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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO – FUPF 
 

As principais atividades desenvolvidas pelo Conselho Diretor da FUPF, durante o ano 
de 2015, foram: 

 empossou e diplomou, como conselheiros do Conselho Diretor da FUPF, respectivamente 
titular e suplente, os senhores Paulo Ricardo Cattaneo, Prefeito Municipal de Soledade, e 
Getulio Cerioli, Prefeito Municipal de Lagoa Vermelha, para o biênio 2015/2016; 

 tomou conhecimento das medidas de contingência adotadas pela Vice-Reitoria 
Administrativa e FUPF, em razão do período de dificuldades, relativas às medidas adotadas 
pelo governo, no tocante as adesões e repasses do FIES, tais como suspensão de vários 
investimentos considerados não prioritários no atual momento de dificuldade de fluxo de 
caixa e indefinições financeiras; cancelamento de contratação de funcionários, salvo casos 
justificadamente indispensáveis; readequação do orçamento 2015; 

 tomou conhecimento da aprovação, com ressalvas, da prestação de contas da Fundação 
Universidade de Passo Fundo referente ao exercício financeiro de 2010, pela Procuradoria 
de Fundações. As ressalvas foram referentes à “(a) existência de débitos com exigibilidade 
suspensa junto à Receita Federal e à Previdência Social; e (b) ausência de atestados de 
aplicação dos recursos públicos”; 

 examinou e aprovou o Balanço Patrimonial e o Relatório de Atividades da Fundação 
Universidade de Passo Fundo, suas mantidas e órgãos de serviços referentes ao exercício 
2014; 

 deliberou, por coerência e razões justificadas de dificuldade de caixa, não autorizar a 
concessão da antecipação, na folha de março de 2015, do reajuste da Convenção Coletiva 
de Trabalho, no percentual de 7,68% (sete vírgula sessenta e oito por cento); 

 examinou e aprovou a renovação do contrato de cedência da casa - Prédio K1, próxima ao 
Hospital de Olhos, onde funciona, atualmente, a Casa dos Municípios, na forma de 
comodato, pelo período de 5 (cinco) anos, retroativo a 01.01.2015; 

 definiu o calendário da eleição para quatro membros titulares e quatro membros suplentes 
do Conselho Diretor, para o mandato de 13 de julho de 2015 a 08 de julho de 2019; 

 tomou conhecimento sobre a visita ao Ministério Público Estadual – Procuradoria das 
Fundações, realizada no dia 16.04.2015, pelo Presidente da FUPF, Alexandre Augusto 
Nienow, juntamente com o Reitor da UPF, José Carlos Carles de Souza, e o Vice-reitor 
Administrativo, Agenor Dias de Meira Júnior. Na oportunidade, foi entregue ao Dr. Antônio 
Carlos de Avelar Bastos, Procurador de Fundações, uma proposta para captação financeira, 
contendo informações sobre a atual situação da Instituição, bem como foi ratificada a 
necessidade de parecer favorável à venda de imóveis pela FUPF, para viabilizar a 
construção do Prédio III (19 salas de aula) da Nova Fear; 

 indeferiu a alteração do Art. 1º do Regimento Eleitoral do Centro de Ensino Médio Integrado 
UPF, aprovada pelo Conselho Administrativo-Pedagógico (CAP), mantendo a 
regulamentação que permite a candidatura da Direção apenas por mais uma oportunidade 
consecutiva; 

 alterou a representação da FUPF nos Conselhos do Fundo de Pensão Banco do Brasil, 
saindo do Conselho Deliberativo, cujos representantes são eleitos pelos pares, passando a 
participar do Conselho Consultivo, cujos membros são indicados pela FUPF, possibilitando o 
retorno dos assuntos tratados, o que não vinha ocorrendo. Foram designados como 
representantes da Instituição os funcionários Pedro D’Agustini e Amândio Cavalcanti Júnior, 
respectivamente titular e suplente, para o Conselho Fiscal da BB Previdência – Fundo de 
Pensão Banco do Brasil; 

 aprovou a proposta de distribuição de 91 (noventa e um) equipamentos de ar condicionado, 
tipo Split, adquiridos via Finame, para atender as demandas de climatização de salas de 
aula e laboratórios das diversas Unidades Acadêmicas da UPF, bem como das mantidas 
Centro de Ensino Médio Integrado e Centro de Línguas da FUPF - UPF Idiomas; 

 aprovou a proposta de concessão de desconto aos ex-alunos para a quitação antecipada de 
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seus financiamentos junto ao Programa Emergencial de Crédito (PEC). Os descontos serão 
concedidos de forma gradual, conforme o período antecipado, sendo: a) até 6 parcelas a 
vencer, desconto de 8% (oito por cento); b) de 7 a 12 parcelas a vencer, desconto de 11% 
(onze por cento); e c) acima de 12 parcelas ou total, desconto de 15% (quinze por cento); 

 encaminhou à BB Previdência, por meio do Of. nº 065/2015/FUPF, solicitação de 
autorização para que as parcelas do Tempo de Serviço Passado – TSP, relativas ao Plano 
PREVFUPF CD, dos meses de março, abril e maio, com recolhimento em abril, maio e junho 
de 2015, fossem abatidas com a utilização do fundo previdencial. A BB Previdência, por 
meio da Carta DIFIN/GEARC 277/2015, autorizou a utilização do fundo; 

 indicou o Coordenador da Divisão de Recursos Humanos, Aislan de Andrade Freitas, como 
representante da Instituição na Diretoria do Sindicato das Entidades Mantenedoras de 
Instituições Comunitárias de Educação e de Instituições de Educação Sem Fins Lucrativos, 
no Estado do Rio Grande do Sul; 

 aprovou a proposta para antecipação do reajuste salarial, no percentual de 7,68% (sete 
vírgula sessenta e oito por cento), correspondente ao INPC-IBGE acumulado no período de 
01 de março de 2014 a 28 de fevereiro de 2015, referente aos meses de março, abril e 
maio, na folha de pagamento de maio de 2015; 

 aprovou a implantação da proposta de concessão de um programa especial de crédito, 
denominado Plano de Apoio Estudantil UPF – PAE/UPF, no percentual de 50% (cinquenta 
por cento), para os estudantes matriculados nos cursos de graduação da Universidade de 
Passo Fundo, aprovados no processo seletivo 2015/2, ou através do ingresso especial nas 
modalidades de transferência, reingresso ou reabertura no semestre 2015/2;  

 homologou o resultado da eleição para renovação do Conselho Diretor; 

 manifestou-se favorável à implantação da proposta de reestruturação do quadro de recursos 
humanos da Instituição; 

 tomou conhecimento do cancelamento da 16ª Jornada Nacional de Literatura e da 8ª 
Jornadinha Nacional de Literatura; 

 tomou conhecimento do lançamento do Plano de Apoio Estudantil – PAE/UPF; 

 tomou conhecimento da inauguração do Prédio II da FEAR e do Cetec II; 

 aprovou a renovação do contrato de arrendamento com o Sr. Aldo Luís Sandri, pelo prazo 
de 3 (três) anos, para utilização de área da FUPF, localizada no Município de Carazinho/RS; 

 analisou e aprovou o encaminhamento do Conselho Administrativo-Pedagógico do CEMI 
pela recondução do atual Diretor do Centro de Ensino Médio Integrado, professor Jonir 
Dalbosco, por mais 4 (quatro) anos, assumindo a gestão 2015/2019; 

 referendou a decisão do Comitê de Negociação da FUPF, de concessão do Programa 
Emergencial de Crédito – PEC, no valor total de R$ 220.108,04 (duzentos e vinte mil e cento 
e oito reais e quatro centavos); 

 autorizou a celebração de contrato com a Farmácia Panvel, com vistas à adequação da 
referida Farmácia em Farmácia Escola, para atender ao previsto no PPC do curso e a 
orientação do Ministério da Educação - MEC. O valor da reforma, de R$ 57.172,25, será 
suportado pela Farmácia Panvel e abatido, mensalmente, no período de 15 (quinze) meses, 
através da isenção de locação e taxas; 

 celebrou contrato de locação com a empresa Dolce Sabor Grill – ME, para instalação de 
restaurante no Prédio A-6, Quadra A. A contratação prevê contrato de 8 (oito) anos, com 
carência na locação de 3 (três) meses, para fins de instalação e adequação do prédio. O 
aluguel mensal será de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mais os valores 
relativos ao consumo de água e luz. A empresa propôs servir buffet livre, no valor de R$ 
9,90 (nove reais e noventa centavos), contendo dez (10) tipos de saladas e dez (10) de 
pratos quentes. Ainda, um prato do dia no valor de R$ 6,00 (seis reais); 

 diplomou e empossou os professores Maristela Capacchi e José Eurides Alves de Moraes; 
Olmiro Cristiano Lara Schaeffer e Edmar Vianei Marques Daudt; Sérgio Machado Porto e 
Silvio Antonio Bedin; Rubens Rodriguez e Gilnei Lopes Pimentel, como conselheiros titular e 
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suplente, respectivamente, do Conselho Diretor da Fundação Universidade de Passo Fundo, 
para o mandato de 13 de julho de 2015 até 08 de julho de 2019; 

 deu por encerrado o mandato da Diretoria do Conselho Diretor: Presidente Alexandre 
Augusto Nienow; 1º Vice-Presidente Luiz Fernando Fritz Filho; e 2º Vice-Presidente Dirceu 
Lima dos Santos; 

 elegeu para a Diretoria do Conselho Diretor da FUPF, gestão de 13 de julho de 2015 a 10 
de julho de 2017, os conselheiros Maristela Capacchi, Presidente, Alexandre Augusto 
Nienow, 1º Vice-Presidente, Gerson Luís Trombetta, 2º Vice-Presidente; 

 indicou como Secretário da Diretoria, o conselheiro Sérgio Machado Porto; 

 indicou os conselheiros Luiz Fernando Kramer Pereira Neto e Olmiro Cristiano Lara 
Schaeffer, respectivamente titular e suplente, para representar a entidade mantenedora no 
Conselho Universitário da mantida Universidade de Passo Fundo; 

 manifestou-se favorável à continuidade do projeto para implementação da Feira Ecológica 
de Passo Fundo no Campus I; 

 autorizou, excepcionalmente, a realização da Feira Ecológica e Feira de Economia Solidária, 
no dia 13 de agosto de 2015, condicionada a não comercialização de produtos de origem 
animal e a apresentação prévia da relação de produtos a serem comercializados; 

 empossou o professor Jonir Dalbosco como Diretor do Centro de Ensino Médio Integrado 
UPF, para o quadriênio 2015/2019; 

 aprovou as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016; 

 empossou e diplomou os novos conselheiros do Conselho Fiscal da FUPF, senhores Aido 
Fante e Joelson Luís Zandoná, representantes titular e suplente, respectivamente, da 
Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócios de Passo Fundo – ACISA, e 
Flávio Benvegnú Júnior e Júlio Ferreira de Andrades, da Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB - Subseção de Passo Fundo, para o mandato com início em julho de 2015 e término 
em julho de 2019. Também, empossou o senhor Wilson Pedro Lill, representante suplente 
da Câmara Municipal de Vereadores, em substituição ao senhor Márcio Assis Patussi, para 
conclusão do mandato 2013/2017; 

 deliberou pela recondução dos atuais representantes da Fundação Universidade de Passo 
Fundo no Conselho Curador da Fundação Hospitalar Oftalmológica Universitária Lions, os 
senhores Amândio Cavalcanti Júnior, Contador da FUPF, e Tarcísio Hartmann, Conselheiro 
da FUPF, como membros titulares, e Adriano Lourensi e Elci Lotar Dickel, Conselheiro da 
FUPF, como membros suplentes, respectivamente; 

 autorizou o Setor de Compras da FUPF a efetivar as negociações necessárias para 
aquisição do software Strategic Adviser e demais serviços da empresa Interact Solutions. 
Este software de planejamento estratégico possibilitará uma gestão centralizada, através do 
acompanhamento dos indicadores de forma sistematizada em uma única ferramenta;  

 homologou a decisão da Comissão Permanente de Avaliação de Locações dos Espaços da 
FUPF, referente à locação/cessão do imóvel da FUPF localizado no Município de Coxilha, 
RS, para a Cerâmica São Judas Ltda., pelo prazo de 01 (um) ano, tendo como contrapartida 
a restauração e manutenção do mesmo, sem prejuízo para possível venda do mesmo; 

 participou de palestra com o professor Dr. Alberto Amaral, ex-reitor da Universidade de 
Porto, de Portugal, que abordou o tema Gestão e Governança; 

 aprovou a implantação do Programa Recomeçar Plus, com vistas à inclusão e divulgação no 
processo vestibular 2016/1. O programa visa oferecer gratuidade de 50% na mensalidade 
integral aos ingressantes em cursos de graduação da UPF que, na data da inscrição no 
processo seletivo ou da solicitação para ingresso especial, tenham 40 anos ou mais de 
idade. Ainda, deliberou pela expedição de resolução regulamentadora; 

 participou da solenidade de aniversário de 10 anos da UPFTV; 

 participou do jantar de posse da nova diretoria da Associação dos Professores da FUPF; 

