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PDI 2015-2021*

AÇÕES E
CONEXÕES: 
OS PASSOS DA
UFPEL NOS 
ÚLTIMOS 6 ANOS 

Nas Trilhas da UFPel: 
A Universidade
Acontece Aqui

Planejar, Executar e 
Avaliar: Um Olhar Sobre 
a Gestão da UFPel

Porque Há Coisas na 
Vida que são Impossíveis

Caminhe com a gente pelo nosso 
mundo universitário.

Conheça um pouco mais do que foi 
realizado nestes últimos anos. 

* O PDI (2015-2021) teve sua vigência prorrogada por mais 12 meses, conforme Resolução 46 de 07 de janeiro de 2021 do CONSUN.

Saiba como a UFPel está fazendo a 
diferença neste momento pandêmico.

de Prever



01

02

03

04

05

Planejar, Executar e Avaliar: 
um olhar sobre a gestão da UFPel                                                                      12

Expediente                                                                                                                19

Porque há coisas na vida que são
impossíveis de prever                                                                                            16

Nas trilhas da UFPel: 
A Universidade acontece aqui                                                                            06    

Conheça os 5 temas do 
PDI 2015-2021                                                                                                           05

ASSISTIR VÍDEO

ASSISTIR VÍDEO

ASSISTIR VÍDEO

A quem faz a UFPel acontecer
Passos em direção a uma democracia cada vez mais participativa: esse é o objetivo deste material, produzido no sentido de 
compartilhar, de maneira visual, direta e acessível a todos os públicos, algumas das ações efetivadas de 2015 a 2021 pela UFPel, por 
meio do esforço de toda a comunidade acadêmica. 

A avaliação das ações executadas a partir do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional - acesse o PDI 2015-2021 neste link 
-, aqui apresentada, apenas se tornou possível pela co-produção de muitas vozes, com a participação de pró-reitorias e setores 
responsáveis pela execução do PDI, em seminários desenvolvidos durante o primeiro semestre de 2021 e organizados pelo Núcleo 
para o Desenvolvimento Universitário (NDU) da Coordenação de Desenvolvimento Institucional Participativo (CDIP), da Pró-Reitoria 
de Planejamento e Desenvolvimento (PROPLAN).  Além disso, houve complementação das informações através dos dados dos Re-
latórios de Gestão dos anos  2015 à 2020.

Aqui, portanto, tu podes encontrar os resultados do trabalho realizado durante a vigência do atual PDI, recolhidos nesses seminá-
rios, em duas versões: a Revista do PDI, de uma maneira mais imagética e objetiva, e o relatório completo, mais robusto e detalhado. 
Para ler este último, é só clicar neste link: 

Na seção “Planejar, Executar e Avaliar: um olhar sobre a gestão da UFPel”, a leitora e o leitor encontrarão resumos de algumas ações 
de cada um dos 5 temas. Ao final de cada tema, será possível acessar todas as informações em um link que remete à respectiva 
área do relatório.

Por sua vez, a Revista do PDI traduz o principal objetivo da CDIP: a ampliação da participação democrática no âmbito da nossa Uni-
versidade. Ao pensarmos em como tornar mais transparente o conhecimento sobre tudo o que foi realizado nesses últimos 6 anos, 
a ideia de apresentar um resumo dessas ações em forma de revista veio, igualmente, ao encontro da necessidade da praticidade, 
objetividade e agilidade no acesso, elementos essenciais para maior aproximação das pessoas às rotinas da Universidade, assim 
como cada vez mais primordiais em nossa comunicação em tempos pandêmicos. 

Assim, nesta primeira edição, a Revista do PDI aponta os cinco temas que constam neste documento fundamental para o plane-
jamento da UFPel. Da mesma forma, segue as trilhas da Universidade na Rua, destacando os projetos que saíram do papel e que 
impactam vidas, ao primarem pela busca da expansão do conhecimento e pela interação com as demandas da sociedade, no 
sentido de cumprir seu papel de provocadora de transformações coletivas. 

