do Estado. 

A demanda, de acordo com o coor-
denador do projeto, professor Marcos 
Frandaloso, foi apontada pela própria 
comunidade em encontros organizados 
pelo Polo de Inovação Tecnológica da 
Região Nordeste, vinculado ao Corede 
Nordeste, do qual a Universidade faz 
parte, bem como é fruto da necessidade 
constatada a partir de levantamentos 
do Sicom e da Câmara de Comércio do 
município. Com a necessidade levanta-
da e o edital aberto, o Centro tornou-se 
possível e já começa a dar os primeiros 
passos, com aquisição de equipamen-
tos, organização do local e realização 
de cursos. Construído dentro do cam-
pus de Lagoa, o Centro funcionará como 
um embrião de uma indústria para que 
as empresas possam utilizar os equipa-
mentos.

Centro Vocacional vai qualificar
produção moveleira em Lagoa Vermelha
Projeto da UPF foi contemplado em 
edital da Secretaria de Ciência, Inova-
ção e Desenvolvimento Tecnológico 
do Governo do Estado e executará 
ações para melhoria do setor

O projeto visa à capacitação técni-
ca e científica para alunos dos cursos 
de Design de Produto e Design Gráfico 
e funcionários das empresas do setor 
moveleiro, e prevê a disponibilização 
de estrutura de laboratório de serviços 
em design com o objetivo de estabe-
lecer condições para que empresas de 
micro e pequeno porte tenham acesso 
às máquinas e equipamentos, além de 
potencializar o design criativo como im-
pulsionador da inovação tecnológica no 
desenvolvimento de processos, produ-
tos e serviços. 

Implantação e ações
Conforme o edital, o projeto deve ser 

implantado em dois anos, com as verbas 
da Secretaria. As ações já estão sendo 
desenvolvidas. Em março, um Workshop 
reuniu 28 empresas locais, apresentan-
do a metodologia que será utilizada e 
enfatizando a importância da busca do 
conhecimento para a qualificação do 
setor. “Já temos o Polo consolidado, nós 
temos o conhecimento e podemos ca-
nalizar para a melhoria do processo na 
cidade e para a capacitação dos nossos 
alunos, possibilitando um melhor posi-
cionamento dos alunos no mercado de 
trabalho”, destaca Frandaloso.

Como metas, o Centro Vocacional de-
verá desenvolver seis produtos inova-
dores, ou protótipos, por meio de novos 
materiais para o setor moveleiro da re-
gião. Além disso, os executores devem 
promover cursos de design de móveis, 
normatização e qualidade, gestão de 
projetos, marcenaria básica e programa-

ção de CNC madeira/mobiliário.
Depois do primeiro encontro, os efei-

tos já foram sentidos na comunidade. 
Para o presidente do Sicom, Valterez 
Ferreira da Silva, a primeira atividade 
ampliou a expectativa de que a adesão 
seja bastante significativa. “O projeto 
do Centro vocacional que a UPF trouxe 
a Lagoa Vermelha tem uma grande im-
portância, ainda mais no momento de 
transformação que o setor moveleiro 
Lagoense está vivendo, investindo em 
tecnologia para poder agregar valor em 
seus produtos, e a inovação e o design 
são fundamentais para esse processo 
obter sucesso”, disse.

Foto: Caroline Simor

Foto: Divulgação UPF

Em sala de 
aula, alunos 

dos cursos de 
Design Gráfico 
e de Produtos 

simulam ações 
para o Centro

 Atividade reuniu empresários e funcionários interessados em participar do projeto

A existência de um Polo de Inovação 
Tecnológica é sempre resultado de uma 
parceira entre empresas, Universidade e 
Governo, com o objetivo de fazer pesquisa 
aplicada, trazer o desenvolvimento tec-
nológico e a transferência de tecnologias, 
necessárias para o desenvolvimento de 
uma região. 

Para o supervisor dos polos tecnológicos 
regionais da Universidade, Laudir Auozani, 
a criação do Centro Vocacional Tecnológi-
co da Indústria Moveleira no município de 
Lagoa Vermelha é parte das prioridades do 
desenvolvimento econômico, na área de 
ciência e tecnologia, do Polo de Inovação 
Tecnológica do Corede Nordeste. “O Projeto 
parte de um trabalho de sensibilização e 
articulação entre a Câmara, o Sindicato, a 
Prefeitura e a UPF. Nasce com um grau de 
confiança e cooperação, fator fundamental 
para o alcance de seus objetivos”, observa.