 tomou conhecimento da aprovação, com ressalvas, da prestação de contas da Fundação 
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Universidade de Passo Fundo referente ao exercício financeiro de 2011, pela Procuradoria 
de Fundações. As ressalvas foram referentes à “(a) existência de débitos com exigibilidade 
suspensa junto à Receita Federal e à Previdência Social; e (b) ausência de atestados de 
aplicação dos recursos públicos”; 

 autorizou a continuidade do projeto de criação da RPPN na área da Instituição e deliberou 
que fossem realizados os procedimentos estatutários previstos com vistas à realização de 
Assembleia Geral Extraordinária; 

 autorizou a renovação do arrendamento da área de 7 (sete) hectares, localizada junto ao 
Cepagro, para a empresa Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. O período de arrendamento 
é de 36 (trinta e seis) meses, iniciando em 01.10.2015; 

 aprovou o orçamento da Instituição para o exercício 2016; 

 aprovou a proposta do novo portal da Instituição, com investimento total de R$ 140.000,00 
(cento e quarenta mil reais); 

 aprovou a concessão de bolsa auxílio de 100% para alunos portadores de deficiência visual, 
com base na análise realizada pelo Setor de Serviço Social, quanto à situação financeira e 
econômica; 

 por meio da Ordem de Serviço nº 01/2015/FUPF, prorrogou a suspensão da contratação de 
funcionários e estagiários não-obrigatórios (remunerados) até 30 de abril de 2015; 

 por meio da Ordem de Serviço nº 02/2015/FUPF, proibiu a comercialização de quaisquer 
produtos nas dependências da FUPF e de suas mantidas, seja por professores, 
funcionários, acadêmicos e ambulantes, junto às salas de aula, corredores, sanitários, 
setores ou diretórios acadêmicos; 

 por meio da Ordem de Serviço nº 03/2015/FUPF, foram definidos os procedimentos para 
cessão e locação de equipamentos, auditórios, anfiteatros e salas de aula das Unidades 
Acadêmicas e do Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo, e atualizados os 
valores de taxas de cobrança dessas locações; 

 por meio da Ordem de Serviço nº 04/2015/FUPF, regulamentou as transferências de 
funcionários de setores, alterações ou inclusão de atividades desempenhadas, e a 
designação de Responsabilidade Técnica; 

 por meio da Ordem de Serviço nº 05/2015/FUPF, suspendeu a contratação de funcionários 
e estagiários não-obrigatórios (remunerados) por prazo indeterminado; 

 por meio da Ordem de Serviço nº 06/2015/FUPF, regulamentou a compensação do saldo de 
horas; 

 por meio da Ordem de Serviço nº 07/2015/FUPF, determinou o limite de carga horária 
semanal de trabalho dos docentes e regulamentou o fluxo de solicitações de atividades/aula 
(efetividades); 

 por meio da Ordem de Serviço nº 08/2015/FUPF, regulamentou o pagamento de despesas 
para professores e palestrantes visitantes; 

 por meio da Ordem de Serviço nº 09/2015/FUPF, regulamentou as despesas de participação 
de professores e funcionários como representantes em entidades de classe e ministérios, e 
em comissões instituídas pelos governos; 

 por meio da Portaria nº 02/2015/FUPF, nomeou a Comissão Eleitoral encarregada do 
processo eleitoral para a eleição de quatro membros titulares e quatro membros suplentes 
do Conselho Diretor, com eleição prevista para o dia 27.05.2015; 

 por meio da Portaria nº 03/2015/FUPF, nomeou a Comissão Especial para apurar o 
desaparecimento de 100 (cem) vales-transportes destinados ao Instituto de Ciências Exatas 
e Geociências; 

 por meio da Portaria nº 04/2015/FUPF, nomeou a Comissão Especial para análise dos 
recursos humanos da Instituição; 

 por meio da Portaria nº 05/2015/FUPF, nomeou a Comissão Especial para apurar o 
desaparecimento de bens no Escritório Escola do Curso de Engenharia Civil; 
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 por meio da Portaria nº 07/2015/FUPF, nomeou a Comissão Especial de reestruturação da 
área financeira; 

 por meio da Portaria nº 08/2015/FUPF, nomeou a Comissão Especial para análise e 
tratativas relacionadas aos planos de previdência complementar da Instituição; 

 por meio da Portaria nº 09/2015/FUPF, nomeou a Comissão Especial para avaliação da 
criação de uma área de relacionamento no Complexo de Radiodifusão e para identificar 
possibilidades de captação de recursos de organizações públicas e privadas; 

 por meio da Portaria nº 10/2015/FUPF, nomeou a Comissão Especial para apuração de 
irregularidades no Setor Administrativo do Hospital Veterinário; 

 por meio da Resolução nº 1/2015/FUPF, criou o Programa Recomeçar Plus; 

 por meio da Resolução nº 2/2015/FUPF, atualizou as normas que estabelecem as condições 
de renegociação junto à Fundação Universidade de Passo Fundo - FUPF e suas Mantidas; 

 aprovou, parcialmente, a proposta de investimentos para o exercício de 2016 – 1ª parte, no 
valor total de R$ 2.350.914,61 (dois milhões e trezentos e cinquenta mil e novecentos e 
quatorze reais e sessenta e um centavos), com vistas a atender as seguintes demandas: a) 
reformas na Faculdade de Medicina - Campus II; reformas no Ambulatório da Faculdade de 
Medicina, climatização e aquisição de móveis; b) aquisição de uma impressora para Raio X 
e dois computadores para a Faculdade de Odontologia; c) aquisição de softwares (sistema 
de gestão de estágios e sistema Stella); d) reforma no telhado da Biblioteca; e e) 
contrapartidas dos projetos do Parque Tecnológico; 

 tomou conhecimento da situação atual da Agência de Comunicação e Marketing e do 
Complexo de Radiodifusão; 

 tomou conhecimento sobre o eSocial, novo projeto do Governo Federal que vai unificar 
o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados, bem como dos 
desafios e cuidados da Instituição para adequação e implantação do sistema; 

 recebeu a Medalha Responsabilidade Social na 16ª edição do Prêmio Responsabilidade 
Social - Tema Norteador Inovação em Práticas de Responsabilidade Social, concedida pela 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul; 

 aprovou a concessão de Bolsa Auxílio de 15% (quinze por cento) aos acadêmicos do Curso 
de Farmácia da UPF, matriculados e ingressantes até 2016/1; 

 aprovou a proposta de investimentos para o exercício de 2016 – 2ª parte, no valor total de 
R$ 208.975,30 (duzentos e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais, trinta centavos), 
com vistas a atender a demanda dos cursos de Engenharia Elétrica (Reforma do Laboratório 
do Prédio H2), Engenharia de Computação (Laboratório) e Engenharia de Produção 
(Laboratório); 

 autorizou a participação da Instituição no processo seletivo do Fundo de Financiamento 
Estudantil - Fies, no primeiro semestre de 2016, com a oferta dos cursos com vagas 
disponíveis; 

 analisou e aprovou, conforme estabelece o Art. 5º da Política de Carreira, Cargos e Salários 
(PCCS) para os funcionários da FUPF, propostas de aumento de salário, de pessoal e de 
carga horária de funcionários de diversos setores da Instituição, para atendimento de 
demandas internas consideradas indispensáveis, conforme processos analisados pela 
Divisão de Recursos Humanos e Presidência da FUPF; 

 tomou conhecimento do Clipping UPF, documento que contempla todos os registros de 
publicações espontâneas da Instituição em veículos de comunicação externos, de 
responsabilidade da Assessoria de Imprensa, referente aos meses de janeiro a 
outubro/2015. Também, dos relatórios de toda a produção de conteúdo da Assessoria de 
Imprensa e do Complexo de Radiodifusão - UPFTV / Rádio UPF, referentes aos meses de 
janeiro a outubro/2015; 

 autorizou o encaminhamento de negociações com as instituições bancárias relativas à folha 
de pagamento e instalação de agência junto ao Campus I; 

 autorizou a expedição do edital de abertura de inscrições para bolsa integral no Programa 
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Gratuidade Educacional para Educação Básica (Lei nº 12.101/09), para o período de 2015/2 
e 2016/1, na mantida Centro de Ensino Médio Integrado UPF; 

 autorizou a expedição do edital de abertura de inscrições para bolsas FUPF de 50%, para o 
período de 2015/2 e 2016/1, na mantida Universidade de Passo Fundo; 

 analisou a situação e evolução econômico-financeira da Instituição; 

 autorizou a renovação das Contas Rotativa e Garantida junto às instituições bancárias; 

 autorizou a realização de operações de crédito e contratação de financiamentos junto às 
instituições bancárias; 

 autorizou a aceitação de doações diversas; 

 analisou processos, ações e intervenções judiciais e extrajudiciais; 

 analisou relatórios de auditorias interna e externa; 

 autorizou a doação de diversos bens não utilizados pela Instituição para entidades sociais; 

 autorizou a venda de equipamentos não utilizados; 

 analisou e aprovou 145 contratos de prestação de serviços, 27 de apoio cultural e 
publicidade, 45 de locação, 425 de objetos diversos, 27 de bolsas-auxílio, 1420 de 
confissões de dívida, 2 de edição de livros, 20 de licenças pós-graduação, 23 convênios 
internacionais, 209 contratos de Programa Emergencial de Crédito e 95 documentos 
relativos aos Planos de Previdência Complementar (Termo de Opção / Autopatrocínio / 
Requerimento / Migração); 

 analisou 515 processos administrativos diversos. 
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UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO 

 

Reitoria 

 

Ações desenvolvidas pela Reitoria no ano de 2015 

A Universidade de Passo Fundo, principal mantida da Fundação UPF, encerrou 2015 
com conquistas que a consolidaram como maior e mais importante Instituição de Ensino 
Superior (IES) do norte do Rio Grande do Sul.  

Em 2015, realizou ações pautadas pelo Projeto Pedagógico Institucional (PPI), Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e o 
Relatório de Avaliação Institucional, sempre focada na busca da excelência acadêmica.  

Esses documentos expressam os fundamentos e as políticas da Instituição, bem como a 
missão da UPF: “Produzir e difundir conhecimentos que promovam a melhoria da qualidade de 
vida e formar cidadãos competentes, com postura crítica, ética e humanista, preparados para 
atuar como agentes transformadores”. 

Sempre presente nos mais importantes órgãos e instituições que pensam e buscam 
transformar e qualificar a educação, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, a UPF está 
representada por meio de seu o Reitor, professor José Carlos Carles de Souza, que assumiu o 
desafio de integrar a Diretoria do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas 
(Comung). Com o cargo de Vice-Presidente na gestão 2015-2016, tem o compromisso de levar 
adiante os propósitos do Consórcio, buscando prover, por meio da educação, a construção de 
uma sociedade sustentável. Com propósito de sensibilizar ações conjuntas e iniciativas 
necessárias para oferecer ao estado iniciativas pontuais para a construção de uma sociedade 
desenvolvida através da formação de um cidadão mais consciente dos seus compromissos e 
com uma visão mais solidária da sua participação no mundo. 

O envolvimento comunitário da Reitoria da UPF foi evidenciado na realização do Fórum 
Estratégico para o Desenvolvimento Regional, com a participação de lideranças, autoridades 
públicas e empresariais. A Instituição juntamente com os Coredes Produção e Norte, liderou 
ação visando a duplicação da BR 285 (trecho Passo Fundo/Carazinho) e a pavimentação da 
BR 153 – rodovia Transbrasiliana.  

A Universidade também foi palco de um amplo debate acerca do desenvolvimento 
logístico para o norte do estado do Rio Grande do Sul durante a segunda edição do Congresso 
de Infraestrutura, Logística e Transporte do Norte do Rio Grande do Sul (Logistech). 

Liderada pela UPF e pelos Coredes da Produção e do Norte, foram promovidas ações de 
cunho comunitário regional que contaram com a efetiva participação de representantes dos 
poderes públicos constituídos e pelas entidades de classe. Nesse sentido, foi instalado o 
Comitê Executivo Pró-Conclusão da BR 153 e Duplicação da BR 285, presidido pelo professor 
José Carlos Carles de Souza, Reitor da UPF. Esse comitê, com o propósito de promover ações 
públicas e buscar melhorias nas BRs em questão, com vistas à viabilização do andamento das 
obras que irão impulsionar o desenvolvimento econômico e social de toda a região de 
abrangência de Passo Fundo. 

Em 2015, a UPF foi agraciada com premiações, distinções e reconhecimentos. Na área 
acadêmica, a Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV) e o Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB) receberam, pela oitava vez consecutiva, o Prêmio Melhores Universidades – 
Guia do Estudante 2015, da Editora Abril. Os cursos de graduação da UPF também se 
destacaram na publicação Guia do Estudante da Editora Abril. Ao todo, 50 cursos da UPF 
foram estrelados. A publicação apontou a Universidade como a sexta melhor Instituição entre 
as privadas no Rio Grande do Sul. Já no Ranking Universitário do jornal Folha de São Paulo a 
UPF é a quarta no estado na área Inovação.  