A avaliação da execução dos objetivos do PDI 2015-2021 também é aqui apresentada, com alguns destaques indicados pelos setores 
que concretizaram as ações previstas no planejamento institucional. Podes conferir também como a UFPel tem atuado de forma 
eficaz no enfrentamento ao novo cenário trazido pela pandemia, demonstrando a alta relevância, para a sociedade, do conheci-
mento e das práticas acadêmicas.

Esperamos que, ao aceitares os convites feitos pela Isabela, nossa Reitora, pela Ursula, nossa Vice-Reitora, e pelo Paulo, nosso 
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento,  tu te reconheças por aqui, pois foi graças ao teu empenho que tudo isso foi con-
cretizado! Que tenhamos todos uma excelente leitura e que possamos nos orgulhar de nossa Universidade pública, gratuita e de 
excelência, especialmente nestes tempos em que nossa resistência se torna crucial para construir o mundo que desejamos!

ver relatório completo

SUMÁRIO

https://www.youtube.com/watch?v=cf0R0hzl_3I
https://www.youtube.com/watch?v=qF9Ft_6szd4
https://www.youtube.com/watch?v=Cl1Myr8ulTY
https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio-PDI-2015-2020_rev04.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2016/09/PDI-UFPel_13-2015_rev04.pdf


Organiza os processos de estruturação das equipes 
de trabalho e das atividades voltadas à capacitação 
dos servidores.

Planeja ações de manutenção, qualificação e ampliação 
da estrutura física da Universidade.
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Ensino, Pesquisa e Extensão
Apresenta a visão da UFPel sobre a dinâmica do 
ensino-aprendizagem, destacando a contribuição da 
Universidade para a descoberta de novos saberes, 
capazes de transformar a realidade social.

Estabelece ações da Universidade para dar suporte 
aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioe-
conômica, garantindo sua permanência na instituição.

Planeja e avalia ações administrativas e acadêmicas 
voltadas à implementação do PDI.

05. Gestão Institucional

CONHEÇA OS 5 TEMAS DO PDI 
2015-2021 

04. Gestão de Pessoas

01. Infraestrutura

03. Gestão Acadêmica

02. Assistência EstudantIL

https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio-PDI-2015-2020_rev04.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio_PDI_Parte-07-Infraestrutura_rev04.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio_PDI_Parte-01-GestaoInst_rev04.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio_PDI_Parte-03-GestaoAcademica_rev04.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio_PDI_Parte-08-AssEstudantil_rev04.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio_PDI_Parte-02-GestaoPessoas_rev04.pdf


SAIBA MAIS
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Começamos nossa trilha pelo prédio do mais antigo curso 
de graduação da UFPel, a Faculdade de Agronomia Eliseu 
Maciel (FAEM), datada de 1883, a mais antiga em funciona-
mento no Brasil. A reforma mais recente em seu auditório 
foi em 2019, bem a tempo da comemoração dos 50 anos 
da nossa Universidade, com a cerimônia de entrega de 
títulos honoríficos a diversos servidores homenageados.

Você pode dar uma volta pelo campus para conhecer 
outros lugares e aproveitar o sol e a natureza. Sinta-se 
tranquila, porque estão instaladas diversas câmeras de 
monitoramento para reforçar nossa segurança.

01. Campus do Capão do Leão

Enquanto esperamos a chegada de nosso ônibus, pode-
mos dar uma olhada na Revista Expressa Extensão e 
acompanhar os debates sobre o papel social da Univer-
sidade e seu necessário diálogo com a sociedade em que 
está inserida. 

Chegamos na Palma. Aqui se desenvolvem inúmeras ativi-
dades de ensino, pesquisa e extensão. Exemplo disso são 
as aulas práticas (como as que acontecem no Horto) e o 
projeto unificado Dia de Campo.