Contato com a 
realidade local
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profissões
Atenção ao	PACIENTE em primeiro lugar

O 
ato de preocupar-se com o 
bem-estar do próximo, rea-
lizado e vivenciado diaria-
mente pelos profissionais das 

áreas da saúde, significa um gesto de 
carinho, bondade e generosidade, que 
proporciona uma sensação de satisfa-
ção não só a quem recebe, mas a quem 
faz e quer fazer o bem. É partindo desse 
princípio que a UPF oferece à comuni-
dade local e regional o bacharelado em 
Enfermagem, que possui como eixo de 
formação o processo de cuidar do ser 
humano em suas dimensões individual 
e coletiva.

Criado em 1977, o curso possui um cor-
po docente com mais de 90% de mestres 
e doutores, e objetiva formar enfermei-
ros comprometidos com os pacientes, de 
forma a compartilhar ações alicerçadas 
em valores éticos, legais e profissionais, 
em conformidade com o disposto nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais. Além 
disso, visa desenvolver a profissão em 
âmbito local, nacional e internacional 
por meio da promoção da saúde, e da 

realização e participação em estudos e 
pesquisas. Também atua na prestação 
de serviços à comunidade, tendo em 
vista a transformação das condições de 
vida e saúde da população.

Segundo a coordenadora da gradu-
ação, professora Rejane Agne de Car-
valho, a formação profissional se faz 
por meio de um processo contínuo e 
progressivo de reflexão e crítica da re-
alidade da saúde e da enfermagem. “É 
necessário vivenciar e inter-relacionar a 
teoria e a prática a partir das peculiari-
dades locais e regionais”, acredita.

Cuidado humanizado nas
ações diárias
Considerada uma das profissões da 

área com maior demanda atualmente, a 
enfermagem é marcada por um mercado 
de trabalho amplo, no qual os profissio-
nais podem atuar na rede básica, por 
meio das Estratégias de Saúde da Fa-
mília, dos Ambulatórios e dos Cais, em 
instituições de saúde de médio a grande 
porte, e como enfermeiros autônomos 

em empresas próprias, como nos ser-
viços de home care, ou prestando con-
sultoria. Egressa da UPF do ano 2000, 
a enfermeira Patrícia da Costa Belitzki 
trabalha na Unidade de Pediatria do 
Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), 
em Passo Fundo.  Para ela, o profissio-
nal necessita olhar o paciente como um 
todo. “As rotinas diárias do ambien-
te hospitalar precisam ser feitas para 
transcender a enfermagem em cada cui-
dado, em cada toque. O paciente deve 
ser visto de forma integral como o ser 
que é, e não como alguém doente, mas 
alguém que está numa situação momen-
tânea e que tem algo tanto a dar como a 
receber”, pensa.

Dentre as características do enfermei-
ro, Rejane menciona que o mesmo tem 
que gostar de trabalhar com o público, 
ser comunicativo, ter domínio técnico, 
conhecimento científico e ser uma pes-
soa humana, já que participa de ações 
que envolvem a promoção de saúde, 
prevenção de doenças e a reabilitação 
dos pacientes. Reconhecimento é um 
dos desafios enfrentados durante a car-
reira profissional. “A enfermagem é uma 
profissão que possui lugar na socieda-
de. Quem nela atua, tem conhecimento 
científico e é capaz de desenvolver pes-
quisas e produzir conhecimento”, relata 
a docente.

Na opinião da acadêmica Adiane Cris-
tine de Faria, que cursa o décimo semes-
tre de Enfermagem na UPF, para se des-
tacar, o profissional deve trabalhar de 
forma humanizada. “O enfermeiro tem 
que ser ético, saber se relacionar com os 
demais colegas e acreditar na eficiência 
da ação multiprofissional”,  menciona.

Enfermeiro é o profissional comprometido com o atendimento humanizado

Foto: Laíssa França Barbieri

A enfermagem é uma profissão que está em constante evolução, por 
isso, o enfermeiro precisa estar sempre atualizado, e tem de dar conti-
nuidade aos seus estudos. Patrícia se especializou em Enfermagem ma-
ternoinfantil, curso de pós-graduação oferecido na UPF. A realização da 
especialização proporciona uma sensação estimulante no seu contato 
direto e diário com as crianças e adolescentes. “As atividades desen-
volvidas com os pacientes mais novos também se estendem aos pais. 
Para que a enfermagem em pediatria seja executada da forma correta, é 
preciso amor e comprometimento ao estudo e ao trabalho”, salienta.

O trabalho multiprofissional também compreende a enfermagem 
na UPF. Por meio da parceria com o HSVP, o Hospital da Cidade e a 
Secretaria da Saúde de Passo Fundo, foi desenvolvido o programa de 
Residência Multiprofissional na área da saúde, o qual envolve os cursos 
de Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia e Farmácia, e oferece oportuni-
dades de atualização nas áreas de atenção ao câncer, saúde do idoso e 
cardiologia.