Dentre as conquistas do ano, está o fato de que 12 cursos da Instituição figuraram entre 
os cinco melhores do estado, entre as melhores universidades privadas do Rio Grande do Sul, 
conforme índice da Folha de São Paulo. A UPF foi apontada, também, entre as instituições 
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preferidas dos gaúchos em educação superior, conforme pesquisa Marcas de Quem Decide, 
do Jornal do Comércio. 

No que concerne à graduação, a UPF, também, propôs a implantação e coordenou a 
comissão de estudo sobre acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 
e proteção dos direitos de pessoa com transtorno do espectro autista.  

Perante à situação econômica nacional, priorizou o acesso ao ensino superior oferecendo 
possibilidades de permanência dos estudantes no ensino superior, sendo pioneira no estado ao 
lançar o crédito próprio, Plano de Apoio Estudantil UPF (PAE/UPF). 

No sentido de contribuir com a cidadania por meio do esporte, a Universidade de Passo 
Fundo (UPF) segue apoiando diversos atletas locais e regionais,  abrangendo diferentes 
esportes, tais como atletismo, basquetebol, caratê, ciclismo, futebol, triathlon e voleibol. Por 
meio dele, os atletas Ricardo e Luana Machado, Manuela Spessatto, Gustavo Henz e Maicon 
Mancuso, as equipes BSBios/UPF e Amigos do Basquetebol de Passo Fundo (ABPF), e os 
times de futebol Esporte Clube Passo Fundo, Sport Clube Gaúcho e Esporte Clube Vila Nova 
têm uma melhor preparação para as competições e, consequentemente, para buscar vitórias. 
Em 2015, muitos destes atletas e equipes, obtiveram títulos inéditos. Um dos destaques foi a 
equipe de voleibol BSBios/UPF que foi campeã do Campeonato Estadual de Voleibol Adulto 
Feminino, trazendo o título inédito para a cidade de Passo Fundo. 

Cabe destacar, que na área de inovação e tecnologia, a UPF concluiu a edificação do 
módulo II do complexo do UPF Parque, sendo que o  módulo III encontra-se em fase de 
conclusão. A Universidade registrou, nesse período, um ganho significativo em termos de 
desenvolvimento regional, promovendo em conjunto com parcerias o fluxo de talentos, o 
intercâmbio de ideias, a hospedagem e a incubação de negócios, oportunizando a convivência 
dentro de um ambiente de inovador e de desenvolvimento.  

 

 

Atividades do Conselho Universitário e da Reitoria 2015 

O Conselho Universitário (Consun) é o órgão consultivo e deliberativo da Universidade de 
Passo Fundo e seu funcionamento, suas atribuições e sua organização estão estabelecidos 
nos artigos 18, 19 e 20 do Estatuto da Universidade de Passo Fundo, bem como em regimento 
próprio. No ano de 2015, entre os meses de abril e dezembro, foram realizadas nove sessões. 
Como principais ações e atividades deliberadas por este Conselho, destacamos: 

- aprovou editais dos processos seletivos de inverno de 2015 (2015-1) e de verão de 2016 
(2016-1); 

- aprovou o orçamento institucional para 2016; 

- aprovou o Calendário Acadêmico de 2016; 

- aprovou reformulações de Projetos Pedagógicos de cursos de graduação: curso de Psicologia 
(B), noturno, campus Passo Fundo; curso de Psicologia (B), integral, campus Passo Fundo; 
curso de Jornalismo (B), noturno, campus Passo Fundo; curso de Jornalismo (B), matutino, 
campus Passo Fundo; curso de Medicina (B), integral, campus Passo Fundo; curso de 
Fisioterapia (B), integral, campus Passo Fundo; 

- aprovou ampliação de vagas em cursos de graduação: curso de Arquitetura e Urbanismo (B), 
integral, campus Passo Fundo; curso de História (L), noturno, campus Passo Fundo;  

- aprovou o Calendário de Reuniões (Consun e Conjunta) dos semestre 2015-1 e 2015-2; 

- aprovou alterações no Regimento do Instituto de Ciências Biológicas (ICB); 

- aprovou a alteração de vínculo do curso de Fonoaudiologia (B), da Faculdade de Medicina 
(FM) para o Instituto de Ciências Biológicas (ICB); 

- aprovou o projeto do curso de mestrado stricto sensu em Ciências da Saúde, do Instituto de 
Ciências Biológicas (ICB) (Resolução Consun nº. 01/2015); 

- aprovou o relatório de sindicância sobre fatos atribuídos a discente do curso de Odontologia, 
da Faculdade de Odontologia (FO); 
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- aprovou o relatório de sindicância sobre fatos atribuídos a discente do curso de Medicina 
Veterinária, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV); 

- aprovou a Resolução Consun nº. 02/2015, que define a política de intercâmbio discente no 
âmbito da pós-graduação stricto sensu na UPF, revogando a Resolução Consun nº 04/2014; 

- aprovou a extinção de oferta do curso de Sistemas para Internet (CST), campus Passo 
Fundo; 

- aprovou a Resolução Consun nº.04/2015, que dispõe sobre a criação do Conselho Editorial 
dos Periódicos da UPF; 

- aprovou a Resolução Consun nº. 03/2015, que dispõe sobre a constituição e funcionamento 
da Coordenadoria das Licenciaturas (Coorlicen) da UPF, revogando a Resolução Consun nº. 
15/2002; 

- aprovou a atualização das vagas anuais do curso de Estética e Cosmética (CST), campus 
Passo Fundo; 

- apresentou dados concernentes aos processos seletivos da UPF, ao número de matriculados, 
de ingressantes, de evasão, de inadimplência, de créditos matriculados, de bolsas e 
financiamentos, de cursos com baixa demanda; 

- apresentou dados concernentes ao quadro docente, distribuição de carga horária, regime de 
trabalho, titulação, etc.; 

- apresentou informações sobre o cancelamento da 16ª Jornada Nacional de Literatura; 

- apresentado, pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), o relatório de Autoavaliação 
Institucional 2014/2015; 

- apresentou o clipping da UPF - material selecionado e elaborado mensalmente pela 
Assessoria de Imprensa -, e do relatório mensal das informações geradas e produzidas pelo 
Complexo de Radiodifusão da FUPF; 

- homologou dissertações de mestrado, teses de doutorado, licenças para realização de pós-
graduação, projetos de cursos de pós-graduação lato sensu aprovados pela Câmara de 
Pesquisa e Pós-Graduação; 

- homologou  atividades de extensão (cursos, eventos, projetos, prestações de serviço, 
semanas acadêmicas), aprovadas pela Câmara de Extensão; 

- apresentou o selo e o slogan criados para a Política de Responsabilidade Social da 
Universidade: Responsabilidade Social UPF – Práticas que transformam; 

- apresentou a situação financeira da Instituição e do Financiamento Estudantil (Fies); 

- apresentou os ajustes orçamentários e seu impacto na carga horária docente e no quadro de 
funcionários; 

- apresentou o Programa de Apoio Estudantil (PAE/UPF); 

- apresentou o Programa Recomeçar Plus; 

- apresentou o Projeto II do Circuito Cultural UPF; 

- nomeou e deu posse aos novos representantes do corpo discente e aos novos 
representantes da mantenedora no Conselho Universitário; 

- nomeou a Comissão de Gestão da Carga Horária Docente (Portaria nº. 05/2015); 

- nomeou a Comissão Especial com a finalidade de reavaliar a oferta de cursos superiores de 
tecnologia (CSTs) na UPF (Portaria nº. 07/2015); 

- nomeou a Comissão Especial com a finalidade de reavaliar a estrutura multicampi da UPF 
(Portaria nº. 08/2015); 

- nomeou a Comissão Especial com a finalidade de revisar e atualizar o Regimento Geral, o 
Estatuto e demais regimentos institucionais (Portaria nº. 09/2015); 

- nomeou a Comissão Especial com a finalidade de analisar e apurar fatos atribuídos a docente 
da Faculdade de Artes e Comunicação (FAC) (Portaria nº. 13/2015); 

- nomeou a Comissão Especial com a finalidade de analisar e apurar fatos atribuídos a docente 
da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária (FAMV) (Portaria nº. 14/2015); 
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- apresentou os encaminhamentos de deliberações da Comissão de Gestão da Carga Horária 
Docente; 

- apresentou o vídeo institucional comemorativo aos 25 anos do Centro de Referência e 
Atenção ao Idoso (Creati); 

- apresentou e deu encaminhamento para a gestão da carga horária docente; 

- realizou sessão em homenagem aos professores jubilados; 

- apresentou justificativa da não oferta do curso de Ciências Contábeis (B), no campus Lagoa 
Vermelha, no processo seletivo de verão de 2016; 

- apresentou dados concernentes ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 
(Enade); 

- encaminhou questões relativas à Comissão de Seleção Docente (Comsel) e à Comissão de 
Promoção e de Avaliação de Titulação (CPAT); 

- realizou encaminhamentos concernentes à elaboração de orçamento dos cursos de 
graduação; 

- promoveu momento de congraçamento de final de ano; 

- apresentou os seguintes assuntos: XVI Seminário de Avaliação Institucional, Encontro de 
Gestores da UPF, V Encontro de Professores e Estagiários das Licenciaturas, VII Seminário de 
Atualização Pedagógica para Professores da Educação Básica, Bate Papo UPF, Seminário de 
Atualização do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), VI Encontro dos Professores da UPF, 
provas de competência, vestibular, convênios, Fórum de Extensão do Mercosul, IV Jornada de 
Extensão do Mercosul, dados acerca da situação econômico-financeira da Instituição, dados e 
encaminhamentos relativos ao Financiamento Estudantil (Fies), ações do Consórcio das 
Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung), autoavaliação institucional, retrospectiva do 
ano de 2015. 

 

 

Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais  

A Assessoria para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais da UPF (AAII), como 
articuladora das relações acadêmicas internacionais e promotora de parcerias entre a 
Universidade de Passo Fundo e instituições estrangeiras, em 2015, ampliou a inserção 
internacional da UPF com a assinatura de novos convênios de cooperação internacional e de 
acordos específicos para a mobilidade estudantil e intercâmbio de professores. 

Conclui-se o período de 2015 com um total de 57 instituições estrangeiras conveniadas, 
em 19 países. Por meio do Programa de Intercâmbio Acadêmico da UPF (PIAC), nove alunos 
estudaram em sete instituições estrangeiras. A UPF, por meio dos programas, MARCA e PEC-
G, recebeu, em 2015, 28 alunos estrangeiros provenientes das universidades conveniadas da 
Argentina, Bolívia, Chile, Espanha, México, Portugal e República Democrática do Congo. Já o 
Programa Ciência sem Fronteira (CsF) oportunizou que 25 alunos iniciassem seus estudos em 
intercâmbio nos mais diversos países.  Para o Programa de Bolsas Ibero-Americanas para 
Estudantes de Graduação Santander Universidade foram comtemplados três acadêmicos. 

 

 

Convênios de Cooperação Acadêmica firmados em 2015: 

 Argentina - Universidad Nacional De Córdoba 

 Bolívia - Universidad Mayor, Real Y Pontifícia De San Francisco Xavier De Chuquisaca 

 Estados Unidos - Medaille College 

 França - Université Paris 13 Nord 

 Hungria - Szent István University 

 México - Universidad De Colima 

 Portugal - Universidade Atlântica e Universidade de Évora 
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 Senegal - Université Cheikh Anta Diop 

 Suécia - Linköping University 

 

 

Divisão de Avaliação Institucional  

A avaliação institucional é um processo sistemático que busca a melhoria da qualidade 
do ensino e visa contribuir com os processos de gestão das instituições de educação superior. 
Constitui-se de duas modalidades: avaliação externa e autoavaliação. 

A avaliação externa é realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia ligado ao MEC. Busca aferir padrões de 
qualidade dos cursos de graduação e das instituições. Entre os vários indicadores, destacam-
se o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), o Conceito Preliminar de Curso 
(CPC) e as avaliações in loco de cursos realizadas por comissões externas constituídas por 
avaliadores designados pelo Inep.  

O Reitor e as Vice-Reitorias, juntamente com a Divisão de Avaliação Institucional, 
receberam as comissões avaliadoras dos cursos de graduação, conforme segue: 

 Comissão Inep/MEC, avaliação in loco para Ato de Renovação de Reconhecimento de 
Curso do curso de Direito – Campus Casca; 

 Comissão Inep/MEC, avaliação in loco para Ato de Renovação de Reconhecimento de 
Curso do curso de Design de Produto (CST); 

 Comissão Inep/MEC, avaliação in loco para Ato de Renovação de Reconhecimento de 
Curso do curso de Comércio Exterior (CST); 

 Comissão Inep/MEC, avaliação in loco para Ato de Renovação de Reconhecimento de 
Curso do curso de Design de Moda (CST); 

 Comissão Inep/MEC, avaliação in loco para Ato de Renovação de Reconhecimento de 
Curso do curso de Logística (CST). 

 

O Enade tem como objetivo aferir o desempenho dos estudantes em relação aos 
conteúdos programáticos e às competências e habilidades adquiridas no decorrer do curso. O 
exame constitui um componente curricular obrigatório para todos os alunos dos cursos de 
graduação e trata-se de requisito legal indispensável para a colação de grau.  Como forma de 
mobilização dos discentes envolvidos com o exame, a Divisão de Avaliação Institucional, 
realizou palestras nos cursos, para esclarecimentos sobre a realização da prova do Enade e 
preenchimento do questionário do estudante. Nessa ação, foram atingidos, por curso e campi, 
um total de 515 alunos. 