As Turmas Especiais de Medicina Veterinária (TEMV) têm 
disponibilidade de moradia na Palma, o que é um diferen-
cial para o CAP, e contam com casas recentemente re-
formadas para acolhê-los. Essas turmas se relacionam à 
demanda histórica dos Movimentos Sociais do Campo e 
procuram pela construção de um novo modelo produtivo, 
permeado por justiça social, proteção ambiental e autono-
mia campesina. Aproveite que estamos aqui para conhe-
cer melhor esta história!

Encerramos esta movimentada manhã nos dirigindo ao 
centro de Pelotas. Vamos lá? 
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02. Palma

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

E falando em aulas, vamos agora ao Centro Agropecuário 
da Palma (CAP), para podermos assistir alguma das au-
las práticas que ocorrem por lá. Para isso, vamos pegar o 
ônibus de apoio, cuja frota foi recentemente aumentada.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

Venha caminhar 
pelo nosso mundo 
universitário

NAS TRILHAS DA UFPEL: 
A UNIVERSIDADE ACONTECE AQUI

https://wp.ufpel.edu.br/cap/
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2016/04/05/novo-sistema-garantira-mais-seguranca-nos-campi-da-ufpel/
https://wp.ufpel.edu.br/transporte/
https://wp.ufpel.edu.br/faem/
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/expressaextensao
https://institucional.ufpel.edu.br/projetos/id/u1249


Agora, munidos de nossa fruta de sobremesa, vamos 
caminhar até o centro histórico de Pelotas.

SAIBA MAIS

Agora, partiu caminhar até a Cotada.
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03. RU Santa Cruz

04. Centro Histórico

Hora de almoçar! Vamos experimentar o cardápio do RU 
da Santa Cruz? Não se preocupe se você for vegetariano: 
há opções para você também!

Caso ainda tenha vontade de comer alguma coisa, expe-
rimente um docinho tradicional de Pelotas. Aproveite para 
armazenar calorias, porque ainda temos muito que trilhar!

O Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG), assim nome-
ado em homenagem ao reconhecido pintor pelotense, é 
um museu universitário atualmente localizado no Lyceu 
Rio-grandense, cujo prédio foi finalizado em 1883. O MALG 
integra o circuito de museus da UFPel e, desde o ano de 
2019, possui o seu teto em processo de restauro. Vamos 
conferir!

05. Casa do Estudante

06. CEHUS

O número 1212 da Rua Três de Maio abriga a atual Casa do 
Estudante da UFPel, no âmbito do Programa de Moradia 
Estudantil. Vamos entrar para conhecer as acomodações? 

O Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Ciências Hu-
manas, Sociais, Sociais Aplicadas, Artes e Linguagem fica 
na frente do CCHS (Campus das Ciências Humanas e So-
ciais). Ali, juntamente com a Biblioteca, o CEHUS possibilita 
o compartilhamento de espaços e equipamentos, de pes-
quisas, pesquisadoras e pesquisadores nas áreas de sua 
abrangência. E essa fachada… uma lindeza!
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SAIBA MAIS visita virtual

 

acervo

https://wp.ufpel.edu.br/cehus/
https://wp.ufpel.edu.br/prae/category/restaurante-universitario/
https://wp.ufpel.edu.br/rededemuseusdaufpel/malg-museu-de-arte-leopoldo-gotuzzo/
https://wp.ufpel.edu.br/prae/coordenacao-de-politicas-estudantis/programa-de-moradia-estudantil/moradia-estudantil/ 
https://www.youtube.com/watch?v=wO9GzQj5tzg
https://wp.ufpel.edu.br/malg/
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07. Cotada 

08. Casa dos Estudantes Indíge-
nas e Quilombolas

Como podemos ver, a praça está remodelada, proporcio-
nando um espaço qualificado para caminhadas ou uma 
roda de chimarrão com bergamotas. Vamos aproveitar 
para fazer umas selfies e registrar o momento!

Na esquina da Rua Garibaldi com a Gomes Carneiro loca-
liza-se a Casa dos Estudantes Indígenas e Quilombolas. 
Este novo espaço de moradia e convivência possui todas 
as condições de infraestrutura adequadas para receber 
os universitários. Confira!