Profissão requer constante atualização

Enfermagem 
é uma das 
profissões da 
área da saúde 
com maior 
demanda 
atualmente



Julho / 201422 UniversoUPF

universidade
Ferramenta DIGITAL é aliada na gestão de custos

Software está sendo implantado 
gradualmente na UPF e prevê as 
particularidades das unidades 
acadêmicas e setores

A 
UPF está implantando uma 
ferramenta digital conside-
rada importante aliada na 
gestão de custos. O novo 

sistema busca a informação no Proce-
dimento Operacional Padrão (POP), que 
foi criado com a intenção de permitir o 
conhecimento sobre os efetivos gastos 
institucionais, otimizando recursos, 
auxiliando a gestão na prática adminis-
trativa, com vistas à sustentabilidade 
econômico-financeira. O processo de 
implantação do POP, bem como do novo 
sistema de custos, já iniciou no curso de 
Farmácia e no Centro de Pesquisa em 
Alimentos (Cepa). Em paralelo, outras 
unidades acadêmicas e setores já come-
çam a receber a ferramenta, que deve ser 
estendida a toda a Universidade. 

O vice-reitor Administrativo, Agenor 
Dias de Meira Júnior, um dos idealiza-
dores da iniciativa, enfatiza que as ins-
tituições de ensino precisam ter a pre-
ocupação com a formação humanística 
e a qualificação profissional, mas que 
não podem deixar de lado a sobrevi-
vência no mercado. “Como os recursos 
consumidos para a manutenção e ges-
tão representam uma parcela signifi-
cativa do montante que arrecadamos, 
é importante que o controle dos custos 
seja eficiente”, considera, lembrando 
que nesse contexto surgiu o desafio de 
buscar o conhecimento dos efetivos gas-
tos. “Inicialmente, procuramos levantar 
todas as informações disponíveis para 
a implantação de um modelo de siste-
ma de custos. Concluída essa primeira 
etapa, o desafio voltava-se à elaboração 
de um sistema que permitisse a apura-
ção dos custos em todas as atividades 
da Universidade, contemplando tanto a 
parte acadêmica quanto a prestação de 
serviços”, destaca. 

Em 2013, a Vice-Reitoria Administra-
tiva nomeou uma comissão, composta 
pelos professores Ivanir Vitor Tognon, 
José Roberto da Silva Soveral e Eliser M. 
Bueno, para estudar o assunto e buscar 
uma solução. Já utilizado no curso de 
Farmácia há mais de cinco anos, o POP 

foi a alternativa. De acordo com o coor-
denador desse curso, professor Luciano 
Siqueira, o POP na profissão farmacêu-
tica é um sistema de trabalho que tem o 
intuito de padronizar e garantir a quali-
dade das execuções técnicas de medica-
mentos e análises laboratoriais diversas. 
“Com base nesse trabalho que tem apre-
sentado resultados positivos ao longo 
dos anos, a Divisão de Custos promoveu 
os ajustes, adaptando a ferramenta para 
toda a Instituição”, argumenta. Além da 
Vice-Reitoria Administrativa e do curso 
de Farmácia, integram o trabalho a Di-
visão de Tecnologia da Informação, o 
Setor de Patrimônio, o Setor de Compras 
e o Almoxarifado.

Como funciona?
Totalmente informatizado e automati-

zado, o software prevê as particularida-
des das diferentes atividades acadêmi-
cas para atender os cursos de graduação 
e de pós-graduação lato e stricto sensu, 
bem como da pesquisa e das ações de 
extensão e assuntos comunitários. A 
ferramenta permite conhecer os custos 
efetivos de cada aula, procedimento 
ou serviço prestado. Quando há qual-
quer alteração, por exemplo, nos cus-
tos da prestação de serviços da mesma 
natureza, quer seja por perdas ou por 
procedimentos involuntários ocasiona-
dos no processo, é possível determinar 
essas diferenças e informar aos gestores 
as perdas e ociosidades. Adaptável em 
qualquer setor, o sistema de custeamen-
to adota o modelo Activity Based Costing 
(ABC) ou custeamento baseado em ativi-
dades, em que os efeitos dos rateios nor-
mais dos custos são melhor alocados. 

O coordenador da Divisão de Custos, 
professor Ivanir Vitor Tognon, pontua 
que o modelo adotado possibilita um 
controle orçamentário, sendo uma fer-
ramenta indispensável na gestão dos 
recursos disponíveis. “Para a gestão das 
unidades, coordenações e Reitoria, além 
da gestão de custos, é fornecido o mo-
delo de custeamento direito/variável, 
visando principalmente à tomada de de-
cisão”, justifica.