Em relação, a autoavaliação, atividade que consiste no processo interno de avaliação das 
instituições, tem o objetivo de avaliar os indicadores definidos pela própria comunidade 
acadêmica com a finalidade de melhoria da qualidade das atividades acadêmico-
administrativas desenvolvidas nas universidades, centros universitários e faculdades.  

Na UPF, o projeto de autoavaliação é proposto pela Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) e é executado pela Divisão de Avaliação Institucional (DAI) e possui como objetivo 
identificar as potencialidades e as fragilidades da instituição, de seus cursos e do corpo 
docente e técnico-administrativo. Visa qualificar o ensino, a pesquisa e a extensão, bem como 
orientar e definir metas para a implementação de políticas de gestão. 

Semestralmente, os cursos de graduação são avaliados por uma série de instrumentos 
disponibilizados na intranet. Além disso, os cursos complementam o processo de autoavaliação 
com projetos próprios adequados à sua realidade.  

Os resultados sistematizados e o conhecimento gerado, a partir da execução do projeto 
de autoavaliação, são apresentados à comunidade acadêmica da Universidade no Seminário 
de Avaliação Institucional, evento que ocorre anualmente. No ano de 2015, foi realizado em 
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duas partes, a primeira, no mês de maio, e em setembro a segunda, com a promoção de uma 
palestra magna (XVI edição). 

Por fim, essa Divisão assessorou e compilou os dados relativos ao Relatório de 
Autoavaliação Institucional, cumprindo a exigência legal solicitada pelo Inep/MEC, em março 
de 2015, cuja a construção se deu coletivamente com a Reitoria, Vice-Reitorias e suas 
respectivas assessorias. 

 
 

Ouvidoria 

A Ouvidoria da UPF é um canal de comunicação que atende alunos, professores, 
funcionários e à comunidade em suas demandas constituídas por críticas, sugestões, 
esclarecimentos e elogios, com vistas a contribuir para a solução de conflitos e para o 
aprimoramento institucional do modo mais ágil possível, atuando com independência e 
autonomia. 

Em 2015, atendeu 614 registros, manteve expediente de segunda a sexta-feira, com 
horários nos turnos manhã e tarde, visando adequar-se às necessidades, oportunizou horários 
diferenciados, mediante agendamento. Os atendimentos ocorreram pessoalmente, por 
telefone, internet (formulário disponível no site da UPF e endereço eletrônico), protocolo e 
correio. 

Em consonância com seus princípios orientadores e visando cumprir sua missão, a UPF, 
procura estabelecer interfaces com a sociedade, participando na identificação e na busca de 
soluções de problemas educacionais e socioeconômicos da sua região de abrangência, por 
meio de iniciativas voltadas à formação integral que possam contribuir para a melhoria das 
condições de vida e para o desenvolvimento sustentável. Esse foi o propósito das ações de 
2015 e continuará sendo o desafio das nossas ações. 

 

 

Vice-Reitoria de Graduação 

 

Dentre as principais atividades desenvolvidas pela Vice-Reitoria de Graduação em 
2015, merecem destaque as que seguem:  

 Realização de encontros sistemáticos com coordenadores de curso, de área e integrantes 
dos NDEs, para encaminhamento de questões acadêmicas e de gestão que envolvem o 
cotidiano dos cursos de graduação.  

 Operacionalização do Programa de Formação Docente da Universidade de Passo Fundo, 
com vistas a promover encontros de formação dos diversos setores da Instituição, tais 
como: formação de gestores (Reitoria, Diretores, Coordenadores de Curso e Área, NDEs), 
realização de Aulas Magnas, Encontro de Professores, Seminários, cursos, oficinas 
pedagógicas, fóruns de discussão.  

 Qualificação permanente dos projetos pedagógicos dos cursos, especialmente por meio do 
trabalho da Divisão de Ensino de Graduação e da Comissão de Graduação.  

 Participação em reuniões e articulação com outros setores da universidade para revisão 
sistemática das ações previstas no PDI, PPI e planejamento estratégico institucionais.  

 Desenvolvimento de trabalho junto às coordenações dos cursos de graduação que 
receberam visitas de avaliação in loco ou diligências do MEC, em conjunto com a Divisão de 
Ensino de Graduação, com a Comissão de Graduação e com a Divisão de Avaliação 
Institucional.  

 Acompanhamento dos processos de avaliação externa dos cursos de graduação (ENADE; 
Comissões de avaliadores do INEP; protocolos de compromisso), com especial atenção às 
demandas legais do MEC, que regram as atividades no ensino superior.  
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 Implementação do Fórum das Licenciaturas, visando à preparação dos processos de 
reforma dos PPCs, em vista da publicação da Resolução CNE nº 2, de 1º de julho de 2015, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 
(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 
segunda licenciatura) e para a formação continuada;  

 Aprovação de nova Instrução Normativa sobre o registro acadêmico no Ambiente de Apoio 
ao Ensino.  

 Aprimoramento da legislação acadêmica, com a proposição, revisão e aprovação de 
resoluções e normativas internas, destacando-se a aprovação da Resolução Consun 
03/2015 – que dispõe sobre a constituição e o funcionamento da Coordenadoria das 
Licenciaturas (Coorlicen) da Universidade de Passo Fundo.  

 Reedição do Guia Acadêmico com revisão geral de conteúdo e publicação do site da UPF, 
reunindo informações relativas aos diferentes setores e serviços da instituição 
disponibilizados ao estudante, de modo a facilitar o acesso a todas as resoluções internas 
que dizem respeito ao gerenciamento da vida acadêmica do aluno.  

 Operacionalização dos concursos vestibular (verão e inverno), por meio de trabalho 
integrado envolvendo Unidades, Divisão de Graduação, Setor de Programação Acadêmica, 
Setor Financeiro, Setor de Bolsas, Benefícios e SAEs, entre outros.  

 Realização de ações de acolhimento aos calouros.  

 Manutenção do envolvimento dos acadêmicos em programas de extensão, de iniciação 
científica, de iniciação à docência (PIBID), de formação de professores (PARFOR), de 
educação tutorial (PET Saúde), de reorientação da  

 Formação profissional (Pró-Saúde), em programas institucionalizados de cooperação 
nacional e internacional (Programa de Intercâmbio Acadêmico, Ciência sem Fronteiras e 
Santander Universidades).  

 Acompanhamento ao trabalho desenvolvido pelas CIAS, que fomenta a integração dos 
cursos da área da saúde e desenvolvimento de formação específica dos professores da 
Área da Saúde.  

 Fortalecimento do Programa de Apoio à Aprendizagem do Estudante, através do Setor de 
Atenção ao Estudante – SAES, oportunizando, gratuitamente, em horários alternativos, na 
modalidade de pequenos grupos, aulas ministradas por professores e/ou alunos apoiadores 
de áreas básicas e específicas, com vistas a facilitar o contínuo avanço do acadêmico na 
trajetória de seu curso.  

 Qualificação da Rede de Bibliotecas, com a atualização do acervo e ampliação de 
bibliotecas virtuais, facilitando o acesso dos acadêmicos à pesquisa e à informação.  

 Aproximação da universidade com a Educação Básica, através da realização do VII 
Seminário de Atualização Pedagógica para professores da Educação Básica e do Intensivo 
ENEM 2015.  

 Articulação e parcerias com outras instituições de educação superior de natureza similar à 
UPF, com participação em reuniões e eventos.  

 Informatização do processo de solicitação e avaliação de disciplinas em Regime Especial de 
Estudos, conforme Resolução 13/2013, incluindo a integração com a Vice-Reitoria 
Administrativa na indicação e distribuição de carga horária docente.  

 Reestruturação inicial do processo de operacionalização das provas de comprovação de 
competência, sob responsabilidade do Setor de Vestibular.  

 Participação em comissões designadas pelo Consun para estudo da carga horária de 
coordenadores adjuntos.  

 Criação da Comissão Institucional de Extinção de Cursos.  

 Criação da Comissão Acadêmica Estratégica, formada por funcionários de setores 
essenciais ligados à VRGRAD, com participação de representantes da VRADM, para 
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discussão e planejamento de melhorias acadêmicas, iniciando pela revisão do fluxo de 
transferência.  

 Criação da Comissão de Estudos sobre semipresencialidade e EaD, coordenada pela 
Divisão UPF Virtual.  

 Fomento à discussão integrada ente as diferentes Vice-Reitorias acerca dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos, por ocasião das reformas curriculares.  

 Realização de reuniões conjuntas entre as câmaras de graduação, de administração, de 
pesquisa e extensão.  

 Constituição de comissão interdisciplinar para estudo, diagnóstico e prognóstico da Rede de 
Biblioteca UPF.  

 Criação da Comissão para discussão de aspectos relacionados ao acesso, permanência e 
inclusão de alunos deficientes, em vista da elaboração de política institucional a respeito, a 
partir de discussão e estudo sobre o Transtorno do Espectro Autista.  

 Participação no Fórum Estadual permanente de Apoio à Formação Docente.  

 Participação na comissão organizadora da Semana do Conhecimento.  

 Participação na comissão da Responsabilidade Social Universitária (RSU).  

 Participação na comissão Interinstitucional de Direitos Humanos. Mobilização dos setores e 
coordenações para discussão em prol do novo PPI, com envio de dados para a comissão 
responsável pela elaboração do novo Plano Pedagógico Institucional (PPI).  

 Participação no Seminário sobre Currículo Integrado para os Cursos da Área da Saúde, em 
vista da discussão sobre Educação Interprofissional.  

 Revisão da Resolução 17/2000, que dispõe sobre colação de grau, bem como participação 
e coordenação das reuniões da Comissão de Formaturas da UPF.  

 Mobilização para o oferecimento do Curso de Ledor (SAEs).  

 Trabalho integrado com a Ouvidoria para encaminhamento de questões que envolvem 
setores, serviços, funcionários, professores e alunos.  

 Coordenação das reuniões da Câmara de Graduação.  

 Reorganização do curso de Iniciação à Docência, junto ao Setor de Apoio Pedagógico e 
Recursos Humanos.  

 Participação em Telecongresso “Os prováveis marcos regulatórios para a Pós-Graduação e 
a Educação Superior à distância”, com apoio da UPF Virtual.  

 
 

Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

Política de Capacitação Docente (Em andamento 33 Doutorados e 14 Pós-Doutorado); 

Política de capacitação docente; 

Instrução Normativa 01/2015 que dispõe sobre LPG para Pós Doutorado; 

 

Pesquisa 

Quadro de Professores Pesquisadores da Universidade de Passo Fundo ampliado 
(totalizando 227); 

Mostra de Iniciação Científica; 

Cursos de Formação em Redação Científica e Estatística; 

Criação e aprovação do Programa de Bolsa Iniciação Científica Júnior. 

 

Pós-Graduação 

Implantação de política de Pós-Graduação Lato Sensu; 
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Política de expansão da pós-graduação Stricto Sensu na UPF em andamento; 

Política de egressos (ELOS) – Transferida para AGECOM. 

 

Inovação e Transferência de Tecnologia 

PARQUE CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO aprovados: 

- Parque 1 – concluído; 

- Parque 2 – concluído; 

- Parque 3 – concluído; 

- Parque 4 – Laboratório Nutrali em implementação final; 

- Resolução Propriedade Intelectual – Área de Inovação. 

 

Cursos 

Durante o ano de 2015 foram oferecidos, em nível de Stricto Sensu, 14 (quatorze) 
mestrados e 4 (quatro) doutorados e, em nível de Lato Sensu, 45 (quarenta e cinco) cursos de 
especialização e os Programas de Residências Multiprofissional e em Área Profissional da 
Saúde na modalidade Lato Sensu: 

- Residência Integrada em Medicina Veterinária; 

- Residência Multiprofissional Integrada em Saúde do Idoso e Atenção ao Câncer; 

- Residência Multiprofissional em Cardiologia; 

- Residência Multiprofissional em Atenção ao Câncer; 

- Residência Profissional em Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-faciais. 