E olha só o que a gente encontrou: exposição de artesa-
natos feitos pelo pessoal do Evoluidade, o programa de 
educação para a aposentadoria dos servidores da UFPel. 
Com certeza a gente encontra uma coisa legal para levar 
para casa!!

09. Anglo
É muito tri esta UFPel… O Meeting of Styles (2019) foi 
feito aqui no Anglo. Esses grafites testemunham aqueles 
dias de muita street art, desenvolvimento de saberes e 
afetividades. Vamos dar uma caminhada para conhecer os 
grafites?

Aqui também “está” o Helios, nosso sistema virtual de vo-
tação. É verdade que não somente aqui, pois após a des-
centralização do helios a todas as unidades ele “está” por 
toda a Universidade! Ele se destina a qualquer votação no 
âmbito da UFPel, inclusive para os Diretórios Acadêmicos 
que assim desejarem. Vamos conhecer mais o processo!

É sempre bom aprender, mas é muito melhor fazer isso 
em um momento mais descontraído. Conheça as “rodas 
de conversa”, uma das maneiras de servidores da UFPel 
aprenderem e partilharem suas experiências.

Nada como encerrar o dia com um jantar antes de chegar 
em casa, especialmente no RU do Anglo, novinho em folha!
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https://wp.ufpel.edu.br/ceng/parque-linear-da-alfandega/
https://wp.ufpel.edu.br/progep/cdp/sfs/acoes-de-capacitacao/
https://votacao.ufpel.edu.br
http://ecult.com.br/geral/meeting-of-styles-brasil-2019-evento-mundial-de-graffiti-e-street-art-em-pelotas
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2021/01/20/estudantes-indigenas-e-quilombolas-tem-nova-casa/
https://wp.ufpel.edu.br/progep/programa-de-educacao-para-aposentadoria-evoluidade/
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A infra está por cima!
E na contramão 
de políticas de des-
monte da educação 
pública, a Universi-
dade resiste e faz 
acontecer!

No PDI 2015-2021, a UFPel assumiu a responsabilidade de 
ampliar e qualificar a sua Infraestrutura através de 31 
ações, dispostas em 10 objetivos específicos.

Sabias que aproximadamente 
85% dessas ações foram ou 
estão sendo realizadas?

Sabias que aproximadamente 
85% das ações de Pesquisa 
foram ou estão sendo realizadas?
São grandes conquistas em inovação e pesquisa, que 
englobam muitas ações, como o estímulo à captação de 
recursos externos para a pesquisa, a implementação de 
espaços e equipamentos de uso compartilhado, o incre-
mento da transdisciplinaridade entre as diferentes áreas 
e o aumento da inclusão e diversidade na pós-graduação 
da nossa instituição.

Por meio da Extensão, a Universidade se integra com a 
sociedade, contribuindo para os interesses coletivos, a for-
mação crítica e as práticas participativas e cidadãs. Para 
isso, em 2015, foram elencadas no PDI 20 ações e 3 obje-
tivos específicos a serem alcançados, na busca de uma 
formação acadêmica inovadora e socialmente comprome-
tida.

Sabias que 90% das ações de 
Extensão foram ou estão sendo 
atendidas?
São ações que contribuem em várias esferas da extensão, 
indo desde o suporte às iniciativas de projetos, com dispo-
nibilização de bolsas e Guias de Integralização da Extensão 
e do Estudante Extensionista da UFPel, até a produção de 
atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer, por 
meio de parcerias estabelecidas com as Prefeituras de Pe-
lotas e da região Sul, além do Serviço Social do Comércio 
(SESC).

Queres saber mais sobre a execução das ações do PDI 
(2015-2021) pela Gestão Acadêmica?

clique aqui

CLIQUE AQUI

A área de Gestão Acadêmica é responsável pela prática 
cotidiana da comunidade universitária e por sua forma-
ção acadêmica, através do Ensino, da Pesquisa e da Ex-
tensão.