Equipe trabalha 
em ferramenta 
que busca o 
conhecimento 
sobre os 
efetivos gastos 
institucionais, 
otimizando 
recursos e 
auxiliando 
a gestão 
na prática 
administrativa

Foto: Cristiane Sossella

Participação de todos
Para o vice-reitor Administrativo, 

a grande contribuição que o sistema 
oferecerá à Instituição é o acompa-
nhamento dos desperdícios, das 
perdas e das ociosidades, bem como 
das eficiências da gestão estratégica. 
“É uma ferramenta indispensável na 
condução dos rumos da Universidade. 
Estamos cientes de que este projeto 
demandará algum tempo para a 
implantação. Queremos contar com o 
comprometimento de cada professor 
e funcionário no controle da gestão de 
custos da Universidade, garantindo a 
sustentabilidade da nossa Instituição”, 
finaliza Meira Júnior.
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intercambiando

Q uando se olha para os ango-
lanos e vê um povo alegre, 
receptivo e respeitoso, qua-
se se  esquece que há pouco 

tempo o país vivia uma guerra civil. No 
entanto, a ocupação colonial que exis-
tiu até meados da década de 1970, e 
depois a guerra civil que perdurou até o 
ano de 2002 e custou milhares de vidas 
àquela pátria, são evidenciadas quan-
do se constata a precariedade de tantos 
setores precários em Angola, tais como 
os da saúde, da educação e da infraes-
trutura. Tal situação de vulnerabilidade 
tem como principais responsáveis as 
guerras mencionadas, uma vez que que 
os recursos econômicos do país eram 
canalizados para esses embates, no in-
tuito de o governo se defender.   

Motivos como esses fizeram com que, 
por muito tempo, o desenvolvimento do 
país fosse prejudicado, porém, isso não 
significa que tudo está perdido. Pelo 
contrário. Angola caminha na direção 
de um futuro promissor. O país fica lo-
calizado na costa ocidental da África, é 
rico em minerais, em especial petróleo 
e diamantes, fato que gera atenção dos 
países europeus e tem levado nações 
desenvolvidas a investir fortemente lá.

Há pelo menos dois anos o coorde-
nador do curso de Direito da UPF, pro-
fessor Giovani Corralo,  ministra aulas 
de mestrado na mais tradicional insti-
tuição de ensino superior angolana, a 
Universidade Agostinho Neto, localiza-
da em Luanda, capital do país. O pro-
fessor explica que o país ainda mantém 
muitos valores conservadores e, ainda 
que o foco dos debates propostos por 
ele seja as governanças democráticas, 
é sempre necessário proporcionar aos 
discentes angolanos uma reflexão so-
bre as diferenças dos indivíduos, como 
as relacionadas a gênero e sexualidade, 
por exemplo.  

Um dos problemas de Angola é a falta 
de profissionais especializados, o que 
faz com que muitos profissionais estran-
geiros sejam contratados para trabalhar 
no país, recebendo valores considera-
velmente altos, o que tem despertado 
interesse de muitas pessoas estabele-
cer-se profissionalmente lá. Em contra-
partida, por esse e outros motivos, hoje, 
a entrada em Angola passou a deman-

Angola, um país em busca de
 progresso e desenvolvimento

dar um processo bastante burocrático.  
Professor do mestrado em Direito, 

Corralo faz menção à constituição de 
2010, que rege o país africano. Segundo 
ele, é uma Constituição muito bem ela-
borada e essencial no contexto contem-
porâneo, pois limita o poder do Estado 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), 
norteando políticas públicas, o que ga-
rante direitos fundamentais aos cida-
dãos do país. 

Um país em crescimento
Para o professor, que desde 2012 fre-

quenta a Angola, são bastante nítidas 
as mudanças em períodos de espaço 
relativamente pequenos. “Nota-se um 
número crescente de construções em 
velocidade surpreendente, o que resul-
ta em crescimento e desenvolvimento. 
Em poucas décadas, a Angola tende a 
ser um país muito diferente do que é 
atualmente, com melhora significativa 
dos indicadores sociais e estado de de-
senvolvimento avançado”, ava-
lia Corralo. 

Arte e entretenimento 
A 18 quilômetros da capital, 

fica situado o Museu da Escrava-
tura, organizado no local onde, 
por três séculos, milhares de na-
tivos foram vendidos e embarca-
dos em navios negreiros. No seu 

interior, encontra-se uma parte signi-
ficativa de instrumentos utilizados na 
época do tráfico, pinturas que retratam 
a escravatura e um conjunto de peças 
que constituem o acervo histórico-cul-
tural do Museu. No arquivo, estão guar-
dados os registos de venda de escravos 
para o Brasil.

A Ilha de Luanda, ou simplesmente 
Ilha, como é chamada pelos angolanos, 
é outra referência turística em Angola, 
repleta de belezas naturais. Composta 
de um espaço de sete quilômetros, a 
ilha separa a Capital do Oceano Atlân-
tico. No local, é possível encontrar uma 
grande variedade de bares, restaurantes 
próximos ao mar, discotecas e merca-
dos de rua. Nos bares, as músicas geral-
mente contemplam diferentes estilos, 
como merengue, kazukuta, kilapanda 
e o semba, que tem raízes do samba e 
é também o predecessor da Kizomba e 
do Kuduro. 