 

 

Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 

 

No âmbito da gestão da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, no ano de 
2015, destacam-se a seguir algumas ações consideradas estratégicas para consolidação da 
Política de Extensão da Universidade de Passo Fundo e suas consequências efetivas para 
qualificar a prática extensionista numa perspectiva democrática e emancipatória: 

 

 Quadro de Professor Extensionista (QPEx):  

Firmando-se como uma estratégia de qualificação, avaliação, transparência, integração e 
potencialização dos projetos de extensão, bem como dos professores extensionistas, o QPEX 
vem constituindo-se como um instrumento significativo para avanços sólidos e duradouros no 
que tange à constituição de um quadro de professores extensionistas. A perspectiva de 
utilização de edital, com critérios objetivos para a vinculação de professores ao quadro 
extensionista, deve-se à indução de práticas de extensão articuladas às políticas públicas, aos 
respectivos territórios e aos processos participativos e democratizantes. No ano de 2015, foram 
renovados 80 projetos, aprovados 07 projetos novos e 05 programas de extensão; constituindo 
um total de 169 professores integrantes do quadro. O edital ainda possibilitou a 
institucionalização de programas de extensão, encaminhados no Edital Proext 2016/ 
MEC/Sesu, entendendo-se como programa um conjunto articulado de projetos e outras ações 
de extensão (cursos, eventos, prestação de serviços) de forma indissociada da pesquisa e do 
ensino, executado a médio e longo prazo. Com relação à submissão de projetos novos, 
critérios foram estabelecidos, podendo ser submetidas propostas somente daqueles cursos 
que não possuem projetos de extensão institucionalizados e cuja proposta apresente 
vinculação com as disciplinas dos cursos envolvidos, levando em consideração a intenção de 
curricularização da extensão. Para complementar o processo de acompanhamento e avaliação 
dos projetos em andamento, o Edital previu um cronograma de visitação aos projetos, em que 
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os membros da Comissão de Extensão e da Assessoria da Vice-reitoria realizam visitas in loco 
, as quais devem ser finalizadas até o encerramento do primeiro semestre de 2016 

 

 Formação Extensionista: 

Em uma perspectiva de formação permanente, a formação extensionista no ano de 2015 
deu prosseguimento a um conjunto de ações informais, não-formais e formais de 
aprimoramento das ações no âmbito da extensão universitária. Para tanto, foram realizadas 
inúmeras assessorias aos projetos e programas de extensão (cerca de 40 projetos e 
programas abrangidos), com o foco na articulação com as políticas públicas, nos processos de 
curriculiarização da extensão, em novas metodologias de atuação comunitária. Além das 
assessorias, espaços de troca e circulação de saberes por intermédio de palestras, seminários, 
fóruns e colóquios, trouxeram a oportunidade de confrontar as práticas extensionistas da UPF 
com experiências de outras universidades (detalhadas de forma específica ao longo desse 
relatório). Não deixando de mencionar o entendimento dos processos de aprendizagens por 
dentro das próprias ações extensionistas, bem como as diversas articulações com o ensino e a 
pesquisa, entendidas como lócus privilegiado de construção de saberes e novas metodologias 
de atuação junto à comunidade. 

  

 II Semana do Conhecimento:  

Com o objetivo de construir e repensar as práticas de ensino, pesquisa e extensão, a II 
Semana do Conhecimento trouxe como temática central a integração de práticas e a 
tranversalização dos saberes. Além de congregar a Mostra de Extensão e a Mostra de 
Iniciação Científica, a II Semana do Conhecimento incluiu outras modalidades de práticas da 
universidade vinculadas a Pós- graduação (Stricto e Lato Sensu), ao Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), ao Pró e Pet- Saúde e a Assessoria Internacional. O 
evento aconteceu de 03 a 06 de novembro, nas dependências da Universidade de Passo 
Fundo, com uma programação bastante diversificada. Foram desenvolvidas as seguintes 
atividades: apresentações de trabalhos dos bolsistas PIBIC/PAIDEX/PIBID, dos alunos da pós- 
graduação Lato Senso e Stricto Sensu, do Pró e Pet- Saúde e Residências Multiprofissionais, 
do PIBIC e PAIDEX Junior; oficinas temáticas; cine-debate; sessão de pôsteres; palestras e 
intervenções artísticas. O evento teve cerca de 800 inscrições de trabalhos entre a Mostra de 
Extensão e Pesquisa, contando também com cerca de 600 ouvintes. 

 

 Articulação dos centros e núcleos: 

 Sendo um dos grandes desafios para o avanço da universidade em uma perspectiva de 
excelência acadêmica, a articulação com os centros e núcleos consiste em uma importante 
estratégia para a curricularização da extensão e aproximação das unidades acadêmicas. Neste 
sentido, em 2015, algumas assessorias se dedicaram a institucionalização e ressignificação 
dos centros e núcleos alinhando com a política de extensão da UPF, entre elas destacamos a 
institucionalização do NADUC (Núcleo de Arquitetura e Urbanismo e Desenvolvimento Urbano 
e Comunitário). Com a institucionalização o NADUC redefiniu seu regimento interno e 
aprimorou sua inserção acadêmica, constituindo-se como um importante exemplo para o 
avanço de processos de curricularização na UPF. 

 

 Reuniões e Visitas às Entidades Beneficentes:  

As atividades de assessoria propostas junto a essas instituições foram pensadas a partir 
de uma perspectiva de formação, proporcionando espaços de diálogo, trocas de experiências, 
construção coletiva e avaliação das ações. Foram propostos encontros mensais com 
metodologias participativas, pelas quais todos puderam socializar suas atividades e 
expectativas com relação ao desenvolvimento de atividades extensionistas articuladas com as 
demandas dessas instituições. No período, foi possível realizar quatro encontros que 
possibilitaram uma aproximação com a realidade de cada instituição bem como uma melhor 
apropriação pedagógica, teórica e metodológica acerca da extensão universitária.  A partir 
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disso, foi articulada uma participação mais efetiva dessas instituições em alguns espaços de 
formação da Universidade, como o Fórum de Extensão do Mercosul, que teve representação 
dessas entidades. Como umas das ações de articulação e formação, foi realizado nos dias 27 
e 28 de agosto de 2015, em conjunto com a Associação Passofundense de Cegos-APACE, o 
III Seminário Regional APACE sobre Deficiência Visual: visualizando o futuro. Para o ano de 
2016, a proposta inicial é a realização de um Seminário Integrado com as demais instituições 
que atuam frente às demandas das pessoas com deficiência, no sentido de articular e 
potencializar as discussões e ações acerca da acessibilidade e inclusão desses sujeitos e 
buscar a construção coletiva e integral de uma Política Institucional de Inclusão.  

 

 Participação em Atividades Representativas:  

A Universidade de Passo Fundo (UPF) e a Fundação Universidade de Passo Fundo 
(FUPF) participam atualmente de 50 órgãos colegiados na cidade de Passo Fundo e região: 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Agrário; Conselho Municipal sobre Drogas; Conselho 
Municipal de Participação do Desenvolvimento da Comunidade Negra – CMCN; Conselho 
Municipal de Defesa do Consumidor; Conselho Municipal do Turismo; Fórum da Agenda 21 
Local; Conselho Municipal de Arborização Urbana; Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social de Passo Fundo; Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social; Conselho 
Municipal do Meio Ambiente de Passo Fundo; Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Integrado; Conselho Municipal de Saúde de Passo Fundo; Conselho de Alimentação Escolar; 
Conselho Municipal de Direitos da Mulher; Conselho Municipal de Cultura de Passo Fundo; 
Conselho Municipal de Desporto; Conselho Consultivo do Parque Estadual do Papagaio 
Charão; Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Passo Fundo; Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia; Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí; Comitê da Bacia 
Hidrográficas do Rio Passo Fundo; Conselho Gestor do Centro de Referência Saúde do 
Trabalhador da Região Nordeste; Conselho de Desenvolvimento da Região da Produção – 
Carazinho; Conselho de Desenvolvimento da Região da Produção – Passo Fundo; Conselho 
de Desenvolvimento da Região da Produção – Casca; Associação Comercial, Industrial, de 
Serviços e Agronegócio de Passo Fundo; Conselho de Recursos Hídricos – Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Alto Jacuí; Comissão Nacional de Residência Multiprofissional / Coordenação 
da Comissão de Residência Multiprofissional; Fórum Gaúcho das IES com Ações Voltadas ao 
Envelhecimento; Comissão de Educação – Diretoria de Educação – Associação Brasileira de 
Enfermagem do RS; Comissão Executiva do Plano Municipal de Educação; Conselho 
Municipal do Idoso ; Fórum Municipal de Gestão Compartilhada; Assembleia Permanente pela 
Presença Ambiental  ; Fórum Regional de Economia Popular Solidária; Conselho Consultivo do 
Parque Natural Municipal de Sertão; Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Arawri – 
Esmeralda (sem reuniões neste ano); Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência ; 
Conselho Consultivo da Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho (Fundetec); 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho do Fundo Municipal 
de Gestão  Compartilhada; Comissão de Integração Ensino Serviço da 6ª CRS; Território Rural 
da Produção – Sarandi; Associação Comercial e Industrial de Carazinho; Conselho Municipal 
do Meio Ambiente – Carazinho; Mobilidade Urbana  Passo Fundo; Plano de Ação Nacional 
para a Conservação dos Papagaios da Mata Atlântica (PAN Papagaios). Tendo em vista que a 
participação em atividades representativas se constitui em uma ação de caráter extensionista, 
a Vice- Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, acompanha sistematicamente as ações 
e encaminhamentos pertinentes a esses espaços. Para isso foi criado um grupo de discussão e 
articulação bem como para compartilhamento de ações e documentos no Facebook 
(Representantes Institucionais UPF https://www.facebook.com/groups/763822670331759/), 
além dos contatos por e-mail e agendas específicas conforme demanda. Foi realizado, no 
período, um encontro presencial com o grupo de representantes no sentido de oportunizar um 
espaço de socialização, articulação e formação acerca da representação institucional.  A 
representação institucional desempenhada por esse grupo em Conselhos de Políticas Públicas 
e demais espaços menos formais de participação, constitui-se em importantes canais de 
resolução de problemas, discussão das demandas da comunidade regional e implementação 
de políticas. Esse espaço consolida práticas de responsabilidade social de uma instituição de 
ensino que se enraíza na comunidade com o compromisso de promover um processo de 
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formação integral e articulado com o contexto político, econômico e social em que está 
inserida. É uma prática cidadã e de construção de cidadania; uma prática que transforma. 

 

 Programa de Apoio Institucional a Discentes de Extensão e de Assuntos 
Comunitários (PAIDEx):  

Configura-se como uma importante estratégia de apoio às ações extensionistas, 
disponibilizando aos discentes Bolsas de Extensão Universitária que oportunizem 
possibilidades de aprimoramento da formação acadêmica. No ano de 2015 foram destinadas 
217 bolsas Paidex, destas, 96 de 08 horas, 80 de 12 horas e 41 de 20 horas.  

 

 Programa de Auxílio Permanência ao Aluno Prouni/UPF: 

O programa destina-se a identificar e selecionar estudantes Prouni, com bolsa integral, 
frequentes e regularmente matriculados na Universidade de Passo Fundo, visando auxílio 
financeiro para custeio pessoal com alimentação. Em 2015, foram destinadas 190 bolsas de 
auxílio permanência aos alunos PROUNI/UPF. 

  

 PlanejaLagoa: 

O Planejamento Estratégico Municipal (PEM) de Lagoa Vermelha (PlanejaLagoa) está 
sendo desenvolvido por uma equipe que reúne professores de diversas áreas, bolsistas e 
equipe da Vice-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade de Passo 
Fundo (VREAC/UPF), juntamente com a população do município. O trabalho, que iniciou 
em setembro de 2014, é realizado por meio de encontros com a comunidade, dividido por 
temas específicos. O Planejamento Estratégico Municipal (PEM) é uma ferramenta que 
possibilita avaliar os grandes problemas de cada área, debatê-los coletivamente e tomar 
decisões em busca de resultados mais adequados à melhoria da vida da população. É 
elaborado por meio de diferentes e complementares técnicas e métodos, com o total 
envolvimento dos atores sociais, ou seja, munícipes, gestores locais e demais cidadãos 
interessados. Esta atividade, dentre outras, demonstra que A UPF, está comprometida com o 
ensino, a pesquisa e a extensão nas mais diversas formas de se relacionar com a comunidade, 
seja no âmbito acadêmico ou social. Com base neste compromisso comunitário, eixo central de 
sua vocação institucional, é que a UPF assumiu a coordenação do planejamento estratégico do 
município de Lagoa Vermelha, em parceria com o poder público, de forma dialogada, 
participativa e corresponsável. A UPF optou por desenvolver um planejamento estratégico 
baseado na metodologia alemã ZOPP, a qual se preocupa em envolver as pessoas da 
comunidade em todas as etapas da construção do mesmo, agregando e canalizando os 
sonhos dos cidadãos para ações que possibilitem responder, com mais eficácia, às demandas 
comunitárias. 