Por meio do Ensino, a UFPel proporciona formação cien-
tífica, tecnológica, política e profissional, buscando, por 
meio de 35 ações estabelecidas em seu planejamento es-
tratégico do período 2015-2021 e distribuídas em 8 objeti-
vos específicos, promover uma educação comprometida 
com a transformação social, o meio ambiente, a ética e o 
pensamento crítico.

Sabias que 97% das ações de 
Ensino foram ou estão sendo
realizadas?
São equipes inteiras trabalhando para a melhoria das con-
dições de estudo, desde a atualização e inovação curricular 
a partir da discussão dos projetos pedagógicos, passando 
pelo Programa de Permanência e Qualidade Acadêmica 
e pela atualização e descentralização dos processos in-
ternos de análise da integralização curricular dos alunos 
de graduação, com vistas a entrega do diploma no ato da 
colação de grau. 

Com a Pesquisa, a Universidade ultrapassa as fronteiras 
do conhecimento humano, tendo 45 ações e 8 objetivos 
específicos de seu planejamento dedicados a isso.

É muito trabalho empregado para melhorar as condições 
físicas da Universidade, desde obras, reformas e manuten-
ções internas até a construção do Calçadão na rua Alberto 
Rosa, em frente ao Instituto de Ciências Humanas - ICH.

Queres saber mais sobre todas ações do tema Infraestru-
tura PDI (2015-2021)? 
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https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio_PDI_Parte-07-Infraestrutura_rev04.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio_PDI_Parte-05-GA-Pesquisa_rev04.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio_PDI_Parte-03-GestaoAcademica_rev04.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio_PDI_Parte-04-GA-Ensino_rev04.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio_PDI_Parte-06-GA-Extensao_rev04.pdf
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Através do Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-
2021, o tema Gestão Institucional ganhou destaque em 
40 ações, distribuídas em 5 objetivos específicos. Por meio 
dessas diretrizes, cada vez mais a UFPel se mostra inclu-
siva, criando espaços para a participação de toda a comu-
nidade, levantando a bandeira de que a democracia deve 
estar sempre presente nos processos institucionais.

Sabias que aproximadamente 85% 
das ações de Gestão Institucional 
foram ou estão sendo realizadas? 

Teu mundo na UFPel

Porque o foco é incluir!

Prova disso é que houve a implementação do Conselho 
de Planejamento, proporcionando o protagonismo da co-
munidade acadêmica para refletir e planejar o futuro da 
instituição. Além disso, os PDU’s (Plano de Desenvolvimen-
to das Unidades) tornaram o planejamento mais transpa-
rente e descentralizado, dando voz aos diversos setores 
da instituição. Tudo isso sob a preocupante diminuição de 
verbas oriundas do Governo Federal, o que acrescentou 
o desafio de adequar, de forma racional, as despesas à 
receita anual.

Queres saber mais sobre todas ações do tema Gestão Ins-
titucional PDI (2015-2021)? 

Tornou-se visceral na UFPel trabalhar para aumentar a 
abrangência dos programas de incentivo aos alunos em 
vulnerabilidades. Dessa forma, os 5 objetivos específicos 
presentes no PDI 2015-2021 relativos à Assistência Estu-
dantil foram alcançados através de 13 ações pontuais.

Sabias que 92% das ações de As-
sistência Estudantil foram atendi-
das ou estão em andamento?

Afinal de contas, 
trabalhamos com e 
para pessoas!
Gestão de pessoas  é o foco estratégico de qualquer or-
ganização. Na UFPel não é diferente e esse setor tem se 
estruturado para gerir, capacitar, desenvolver os servido-
res e aprimorar a atuação destes na esfera pública. No 
PDI, há 8 objetivos específicos e 33 ações nesta área.