Nome: República de Angola
Capital: Luanda
População: Mais de 20 milhões
de habitantes 
Moeda: Kuanza
Idioma: Português
(Fonte: Portal Brasil) 

Curiosidades

Professor Corralo 
ministra aulas 
de mestrado em 
Angola
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A 
UPF assumiu um importante 
compromisso com a comuni-
dade passo-fundense no fi-
nal de 2012: a elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico 
(PMSB). O convênio tem por objetivo 
viabilizar o acesso universal ao sane-
amento básico. A missão coube a uma 
equipe técnica que, com a participação 
da comunidade e o acompanhamento 
da Prefeitura, elaborou o diagnóstico de 
saneamento básico do município e defi-
niu o planejamento para o setor para os 
próximos 20 anos. No mês de junho, o 
trabalho, que terá como consequência a 
melhora da qualidade de vida da popu-
lação, entrou em sua fase final.

A secretária de Planejamento, Ana 
Paula Wickert, considera essencial a 
parceria com a UPF. “O corpo técnico 
da Instituição acumula amplo conheci-
mento sobre o município. Ter uma equi-
pe altamente qualificada e conhecedora 
da cidade é fundamental para que o 
Plano seja o reflexo das nossas necessi-
dades”, acredita. Ana Paula destaca que 
a definição das prioridades possibilita a 
captação de recursos federais.

A professora da Faculdade de Enge-
nharia e Arquitetura, Dra. Vera Cartana 
Fernandes, atua como coordenadora 
geral na construção do Plano. Ela ex-
plica que o trabalho teve início com a 
reunião de dados, e o passo seguinte foi 
ouvir a comunidade por meio de mais 

Trabalho elaborado por equipe da UPF junto com a Prefeitura Municipal 
pretende universalizar o abastecimento de água potável, manejo de 
resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais

Plano define os rumos do saneamento básico 
em Passo Fundo para os próximos 20 anos

de 40 reuniões, audiências públicas e 
conferências. Nessas oportunidades, as 
lideranças, representantes de entidades 
e moradores relataram as condições de 
abastecimento de água, manejo de re-
síduos, esgotamento sanitário e drena-
gem pluvial nos locais onde vivem.

A partir do diagnóstico, mais de 120 
ações foram sugeridas. Durante a 1ª 
Conferência Municipal de Saneamento 
Básico, realizada em maio, representan-
tes da comunidade puderam elencar em 
que ordem essas ações devem ser execu-
tadas. “Todos os investimentos em sa-
neamento básico nos próximos 20 anos 
devem ser norteados por este plano”, 
explica a professora Vera, que lembra 
que o planejamento será atualizado a 
cada quatro anos. 

Entre os pontos a melhorar, estão a 
rede coletora de esgoto sanitário e a 
destinação de resíduos sólidos. Quanto 
ao fornecimento de água, foram regis-
trados apenas problemas pontuais, bem 
como a drenagem pluvial, que enfrenta 
a obstrução das bocas de lobo e a desti-
nação inadequada de esgoto.

Além da coordenadora geral, integra 
a equipe a coordenadora da Mobiliza-
ção Social, Lucia Maria Gorgen; bem 
como a equipe técnica, composta pelo 
engenheiro ambiental Francisco Magro, 
pelo arquiteto e urbanista Luiz Eduardo 
Lupatini e pelo engenheiro civil Ma-
theus De Conto Ferreira. Um conjunto 

de mestres e doutores também partici-
pa das ações: Me. Eder Nonnemacher, 
Me. Eduardo Korf, Drª. Evanisa Queve-
do, Me. Marcos Frandoloso, Dr. Pedro 
Prieto, Dr. Rodrigo Luz, Drª. Rosa Kalil, 
Ma. Simone Fiori e Me. Vinicius Scorte-
gagna. Por fim, estagiários de diferentes 
áreas contribuíram com a construção do 
Plano. Engenharia Civil: Alynne Ferro-
nato, Felipe Basso, Larissa Pedro, Diego 
Burlamaque, Júlia Fernandes e Ricardo 
Quevedo; Engenharia Ambiental: Daia-
ne Walker, Emanuela Bazzan, Letícia 
Cecconello, Magali Rigon, Rafaela Gi-
rotto e Paulo Kovaleski; Serviço Social: 
Marinês Pio; Publicidade e Propaganda: 
Cristian Graeff; e Jornalismo: Vinícius 
Coimbra.