 

 Política de Responsabilidade Social Universitária – RSU/UPF:  

A partir das ações da Comissão de implementação da Política de Responsabilidade 
Social Universitária – RSU/UPF foram desencadeados processos de sensibilização e formação 
acerca dos conceitos e diretrizes propostos pela Política. Esses processos foram pensados a 
partir de um princípio participativo, pelo qual todos possam se sentir incluídos e comprometidos 
com a proposta da Política, seus conceitos e diretrizes. Foram pensados espaços de formação, 
divulgação e sensibilização, promovendo a reflexão e discussão da comunidade acadêmica 
sobre o tema. Uma das estratégias para cumprir a meta de divulgação e sensibilização da 
comunidade acadêmica foi uma campanha de mídia, com a produção de um vídeo e demais 
peças publicitárias com os personagens do Programa do Mundo da Leitura, programa esse 
realizado pela UPF em parceria com o canal Futura. A divulgação inicial foi feita no lançamento 
do Vestibular de Verão UPF 2016/1 e pretende ser efetivada através da TV e Rádio UPF, redes 
sociais, meios de comunicação locais e regionais. As ações serão retomadas no início do 
primeiro semestre de 2016 com atividades mais integradas e sistemáticas. Para o processo de 
formação foram articuladas ações em diversos espaços com a participação de alunos, 
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professores e funcionários, envolvidos gradualmente na implementação da Política de 
Responsabilidade Social Universitária da UPF.  O processo de formação da RSU 
promoveu/promoverá as seguintes atividades: 1) oficinas entre os membros da Comissão de 
RSU, para promover sensibilização e contextualização dos conceitos e diretrizes da política, 
abordando os eixos temáticos da mesma; 2) articulação com o Setor de Apoio Pedagógico-
SAP Para realização de três workshop sobre a temática, em 23/04/2015, 27/05/2015 e 
21/09/2015, destinados aos professores da instituição; 3) processo de formação dos gestores e 
encarregados de unidades acadêmicas, através de workshop previsto para 18/08/2018 para 
discussão da política e articulação com o grupo de construção da Política Ambiental 
Institucional – PAI/UPF; 4) divulgação e articulação com o Fórum de Estudantes UPF, em 
31/03/2015 Nesse espaço constituiu-se uma Comissão de Alimentação, composta de 
estudantes e apoiada por funcionários e professores, que está discutindo uma proposta 
alimentar, considerando aspectos de segurança alimentar, custo/qualidade, inclusão de 
minorias (como vegetarianos e veganos) e empreendimentos da economia solidária. Dessa 
articulação resultou a construção da proposta de uma Feira Ecológica na UPF; 5) plano piloto 
/formação em RSU: destinado aos gestores institucionais. Em andamento, articulado com o 
grupo da Política Institucional Ambiental – PAI/UPF, com representantes das unidades 
acadêmicas, alunos, funcionários e professores; processo de diagnóstico/indicadores: ênfase 
aos setores vinculados à VRADM. Em estudo: Projeto Piloto/Setor de Compras-VRADM. 
Responsáveis: Comissão e Representantes da VRADM.  Por meio da Política RSU/UPF, a 
Fundação Universidade de Passo Fundo (FUPF) foi novamente agraciada com o Certificado e 
a Medalha do Prêmio de Responsabilidade Social, promovido pela Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul. O tema norteador da 16ª edição do Prêmio foi Inovação em Práticas de 
Responsabilidade Social, sendo apresentado um case com as ações e estratégias de 
implementação da Política na instituição.  

 

 Desenvolvimento Regional:  

Desde meados de 1930, as iniciativas de implementação de políticas de desenvolvimento 
no Brasil estiveram associadas à preocupação com a ocupação do vazio territorial e com a 
redução das desigualdades regionais. O Brasil ocupa hoje a posição de 8ª maior desigualdade 
social do mundo, entre 128 países que tiveram essa variável avaliada pelo Relatório de 
Desenvolvimento Humano da ONU. Essa desigualdade social é apontada pelo relatório, 
preparado pelo PNUD (Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas), como principal 
entrave ao crescimento econômico, além de ser injusta, economicamente dispendiosa e 
socialmente desestabilizadora. Apesar dos avanços em diferentes dimensões, o país ainda 
precisa prosseguir na busca de vetores de desenvolvimento compreendidos como prioritários, 
nas áreas da educação, saúde, ciência, tecnologia, infraestrutura, inovação e sustentabilidade 
entre outros. Esses temas se entrelaçam com os objetivos da Vice Reitoria de Extensão e 
Assuntos Comunitários (VREAC) da UPF pelo compromisso institucional de participar 
ativamente na sociedade, com propostas que venham a estimular a geração de novas ações 
de impacto na promoção de mudanças sociais na região de sua abrangência. Dando 
continuidade, de uma forma mais efetiva, aos propósitos da VREAC, em 2015 mais uma vez 
fez parte da Diretoria do Conselho Regional de Desenvolvimento- COREDE Produção, 
reafirmando seu compromisso institucional. . Das ações desenvolvidas no período pela 
Diretoria destaca-se a efetiva atuação junto aos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 
(COMUDES), que tiveram papel importante no Programa de Estado “Participação Popular 
Cidadã” (Lei 11.179, de 11/06/1998, e Lei 11.920 de 10/06/2003) Esse programa, em 2013, 
recebeu um prêmio das Nações Unidas (ONU), na categoria dirigida “a melhorar a participação 
cidadã nos processos de decisões públicas através de mecanismos inovadores”. Além desse 
propósito, os principais objetivos do programa estão em promover o desenvolvimento regional 
harmônico e sustentável; a integração dos recursos e das ações do governo na região; a 
melhoria da qualidade de vida da população; a distribuição equitativa da riqueza produzida; o 
estímulo à permanência do homem em sua região, a preservação e recuperação do meio 
ambiente. Ainda pode-se destacar a participação dessa diretoria, na realização do Fórum 
Estratégico para o Desenvolvimento Regional, no mês de outubro de 2015, com o tema 
“Infraestrutura e Logística”, atendendo uma demanda da comunidade regional que reivindica, 
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há mais de 50 anos, a conclusão da obra da BR 153, chamada Transbrasiliana, trecho entre os 
municípios de Passo Fundo e Erechim, considerada um dos principais corredores de 
escoamento da produção do país. No encerramento deste Fórum foi sugerida a criação de um 
Comitê Executivo “Pró BR 153”, Comitê esse que foi instalado no mês de novembro de 2015 , 
liderado pela UPF e contando com a participação de empresários e políticos da região, com o 
intuito de sensibilizar o Governo Federal na liberação de recursos para a conclusão da obra. 

 

 Fórum de Extensão do Mercosul:  

Com o tema “Tecendo processos de curricularização da extensão” a Universidade de 
Passo Fundo (UPF) e a Universidad Nacional Del Centro de Buenos Aires (Unicen) realizaram, 
de 11 a 13 de agosto, o Fórum de Extensão do Mercosul. O Fórum buscou fortalecer a rede de 
intercâmbio, reflexão, estudos, iniciativas e práticas extensionistas e a mobilização para a V 
Jornada de Extensão do Mercosul. O Fórum teve entre seus objetivos aprofundar teórica e 
metodologicamente a reestruturação curricular na perspectiva da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão; proporcionar um espaço de formação extensionista a partir das 
experiências de curricularização entre instituições de ensino superior do Mercosul; e construir 
mecanismos de fortalecimento de redes intra e interinstitucionais, ampliando possibilidades de 
curricularização da extensão no âmbito do Mercosul. 

 

 Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior:  

A disseminação de uma estética da morte que se traduz em todas as formas de violações 
de direito no dia a dia da sociedade brasileira tendo como alvo privilegiado as camadas sociais 
menos favorecidas e as chamadas minorias, somada a necessidade da construção de uma 
política pública de Educação em Direitos Humanos no Brasil, levou a Universidade de Passo 
Fundo a qualificar e potencializar ainda mais o seu compromisso com a promoção de direitos 
em 2015. Nascida do chamamento da ONU e principalmente do acúmulo de práticas presentes 
nas organizações e movimentos populares desde a década de 1970 – bem como, da rica 
tradição da educação popular -, a Educação em Direitos Humanos torna-se uma das 
ferramentas mais potentes para o enfrentamento das grandes questões sociais brasileira. Do 
racismo à violência contra as mulheres, da homofobia à violação de direitos básicos como 
saúde, educação e habitação, a Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior tem se 
configurado como uma importante estratégia de redesenho institucional na mesma medida que 
promove Direitos Humanos. Mais do que práticas isoladas e restritas a setores específicos das 
IES, a Educação em Direitos Humanos deve subsidiar o núcleo estruturante das instituições, 
fundamentando iniciativas institucionais, organizacionais, normativas e práticas. Nesse sentido, 
destacamos a participação da UPF na rede de instituições que se articulam em torno da 
discussão e ação da Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior. Sendo composta por 
cerca de quinze IES do sul do Brasil, a rede se configura como um espaço de formação e ação 
de práticas de Educação em Direitos Humanos com enfoque no Ensino Superior que traduzem 
no ensino, na pesquisa e na extensão formas consistentes de reinvenção institucional. Em 
2015, foram realizados 03 encontros em Passo Fundo/RS, alternando a sede das reuniões 
entre a UPF e o IFIBE (Instituto de Filosofia Berthier) - sendo a última reunião pautada pela 
construção do Seminário de Educação em Direitos Humanos no Ensino Superior a ser 
realizado em junho de 2016, em Passo Fundo/RS. Como desdobramento desse processo 
podemos destacar também a participação ativa da UPF na Conferência Regional Temática de 
Direitos Humanos, realizada no dia 28.11.2015, na Câmara de Vereadores de Passo 
Fundo/RS. A Conferência Regional foi uma etapa preparatória para a construção da 
Conferência Estadual de Direitos Humanos a ser realizada em Porto Alegre, em março de 
2016. Também vale destacar a parceria da UPF junto a Comissão de Direitos Humanos de 
Passo Fundo – CDHPF – na construção de mais um Colóquio de Direitos Humanos, previsto 
para abril de 2016, em Passo Fundo/RS. Para concluir, a realização do II Seminário de 
Espiritualidade e Cultura do Bem Viver, promovido pela Cátedra da UNESCO e projeto de 
extensão Observatório da Juventude e de Violências nas Escolas, conjuntamente com o 
Instituto de Filosofia Berthier (IFIBE) e o Instituto de Teologia Pastoral (ITEPA), também se 
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consolida como um espaço de formação em direitos humanos e a construção de uma cultura 
de paz.  

 

 Fórum de Mobilidade Urbana e Educação:  

Constituído desde 2011, o Fórum de Mobilidade Urbana e Educação da Universidade de 
Passo Fundo/UPF, é um espaço de debate, articulação, produção de conhecimento e ação 
sobre questões relativas à Mobilidade Urbana no Município de Passo Fundo/RS. Visando a 
construção de subsídios para a formulação de políticas públicas ligadas a mobilidade urbana e 
a promoção do direito humano à cidade, o Fórum vem ao longo dos anos contribuindo com a 
construção de um conceito de cidade democrática, acessível, educadora e sustentável. Em 
2015, realizou reuniões sistemáticas articulando um conjunto de instituições, em especial a 
Frente Parlamentar Mista: Câmara Temática do Trânsito, da Câmara de Vereadores do 
Município de Passo Fundo/RS e com Gabinete de Gestão Integrada GGI-M Câmara Temática 
Segurança no Trânsito, da Prefeitura Municipal de Passo Fundo/RS, sendo apresentadas 
inúmeras ações ligadas à educação e mobilidade o que serviu de elemento motriz para a 
proposição da construção do Programa UniverCidade Educadora: Circulando Cidadania. O 
programa possui como objetivo central a promoção e articulação de ações educativas 
relacionadas à Mobilidade Urbana no Município de Passo Fundo/RS, ampliando o controle 
social da população no que tange os diversos tipos de modais e formas de circulação, visando 
uma vida de qualidade e a sustentabilidade ambiental e da projeção de Passo Fundo como 
Cidade Educadora. 

 

 Extensão e Universidades na América Latina:  

Visando aprofundar o intercâmbio promovido com as Universidades do Mercosul, a Vice-
reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários ministrou o curso de extensão Cidade, Educação 
e Extensão Universitária, na Universidad Nacional de San Luiz/ARG, nos dias 15, 16 e 17 de 
outubro/2015. Na mesma oportunidade apresentou sua experiência de organização 
extensionista no painel: Experiências de Extensíon del Mercosur, realizado no dia 19.10.2015, 
juntamente com a Universidad de la República del Uruguai/URU. Além disso, o intercâmbio 
propiciou o avanço dos trâmites de conveniamento entre a UPF e a Universidad Nacional de 
San Luiz/ARG. 

 

 Seminário Integrador da Extensão: 

Realizado em 12.05.2015, o Seminário intitulado “Extensão: A arte do encontro”, teve 
como principal objetivo propiciar um ambiente de troca e de encontro com diferentes saberes. 
As atividades foram desenvolvidas, sob a forma de oficinas e diálogos, de tal forma que o 
“outro” não seja objeto no encontro, mas também participante protagonista. O seminário integra 
um conjunto de ações de formação permanente por intermédio da extensão universitária 
visando o aprimoramento das ações junto à comunidade. 

 

 Feira Agroecológica no Campus:  

Como mais um desdobramento do fórum dos estudantes, a realização de edições da 
Feira Agroecológica foi mais uma estratégia proposta pelos estudantes para garantir uma 
alternativa de alimentação mais saudável no Campus. As edições foram realizadas vinculadas 
a eventos da instituição, tais como semanas acadêmicas, fóruns, a semana do conhecimento, 
etc. 