A coordenadora da Mobilização Social 
lembra que a comunidade participou 
de todas as etapas do plano. “Nas reu-
niões realizadas nos distritos, setores 
censitários e entidades, cada localida-
de escolheu seus delegados, que acom-
panharam mais de perto a construção 
do Plano”, relata. Além das reuniões, a 
comunidade participou de uma Audiên-
cia Pública, realizada em setembro de 
2013; da apresentação do diagnóstico, 
ocorrida em dezembro do mesmo ano; 
das Pré-Conferências Municipais, pro-
movidas no último mês de março; e da 
1ª Conferência de Saneamento Básico, 
realizada em abril.

Prefeitura e UPF organizam a última 
parte do Plano: uma proposta de ante-
projeto de lei para aprovação do Plano 
Municipal de Saneamento Básico.

Comunidade 
do Bairro 
Zacchia 
recebeu a 
equipe da 
UPF em 
agosto de 
2013

Audiência 
Pública, 
realizada 
em maio, foi 
conduzida 
pelo vice-
prefeito 
Juliano Roso

Foto: Leonardo Andreoli

Foto: Carla Vailatti
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reconhecimento

O 
município de Passo Fundo e 
a região Norte do Rio Gran-
de do Sul perderam no mês 
de maio de 2014 um dos res-

ponsáveis pelas atividades que impul-
sionaram o desenvolvimento educacio-
nal e econômico da região, o ex-reitor 
da UPF Elydo Alcides Guareschi , que 
deixou, ainda, como marca de uma 
vida, a doação aos interesses sociais. 
Em todos os setores nos quais atuou, 
o padre e professor deixou o exemplo 
de como a dedicação e a persistência 

Ex-Reitor Elydo Alcides Guareschi faleceu aos 83 anos e deixou um legado no desenvolvimento educacional e 
econômico e uma história de doação a toda a  região

Passo Fundo perde
 um grande homem da

  EDUCAÇÃO

são capazes de transformar a realidade 
nos mais diferentes setores. Discrição, 
lealdade, liderança e espírito empre-
endedor são adjetivos aos quais  quem 
conviveu com o professor Guareschi  
frequentemente recorre para referen-
ciá-lo.  

Natural de Colorado, nascido em 21 
de fevereiro de 1931, o professor Alci-
des era parte de uma família de 10 ir-
mãos, de pai e mãe agricultores, des-
cendentes de italianos. Aos 11 anos, 
ingressou no seminário e em 1956 foi 

ordenado sacerdote. Em uma das últi-
mas entrevistas concedidas, ele contou 
à reportagem da revista Universo UPF 
sobre o sonho da construção da Uni-
versidade: “fiz parte de uma geração 
que teve um sonho importante: a cons-
trução da UPF. Ajudei a Universidade a 
crescer. Hoje a UPF tem uma presença 
marcante na cidade e na região”.  Ele 
foi designado, em 1957, pelo então bis-
po da Diocese de Passo Fundo, Dom 
Cláudio Colling, para ser professor da 
Faculdade de Filosofia, a qual integra-
ria, a partir de  1967, o rol de cursos da 
Universidade de Passo Fundo.

As homenagens ao professor Guares-
chi reuniram dezenas de amigos, fami-
liares e autoridades que fizeram diver-
sas manifestações sobre a memória e o 
legado deixados pelo ex-reitor. 

“Perdemos um incansável”
Para o presidente da Fundação UPF, 

professor Alexandre Augusto Nienow, 
a Instituição perdeu uma pessoa in-
substituível.  “Realmente uma perda 
irreparável. Estou há 24 anos na UPF 
e acompanhei boa parte de seu traba-
lho. Foi uma pessoa incansável, que 
escreveu boa parte da implantação e 
do crescimento de nossa Instituição. 
Uma pessoa insubstituível e que me-
rece ser reconhecida”, destaca.

Em 1984 
professor 
Alcides, terceiro 
da direita para 
a esquerda, 
assinou 
convênio para 
melhoramento e 
experimentação 
em soja

Ex-reitor 
Elydo Alcides 
Guareschi 
lançou, em 
2012, o livro 
Universidade 
Comunitária: 
uma 
experiência 
inovadora

Fotos: Arquivo UPF
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O reitor José Carlos Carles de Souza 
ressalta o protagonismo de Guareschi 
na construção da história da UPF e no 
desenvolvimento social e cultural da 
região. Ele destacou a humildade, o 
comprometimento e a fidelidade ao 
longo dos anos de trabalho. “A UPF 
tem nele a grande figura, o grande 
protagonista, líder da construção da 
Universidade. Ele também foi prota-
gonista na construção do modelo de 
Universidade comunitária. Mas a vida 
dele não se limitou à educação e à 
igreja. Ele também se destacou como 
um grande líder comunitário, incenti-
vador do desenvolvimento econômico 
e social da região”, frisa.

Na opinião do ex-reitor Rui Getúlio 
Soares, são incontáveis as contribui-
ções de Guareschi para o desenvolvi-
mento regional e crescimento da UPF. 
“Uma pessoa conhecida nacional-
mente por sua capacidade, seu espí-
rito empreendedor, por tudo que fez 
pela educação e cultura. Certamente 
uma das grandes obras foi a criação 
da estrutura multicampi, possibili-
tando que pessoas das cidades que 
circundam Passo Fundo pudessem 
ter acesso à Universidade”, pontua.

Para o secretário de Educação, Ede-
milson Brandão, Pe. Alcides não foi 
apenas um secretário de Educação de 
Passo Fundo, cadeira que ocupou no 
período de 2005 a 2008, ele foi mui-
to mais que isso. “Um homem exem-
plar, dedicado e comprometido com 
o desenvolvimento da sociedade”, 
lembra.

Dom Ercílio Simon, bispo eméri-
to da Arquidiocese de Passo Fundo, 
teve a oportunidade de conviver com 

Guareschi nos seus últimos meses de 
vida. Dom Ercílio ressalta que diaria-
mente conhecia um pouco mais da 
pessoa dedicada, amorosa e humilde 
que era o sacerdote. “Tive a alegria de 
conviver com ele nos últimos 18 me-
ses na mesma casa e na mesma mesa 
e aprendi a conhecer ele de uma ma-
neira diferente. Pude ver de perto o 
amor que ele sentia pela educação e 
pela cultura. Um homem humilde, de 
uma discrição fecunda, cheio de pro-
jetos e sonhos”, observa.

Amiga por mais de 45 anos, Jalila 
Patussi acompanhou sua trajetória 
como educador e como sacerdote. 
Para ela, mais que um amigo, Pe. Al-
cides foi e sempre será um exemplo. 

“Falar sobre ele é uma honra. 
Lembrar o que ele propôs para 
Passo Fundo, o que incentivou e 
o que fez é sempre muito bom. 
Quando a Instituição começou a 
engatinhar, ele ocupava cargos 
importantes, cargos de decisão, 
e nunca, em nenhum momento, 
deixou de se preocupar com a 
região. Falava muito na realida-
de de cada município”, lembra a 
ex-professora da Instituição, que 

Ao completar 
um mês do 
falecimento, UPF, 
APFL, APFM e 
ACCRGS fizeram 
uma homenagem 
ao ex-reitor

também atuou como chefe de gabine-
te de Guareschi.

"Esperança era uma palavra que 
ele usava muito", comentou sua irmã 
Zélia Guareschi  Fioreze. "Ele ajuda-
va muita gente, mas em silêncio, não 
divulgava. Algumas ações ficamos sa-
bendo apenas anos depois", comenta.

Homenagem
O primeiro mês de falecimento do 

professor Alcides foi marcado por 
uma homenagem organizada pela 
Academia Passo-Fundense de Letras, 
Academia Passo-Fundense de Medici-
na (APFL e APFM) e  pela UPF, com o 
apoio da Academia de Ciências Con-
tábeis do Rio Grande do Sul (ACCR-
GS). A atividade, realizada no Clube 
Comercial, contou com a presença de 
autoridades, amigos e familiares. Du-
rante o evento, familiares do ex-reitor 
receberam três placas em homena-
gem à memória do professor.

Uma coleção de livros de autoria do professor Alcides Gua-
reschi intitulada  O processo de construção da Universidade de 
Passo Fundo, editada em oito fascículos, é a primeira de uma 
série de publicações históricas a ser reeditada pela Editora da 
UPF em formato de e-book. Na coleção, Guareschi retrata toda 
a trajetória até a criação da UPF, bem como os desdobramentos 
sociais advindos da criação da Instituição. O acesso ao material 
é gratuito e livre e pode se dar por meio do site www.upf.br, no 
link UPF Editora, ou pelo QR Code ao lado.

Obra disponível

Em 2010, 
recebeu a maior 
homenagem 
que a 
universidade 
pode conceder: 
o título de 
Doutor Honoris 
Causa

 Obra do pro-
fessor Alcides 

está disponível 
para consulta 

gratuita no site 
da UPF Editora

Fotos: Arquivo UPF
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fique	por	dentro

A Universidade de Passo 
Fundo, por meio do Programa 
de Pós-Graduação em Educação 
(PPGEdu) e do curso de Filosofia, 
e a Sociedade Brasileira da 
Filosofia da Educação (Sofie) 
realizam, de 10 a 12 de setembro, 
o V Seminário Internacional 
sobre Filosofia e Educação e o I 
Congresso da Sociedade Brasi-
leira da Filosofia da Educação: 
Racionalidade, amizade e ex-
periência formativa. Os eventos 
têm como objetivo promover 
debates sobre a formação 
pedagógica, considerando os 
diferentes desafios da educação 
atual e destacando o papel da 
convivência e da amizade na 
ação docente e na formação dos 
educandos.