 

 Participação no Fórum de Extensão das Instituições Comunitárias:  

No ano de 2015, a Câmara Sul do Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das 
Universidades e Instituições de Ensino Superior Comunitárias – FOREXT, sob a coordenação 
da Professora Bernadete Maria Dalmolin, realizou dois encontros da Câmara Regional: a) 
Encontro FOREXT/Câmara Sul/UNESC, realizado em 30 de março de 2015, na Universidade 
do Extremo Sul Catarinense – Criciúma-SC, tendo como pauta: informes gerais; Proext 2016; 
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curricularização da extensão - experiências inovadoras e ações em andamento e estratégias 
de formação em extensão. Estiveram representadas 18 instituições da respectiva câmara; b) 
Encontro FOREXT/Câmara Sul/UPF: realizado em 11 de agosto de 2015, na Universidade de 
Passo Fundo – Passo Fundo/RS, tendo como pauta: informes gerais; relato da Coordenação 
Nacional FOREXT; relato Proext 2016; publicações da Câmara Sul- lançamento do livro 
impresso e e-book Trabalho e Renda: possibilidades da extensão universitária e 
encaminhamentos referentes ao volume 6 da série; redes em extensão universitária; discussão 
dos grupos de trabalho: Produção Acadêmica, Intercâmbios, Formação, Avaliação, Inserção 
Curricular da Extensão, Regulamentação da Extensão, Programas e Projetos de Extensão; 
esclarecimentos sobre o Fórum de Extensão do Mercosul e assuntos gerais. Estiveram 
representadas a Coordenação do FOREXT e 24 instituições da respectiva câmara.  O Encontro 
FOREXT Câmara Sul UPF foi realizado junto com o Fórum de Extensão do Mercosul, no 
sentido de potencializar a discussão em torno do tema curricularização da extensão e 
potencializar a articulação de redes de extensão entre o grupo e no Mercosul.  Esse evento 
teve participação expressiva das instituições integrantes da Câmara Sul e Coordenação 
Nacional FOREXT constituindo-se em um espaço de aprofundamento e unidade maior entre as 
instituições envolvidas, fortalecendo a rede de intercâmbio, reflexão, estudos, iniciativas e 
práticas extensionistas, que culminará com a V Jornada de Extensão do Mercosul, em Tandil, 
na Argentina em 2016. Nos dias 16 e 17 de novembro de 2015, a Câmara Sul FOREXT foi 
representada no XXII Encontro Nacional e XVII Assembleia Nacional do FOREXT, realizado na 
Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL em Florianópolis/SC, com a participação de 
14 instituições da Câmara Regional e demais Câmaras juntamente com a Coordenação 
Nacional. Os principais pontos discutidos na ocasião foram: socialização e avaliação das ações 
de 2015; PROEXT 2016; curriculariação da extensão; redes em extensão; estratégias de 
formação em extensão; planejamento/plano de trabalho para 2016; V Jornada de Extensão do 
Mercosul/Argentina/2016.  Além desses espaços específicos promovidos pelo grupo, a atuação 
do FOREXT durante o ano de 2015 foi contínua e consistente no sentido de potencializar a 
articulação e fortalecimento de ações acerca da Extensão Universitária.  Referente ao processo 
de participação das instituições integrantes da Câmara Sul FOREXT no edital PROEXT 2016, o 
mesmo foi amplamente discutido e acompanhado no sentido de qualificar o processo de 
construção das propostas de Programas e Projetos a serem submetidos na plataforma do 
MEC. As dificuldades e potencialidades foram discutidas em reunião regional a fim de oferecer 
subsídios e critérios de referência. A Câmara Sul FOREXT foi representada, por sua 
coordenadora, no processo de avaliação de propostas submetidas ao edital em questão pela 
Profª Bernadete Maria Dalmolin, Vice-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários da 
Universidade de Passo Fundo, possibilitando a aproximação e melhor entendimento do 
processo e critérios estabelecidos na avaliação e classificação das propostas.  Com relação às 
publicações do período, duas estão em andamento (Volume VI - Integralidade nas práticas 
formativas: Curricularização, Formas de Avaliação, Formação na Extensão, em andamento 
junto à UNESC; Volume VII - Curricularização da Extensão Universitária, sob responsabilidade 
da UNIVALI) e uma já foi publicada: Volume V - Trabalho e Renda: possibilidades da extensão 
universitária Bernadete Maria Dalmolin, Lísia Rodigheri Godinho (Org.) Ano: 2015. Páginas: 
158. Editora UPF.  ISBN: 978-85-7515-876-0; Disponível em: 
http://www.upf.br/editora/index.php/e-books-free/124-trabalho-e-renda; 

 

 Participação no Programa de Extensão Universitária (ProExt) do Ministério da 
Educação:  

O ProExt tem o objetivo de apoiar as instituições públicas e comunitárias de ensino 
superior no desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que contribuam para a 
implementação de políticas públicas. Criado em 2003, o ProExt abrange a extensão 
universitária com ênfase na inclusão social e somente no ano de 2014 as ICES obtiveram o 
direito de participação, conforme Lei nº 12.881, de 12 de novembro de 2013.  Destacamos a 
relevância desta conquista histórica das ICES para o desenvolvimento da extensão 
universitária e o fortalecimento e potencialização das políticas públicas. Em 2015, a 
Universidade de Passo Fundo foi destaque entre as universidades comunitárias, tendo 
encaminhado 18 propostas (13 projetos e 05 programas), das quais, em 11 delas obteve nota 

http://www.upf.br/editora/index.php/e-books-free/124-trabalho-e-renda
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superior a 90, e outras 07 tiveram aprovação com recursos. Neste ano, também houve uma 
aproximação das ICES com o grupo da coordenação do Edital Proext do Ministério da 
Educação, na constituição de uma comissão com a função de realizar o gerenciamento das 
linhas temáticas apresentadas no edital.  A UPF foi representada pela Vice-Reitora de 
Extensão e Assuntos Comunitários na Comissão, que junto com os técnicos do MEC, 
gerenciou a linha de Desenvolvimento Urbano. A função do gerente de linha foi dede validar as 
avaliações dos pareceristas dos projetos e programas encaminhados e acompanhar a 
tramitação das propostas submetidas 

.  

 Fórum de Estudantes/Bate Papo UPF:   

Foi proposta a construção de um espaço de debate entre a Reitoria e os estudantes no 
sentido promover o diálogo acerca da Universidade de forma democrática e colaborativa, 
buscando fortalecer as relações, a autonomia e protagonismo estudantil e a discussão que 
permeia o processo de formação na instituição.  Uma das questões centrais do Fórum foi 
buscar constituir-se enquanto um espaço pedagógico, de formação e construção colaborativa, 
entre a gestão e comunidade acadêmica, que possibilite pensar um projeto de Universidade 
que vá ao encontro das diretrizes e políticas que norteiam esse processo O tema das 
discussões foi construído coletivamente  a partir das pautas elencadas pelos estudantes e 
Reitoria. Como disparador para o primeiro encontro foi definido: Bate Papo UPF – Estudantes e 
Reitoria lado a lado trocando ideias sobre a Universidade. A metodologia foi participativa, com 
rodas de conversa, com o objetivo de estimular a construção da autonomia dos sujeitos por 
meio da problematização das pautas estabelecidas, troca de ideias e da reflexão para a 
proposição de ações e estratégias. Esse processo foi conduzido por mediadores identificados 
previamente ao longo dos encontros, sempre contando com um representante da Reitoria. 
Com periodicidade  mensal,  na última terça-feira de cada mês, o Fórum teve  as seguintes 
pautas: Alimentação saudável: qualidade, preço, fiscalização, opções vegetarianas e veganas; 
Espaço de alimentação para os estudantes com qualidade e segurança alimentar; Voto 
acadêmico; Protagonismo estudantil; Democracia: poder de voto dos estudantes; PPI: 
conceitos que sustentam a Universidade; Vida acadêmica; Política de Responsabilidade Social 
Universitária – RSU; Qualidade do ensino; Transporte interno; Mudanças implementadas no 
trânsito interno; Reajuste das Mensalidades;  FIES;  Qualidade da internet – Wi-Fi; 
Reivindicação de espaços mais abertos para o diálogo. Esse espaço tem sido conduzido numa 
perspectiva de formação, baseado no dialogismo, na coletividade e na perspectiva da 
indissociabilidade. As ações têm sido potencializadas especialmente por  serem construídas 
por sujeitos que compõe a universidade. Como principal desdobramento desse espaço, foi 
constituída informalmente uma comissão de estudantes para discutir e propor ações acerca da 
alimentação na UPF. Foram efetivadas articulações entre a Comissão de Estudantes UPF e 
projetos institucionalizados na UPF que desenvolvem discussões e ações que transversalizam 
o tema alimentação, como o Projeto de Economia Solidária (Núcleo de Economia Solidária), o 
Projeto Fazendo a Lição de Casa (CCTAM), o Projeto Boas Práticas (CCTAM e CEUSC), o 
Projeto Turismo Regional Sustentável (CCTAM), o Núcleo de Estudo em Agroecologia (NEA) 
(CCTAM e CNPQ) e o Viva Emau – FEAR l. A partir desses diálogos foi construída a proposta 
da Feira Ecológica Coonalter, dentro do Campus I UPF, como estratégia de sensibilização e 
formação acerca da alimentação saudável. O objetivo foi promover o diálogo sobre o assunto 
enquanto estratégia fundamental para avançarmos na construção de uma política de 
alimentação que atenda as necessidades e demandas já problematizadas pelos estudantes e 
comunidade acadêmica em geral. Nesse sentido, como ação inicial, foi proposta uma 
articulação com o Fórum de Extensão do Mercosul, no dia 13 de agosto de 2015, realizando-se 
a 1ª Feira Ecológica UPF, em parceria com agricultores envolvidos no ideal econômico-
solidário, sendo atividade paralela ao evento. Após essa experiência, foram realizadas mais 
três edições da Feira, também em parceria com outros eventos: a) 15 de setembro de 2015, 
Seminário Regional de Vigilância da Exposição Humana à Agrotóxicos;  b) 27 e 28 de outubro 
de 2015, II Seminário Educação, Espiritualidade e Cultura do bem viver: os desafios 
emergentes do mundo do trabalho; c) 04 e 05 de novembro de 2015, Semana do 
Conhecimento.  Nesses momentos, foi realizada pesquisa de opinião sobre a relevância da 
Feira e dados em geral, aplicada pelos projetos de extensão parceiros da iniciativa, a qual 
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demonstrou que a Feira Ecológica UPF é aprovada pela maior parte da comunidade 
acadêmica, com 95% de aceitação. A estratégia para o período de 2016 é a construção de um 
projeto para institucionalizar a Feira Ecológica UPF, com periodicidade inicial quinzenal, e 
constituição de um cadastro de consumidores. Para isso a Comissão de Estudantes, em 
parceria com funcionários e professores está elaborando um documento com referências 
teóricas, metodológicas e requisitos legais para apresentação ao Conselho Diretor da 
Fundação Universidade de Passo Fundo para avaliação e parecer. A meta é de que no início 
do semestre 1/2016 as atividades da Feira já possam  ser desenvolvidas na UPF.   

 

 Projeto Beira Trilho:  

Com o objetivo de retomar a experiência iniciada em 2005, a Vice-reitoria de Extensão 
em parceria com a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo, retoma em 2015, o 
trabalho com as ocupações irregulares nas áreas lindeiras aos trilhos  da  via férrea na área 
urbana. A parceria se estabelece a partir de dois projetos encaminhados e aprovados com 
recurso, ao Fundo Brasil de Direitos Humanos e Fundação Luterana de Diaconia. Visando o 
empoderamento das lideranças e dos grupos populares organizados a fim de que desenvolvam 
condições para incidir no enfrentamento da lógica de concentração da terra e de seu uso para 
especulação, bem como, retomar as recomendações dispostas no trabalho desenvolvido em 
2005, as instituições organizaram um grupo de trabalho composto por alunos bolsistas do 
curso de serviço social, direito e arquitetura, além de representantes ( professores e 
funcionários) da CDHPF e UPF para o desenvolvimento do planejamento, execução e 
acompanhamento das ações propostas nos projetos. Com intuito de mobilizar  a comunidade 
acadêmica para a temática proposta no projeto, o grupo organizou no dia 13 de novembro, o 
Seminário Direito à cidade: Retomando a Beira Trilho, que contou com a participação da 
professora Ermínia Maricato no debate da problemática apresentada. A partir deste momento, 
o grupo tem realizado visitas às comunidades para o reconhecimento do território e das 
lideranças e também encontros semanais para partilha das visitas e planejamento das ações.  

 

 

Vice-Reitoria Administrativa 

 

As ações desenvolvidas pela Vice-Reitoria Administrativa, no ano de 2015, podem ser 
acessadas pelos links abaixo: 

 

ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS HUMANOS  

http://www.upf.br/download/Capitulo%205%20ADMINISTRACAOGERALERECURSOSHUMAN
OS.pdf 
 

ESTRUTURA FÍSICA 

http://www.upf.br/download/Capitulo%206%20ESTRUTURAFISICA.pdf 
 

CORPO DOCENTE 

http://www.upf.br/download/Capitulo%207%20CORPO%20DOCENTE.pdf 

 

RELATÓRIO DA ASSESSORIA VRADM 2015 

http://www.upf.br/download/Relatorio%20Assessoria%20VRADM%202015%20ABR2016.pdf 
 

 

 

http://www.upf.br/download/Capitulo%205%20ADMINISTRACAOGERALERECURSOSHUMANOS.pdf
http://www.upf.br/download/Capitulo%205%20ADMINISTRACAOGERALERECURSOSHUMANOS.pdf
http://www.upf.br/download/Capitulo%206%20ESTRUTURAFISICA.pdf
http://www.upf.br/download/Capitulo%207%20CORPO%20DOCENTE.pdf
http://www.upf.br/download/Relatorio%20Assessoria%20VRADM%202015%20ABR2016.pdf
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CENTRO DE ENSINO MÉDIO INTEGRADO UPF 
 

No ano de 2015, o Centro de Ensino Médio Integrado UPF classificou-se em 1° lugar no  
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), entre as escolas públicas e privadas de Passo 
Fundo, pela 5º vez classificado em 1º lugar. 