A programação deve contar 
com a presença de educado-
res da Inglaterra, Alemanha, 
Espanha, Portugal, Argentina, 
Uruguai e de diversas universi-
dades brasileiras. Informações 
e inscrições no site www.upf.br/
seminariofil. 

Formação 
pedagógica é pauta 
de seminário 
internacional

UPF sedia um dos 
principais eventos 
de gestão de 
pessoas do país

Qualificação docente e melhoria
	 	 	 da	educação	básica	na	região

M ais de 1400 educadores 
de toda a região atende-
ram ao convite da UPF 

e participaram da sexta edição do 
Seminário de Atualização Pedagó-
gica para Professores da Educação 
Básica. O evento, já consolidado, 
promove anualmente ativida-
des de aprimoramento da prática 
docente nas diferentes áreas do 
conhecimento e contribui com a 

melhoria da educação básica. A te-
mática escolhida para o Seminário 
deste ano foi Qualidade do ensino 
na educação básica: contribuições 
das diferentes áreas do conheci-
mento. 

Promovida pela Vice-Reitoria de 
Graduação (VRGRAD) e pela Área 
de Prática de Ensino e Estágios, a 
iniciativa teve como um dos pontos 
altos a conferência “Contribuições 

da neurociência para o processo 
de ensino e aprendizagem”, com o 
professor Dr. Diogo Onofre Gomes 
de Souza (UFRGS). Além disso, 
foram ofertados 51 minicursos em 
diferentes áreas e um painel.  

A vice-reitora de Graduação, 
Neusa Rocha, destacou que é mo-
tivo de orgulho para a UPF reunir 
anualmente um número tão ex-
pressivo de professores. “Não há 
dúvidas de que, quando pensamos 
na qualidade da educação básica, 
consideramos a dimensão peda-
gógica e reconhecemos o cotidia-
no da sala de aula nas discussões 
com os pares e nos encontros de 
formação, que nos realimentam e 
fortalecem. Daí a importância do 
evento e da oportunidade que te-
mos – tanto a UPF quanto as esco-
las da região – de dialogar sobre os 
processos educativos e discutir no-
vas perspectivas de ensino nas di-
ferentes áreas do saber”, afirmou. 
O evento ocorreu no mês de maio. 

Metacognição no 
ensino de Física: 
da concepção à 
aplicação
Autora: Cleci 
Teresinha Werner 
da Rosa

A ordem econômica 
e social e o serviço 
da dívida pública: 
gasto social, juro 
e tributação – 2ª 
Edição revista e 
ampliada
Autor: Julio Cesar 
Giacomini

Reflexões 
pedagógicas: 
cenário de iniciação 
à docência
Letras-Português e 
Pedagogia
Organizadoras: 
Adriana Bragagnolo, 
Flávia Eloisa Caimi 
e Marlete Sandra 
Diedrich

Lançamentos da UPF Editora

Programação reuniu mais de 1400 
professores de toda a região

Profissionais e acadêmicos do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná se encontram na UPF entre 
os dias 04 e 05 de setembro para 
um dos maiores eventos na área 
do desenvolvimento de pessoas e 
organizações do sul do país. O CON-
GREGARH ocorre pela primeira 
vez no interior do Estado e recebe 
palestrantes renomados nacional e 
internacionalmente, apresentando 
ideias sobre o papel dos líderes em 
um mundo em constante transfor-
mação. O encontro se desenvolve 
a partir da apresentação, da com-
preensão e do aprofundamento do 
tema proposto: Simplicidade na era 
da Complexidade. Paralelamente 
ao CONGREGARH, acontece a 
EXPOCONGREGARH. As inscrições 
para participar estão abertas. Infor-
mações e inscrições no site http://
www.abrhrs.com.br/congregarh/. 

Tradicional seminário na UPF oportunizou conferências, mini-
cursos e painéis gratuitos a professores

O Programa de Pós-Graduação em Envelhecimento 
Humano da UPF promove de 27 a 29 de agosto o Con-
gresso Internacional de Estudos do Envelhecimento 
Humano (CIEEH 2014). Com o tema Envelhecer na 

Congresso internacional debate sobre
envelhecer na contemporaneidade

contemporaneidade, o evento objetiva estimular dis-
cussões sobre os aspectos biológicos, psicológicos, 
sociais e políticos do envelhecimento humano. Infor-
mações no site http://www.upf.br/cieeh2014/. 

Mais informações e download gratuito de e-books no site http://www.upf.br/editora.

*E-book disponível para download 
gratuito  e também disponível na 
forma impressa

*Disponível na 
forma impressa

*Disponível na 
forma impressa

Foto: Cristiane Sossella
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