No mês de maio, realizou-se a VII Festa da Família Integrada com diversas oficinas, 
jogos e atividades lúdicas, promovendo a integração entre alunos, pais, professores e 
funcionários. 

Nos meses de maio e junho ocorreu o processo de eleição para diretor do CEM Integrado 
UPF. Não houveram candidatos inscritos para concorrer ao cargo de Diretor, assim, o 
Conselho Administrativo-Pedagógico do Centro de Ensino Médio Integrado UPF indicou o 
Professor Jonir Dalbosco para o cargo de diretor, para o mandato de julho de 2015 a julho de 
2019. A referida indicação foi aprovada pelo Conselho Diretor da FUPF.  

 Em junho, realizou-se VIII Festival de Cinema Integrado, desenvolvido pelos alunos da 
3ª série do Curso de Ensino Médio, com uma nova proposta pedagógica envolvendo todos os 
componentes curriculares da área das Linguagens. Os curtas foram produzidos fazendo 
adaptações de obras da Literatura Brasileira. 

No mesmo mês, realizou-se a III Mostra do Conhecimento, um projeto interdisciplinar que 
envolveu  os alunos da 1ª e 2ª séries  do Curso de Ensino Médio. 

Em setembro, realizou-se o primeiro Curso de Iniciação à Docência no Centro de Ensino 
Médio Integrado UPF. 

Na semana de 05 a 10 de outubro, realizou-se a I Semana de Formação Integrada, 
envolvendo toda a comunidade escolar (professores, alunos, funcionários e pais). 

No mesmo mês, ocorreram viagens de estudos, com propostas pedagógicas e roteiros 
específicos para cada série do Curso de Ensino Médio. 

No mês de novembro, ocorreu o IV Momento Integrado com oficinas lúdicas, recreativas, 
esportivas e culturais e almoço de integração entre alunos, professores e funcionários do Curso 
de Ensino Médio.  

O Centro de Ensino Médio Integrado UPF comemorou 26 anos no mês de novembro e 
realizou: 

 XIV Encontro de Docentes do Curso Técnico em Enfermagem; 

 XIV Encontro Técnico em Enfermagem; 

 IV Outubro Rosa; 

 II Novembro azul 

 XIII Simpósio do Curso Técnico em Radiologia. 

Os alunos concluintes do Curso de Ensino Médio que realizaram concursos de 
vestibulares obtiveram índice de aprovação em 85%. 

O Curso de Ensino Médio conquistou no ano de 2015: 

- Medalha de ouro (Pedro Lhullier Rosa – 3ª Série) na Olimpíada Brasileira de Astronomia 
e Astronáutica (OBA) no município de Passo Fundo. 
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DADOS NUMÉRICOS RELATIVOS A 2015 

 

Tabela 01. Distribuição de turmas, corpo docente e discente por Unidade de Ensino 

Unidades de 
Ensino 

Número 
de 

turmas 

Número 
de 

docentes 
Número de discentes 

1º 
PL 

2º 
PL 

1º 
PL 

2º 
PL 

1º Período letivo 2º Período letivo 

Masc. Fem. Total Masc. Fem. Total 

Passo Fundo 26 21 135 132 364 348 712 313 301 614 

Casca 01 01 06 05 07 27 34 07 25 32 

Lagoa Vermelha 01 01 04 05 01 18 19 01 17 18 

Sarandi 02 02 10 10 07 50 57 07 45 52 

Soledade 01 01 10 05 02 34 36 04 33 37 

Total 31 26 155 157 381 477 858 332 421 753 

Fonte: CEM Integrado UPF 

 
 
Tabela 02. Total geral de matriculados e formados no Centro de Ensino Médio Integrado 
UPF 

Unidades de Ensino 

Matriculados Formados 

1º Semestre 2º Semestre 1º Semestre 2º Semestre 

M F Total M F Total M F Total M F Total 

Passo Fundo 364 348 712 313 301 614 59 63 122 79 84 163 

Casca 07 27 34 07 25 32 - - - - - - 

Lagoa Vermelha 01 18 19 01 17 18 - - - - - - 

Sarandi 07 50 57 07 45 52 - - - 01 16 17 

Soledade 02 34 36 04 33 37 - - - - - - 

Total 381 477 858 332 421 753 59 63 122 80 100 180 

Fonte: CEM Integrado UPF 
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CENTRO DE LÍNGUAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO  

UPF IDIOMAS 

 

Em 2015, o Centro de Línguas da Fundação Universidade de Passo Fundo – UPF 
Idiomas contou com um corpo docente formado por 16 professores, sendo seis deles 
vinculados à Associação Cultural Italiana do Rio Grande do Sul (ACIRS) para os cursos de 
língua e cultura e culinária italiana, e ofereceu os seguintes cursos: Italiano, Francês, Espanhol, 
Inglês, Japonês, Alemão, Língua Brasileira de Sinais (Libras), Culinária Italiana, Português para 
Estrangeiros, Preparação para vestibular em línguas estrangeiras, Preparação para as provas 
do DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) e Preparação para Intercâmbio.  

Nesse ano, foram 1.014 alunos matriculados, sendo 565 no primeiro semestre e 449 no 
segundo, em seus diferentes cursos.  

Com o intuito de melhor preparar os estudantes para o intercâmbio acadêmico, além da 
elaboração e aplicação das provas do Teste de Aptidão Linguística (TAL), para certificação de 
conhecimentos em línguas estrangeiras, a UPF Idiomas passou a oferecer um curso 
preparatório para intercâmbio. O objetivo do curso é preparar o aluno para melhor se 
comunicar ao chegar ao país de destino, especialmente, em seus primeiros contatos na 
instituição estrangeira e na inserção na sociedade local.   

A UPF Idiomas conta com uma pequena biblioteca, chamada de Sala de Leitura. Esse 
espaço é utilizado para atividades de leitura e aulas lúdicas, em que se disponibiliza o acervo 
de livros em línguas estrangeiras, em especial os chamados Readers ou Leituras Graduadas, 
livros com diferentes níveis de conhecimento e progressão de vocabulário, oportunizam a 
inserção de nossos alunos no projeto de formação do leitor em línguas estrangeiras, como 
forma de ampliar conhecimentos e adquirir vocabulário, proporcionando o desenvolvimento da 
expressão oral e escrita em língua estrangeira. No decorrer desse ano, recebeu 197 visitas das 
turmas de alunos da UPF Idiomas à Sala de Leitura. 

Em janeiro de 2015, foi realizada uma viagem ao Peru, para visita ao Centro Culturale 
Italiano, de Cusco, com o qual foi firmado convênio. Esse centro de línguas oferece cursos de 
italiano e de espanhol, tanto para alunos quanto para professores que queiram aprimorar seus 
conhecimentos. Além dessa escola em Cusco, a UPF Idiomas também tem parceria com a 
Oxford Idiomas, de Córdoba, Argentina. 

Mensalmente, em parceria com a ACIRS, é realizado o Venerdì del Cinema, encontro 
para divulgar a cultura italiana e promover os cursos de italiano. 

Em maio foram realizados dois grandes eventos, o XIV Mosaico Cultural e I Congresso 
Sul-americano de Dança Folclore e Tradição, do qual a UPF Idiomas é uma das instituições 
parceiras na realização do evento. Os participantes puderam conhecer mais sobre a cultura do 
Panamá, Japão, Itália, México, Peru, Colômbia, Argentina, Costa Rica e Equador. 

Em outubro, foi realizado o IV Intercâmbio e Diversidade Cultural, com alunos e 
professores que estudaram na Bélgica, Itália, Índia, Argentina e Estados Unidos, bem como 
alunos estrangeiros que nos contaram sobre a cultura de seus países México e Bolívia.  

Foram realizados, ainda, encontros com agências de viagens e intercâmbio em que se 
facilitaram informações sobre ofertas de intercâmbio, orientações sobre obtenção de cidadania 
italiana, oportunidades de trabalho, estudos e imersão em diferentes países. 

Com o objetivo de oportunizar o aprimoramento de estudos, ampliar o conhecimento de 
aspectos culturais de diferentes países, incentivar a comunicação em língua estrangeira e 
refletir sobre as práticas pedagógicas, foram realizadas diferentes atividades, das quais se 
destacam as seguintes: 

 23 de fevereiro- Workshop “Desenvolver a autonomia do aluno em sala de aula”, com 
Mario Laranja, Ed. Oxford. 

 21 de maio – Workshop com Eliciane Marcarenhas,  Ed. Oxford. 

 25 a 29 de maio – XIV Mosaico Cultural. 

 24 a 30 de maio – I Congresso Sul-americano de Folclore. 
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 5 de junho – Workshop “Como tornar as aulas mais atraentes para teens”, com Silvio 
Campos e Vagner Benetti, Ed. Pearson. 

 12 de junho a 7 de julho – Circuito Cultural Escolas Conveniadas. 

 28 de setembro a 2 de outubro – IV Intercâmbio e Diversidade Cultural 

 6 de outubro – Encontro EnglishCentral. 

 20 a 22 de outubro – participação no Interação UPF. 

 30 de outubro – Festa de Halloween. 

 11 de novembro – Festa de encerramento do ano, com apresentação do grupo 
Suzuki e Grupo de Danças Folclóricas da UPF. 

 16 de novembro – Entrega das doações da campanha Natal Solidário aos abrigos de 
idosos da Fundação Lucas Araújo. 

 17 de dezembro – confraternização de professores e funcionários da UPF Idiomas. 

Tendo em vista a ampla pesquisa realizada pela Agecom, foi firmada parceria com a 
EnglishCentral, para uso de ferramentas online nos cursos de inglês. Além disso, foram criados 
novos cursos com 3 horas/aula presenciais e mediação à distância. Esses cursos, configurados 
conforme demanda, serão oferecidos no Campus I e terão valor mais acessível e duração de 
dois anos. Os demais cursos oferecidos no Campus I também terão mediação à distância e 
utilizarão o Moodle, através da UPFVirtual. 

 

 

Instituições e Escolas conveniadas 

 

Por meio da FUPF, a UPF Idiomas mantém convênio para cursos de línguas 
estrangeiras com as seguintes escolas e instituições: 

 

a) Instituições conveniadas 

 Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar/Comando Regional de Polícia 
Ostensiva (CRPO) de Passo Fundo 

 3º Regimento de Policiamento Montado de Passo Fundo (3º RPMon)  

 Polícia Civil 

 Associação Médica do Planalto (Ameplan) 

 Oxford Idiomas – Córdoba (Argentina) 

 Associação dos Funcionários do Hospital São Vicente de Paula 

 Associação dos Colaboradores do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) 

 Centro Culturale Italiano (Peru) 

 EnglishCentral 

 

b) Escolas conveniadas 

  Colégio Bom Conselho 

  Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis 

  Colégio Tiradentes Passo Fundo 

  Escola Círculo Operário 

  E. E. de Educação Básica Monteiro Lobato 

  E. E. de Ensino Fundamental Anna Willig 

  E. E. de Ensino Fundamental Gomercindo dos Reis 

  E. E. de Ensino Fundamental Irmã Maria Margarida 

  E. E. de Ensino Fundamental Jerônimo Coelho 

  E. E. de Ensino Fundamental Mauricio Sirotsky Sobrinho 
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  E. E. de Ensino Fundamental Monte Castelo 

  E. E. de Ensino Fundamental Salomão Iochpe 

  E. E. de Ensino Médio Adelino Pereira Simões 

  E. E. de Ensino Médio Alberto Pasqualini 

  E. E. de Ensino Médio Anna Luísa Ferrão Teixeira 

  E. E. de Ensino Médio Antonino Xavier de Oliveira 

  E. E. de Ensino Médio Coronel Gervásio Lucas Annes 

  E. E. Ensino Médio Maria Dolores Freitas 

  E. E. de Ensino Médio Ernesto Tocchetto 

  E. E. de Ensino Médio General Prestes Guimarães 

  E. E. de Ensino Médio Jorge Manfrói (Mato Castelhano) 

  E. E. de Ensino Médio Mário Quintana 

  E. E. de Ensino Médio Nicolau de Araújo Vergueiro 

  E. E. de Ensino Médio Profa. Eulina Braga 

  E. E. de Ensino Médio Protásio Alves 

  E. E. de Ensino Médio Poncho Verde (Sertão) 

  E. E. de Ensino Médio Raimundo Correa (Ernestina) 

  E. M. de Ensino Fundamental Antônio Parreiras (Tio Hugo) 

  Escola Saint Patrick 

  Instituto Educacional Metodista – IE 

  Instituto Estadual Cardeal Arcoverde  

  Instituto Estadual Cecy Leite Costa 

  Mais de quarenta escolas municipais de ensino fundamental 

 

Tabela 1 - Número de alunos matriculados por semestre. 
2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 

673 620 565 449 

Fonte: UPF Idiomas. 
 
 

 