Sabias que aproximadamente 76% 
das ações de Gestão de Pessoas 
foram ou estão sendo atendidas? 
Através desse movimento, foi oportunizado aos servido-
res o acesso à qualificação por meio da educação for-
mal, além da institucionalização dos Planos Plurianuais de 
Qualificação dos Servidores por unidade, fortalecendo o 
incentivo para a formação continuada destes.

Queres saber mais sobre todas ações do tema Gestão de 
Pessoas PDI (2015-2021)? 

PLANEJAR, EXECUTAR E AVALIAR: 
UM OLHAR SOBRE A GESTÃO DA UFPEL

clique aqui

clique aqui

clique aqui
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Como resultado, a PRAE está cada vez mais atuante atra-
vés dos grupos de estudos orientados, com foco na or-
ganização e gerenciamento do tempo e, financeiramente, 
investindo na continuidade do programa de auxílio mora-
dia, por exemplo.

Queres saber mais sobre todas ações do tema Assistência 
Estudantil PDI (2015-2021)? 

https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio_PDI_Parte-02-GestaoPessoas_rev04.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio_PDI_Parte-08-AssEstudantil_rev04.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/pdi/files/2021/09/Relatorio_PDI_Parte-01-GestaoInst_rev04.pdf


Alunos da UFPel
CCS (2019)

pORQUE HÁ COISAS NA VIDA QUE SÃO IMPOSSÍVEIS DE PREVER! 2021

Quem poderia afirmar, no começo do ano de 2020, que 
iríamos ficar tanto tempo à mercê de um vírus de alcance 
global que, juntamente com muitas e problemáticas deci-
sões de gestão federal, nos afetaria de maneira tão irre-
parável? O isolamento se impôs como medida sanitária, e 
com ele o uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento 
social e, em consequência, a impossibilidade de aglome-
rações. 

O preço que pagamos por esta pandemia é alto. E é pago 
não somente pelas ausências das pessoas fatalmente 
atingidas pela Covid, pelas sequelas naquelas que iniciam 
a recuperação, pela superlotação em hospitais ou pelo 
aprofundamento das disparidades sociais em um país já 
assolado pela fome e pobreza. É um preço pago cotidiana-
mente, na medida da saudade e do confinamento. 

São tempos, enfim, que evidenciam como nunca o suca-
teamento da saúde, do saneamento e a desvalorização da 
ciência.

Nós, que trabalhamos e estudamos de maneira tão gregá-
ria e afetiva, temos a nossa parcela de responsabilidade 
na efetivação de resistências coletivas a esses tempos 
pandêmicos. A Universidade Federal de Pelotas e sua co-
munidade fizeram frente a esse desafio e reafirmaram a 
relevância da Universidade e de seu papel social no com-
partilhamento de saberes.

A organização de ações para enfrentar a pandemia e seus 
impactos abrangeu, por exemplo, o auxílio a estudantes, 
com kits de alimentação e ranchos de alimentos não 
perecíveis em substituição à frequência ao Restauran-
te Universitário, fornecimento de máscaras de proteção 
individual às unidades acadêmicas e o apoio psicológico 
aos estudantes por meio de sala virtual, com o objetivo de 
debater os reflexos físicos e psicológicos causados pelo 
isolamento.

1. Auxílio Alimentação
2. Distribuição de kits com produtos alimentícios
3. Atendimento virtual aos alunos
4. Fabricação de máscaras e distribuição às unidades 
acadêmicas

Impôs-se, da mesma forma, a reestruturação de nossas 
estratégias administrativas e acadêmicas, com aprimora-
mento da rede de internet, wireless e cabeada, especial-
mente necessária para a adoção do home office e de um 
modelo híbrido de interação e partilha de conhecimentos 
via e-aula e webconf. Tivemos que nos reinventar, técnicos
-administrativos em educação, docentes e discentes, em 
um mundo em que o trabalho e o estudo compartilham os 
espaços de nossas casas.

Além do cuidado com os seus discentes, a Universidade 
zelou também pela sociedade, mobilizando-se em diversas 
ações para mitigar a pandemia de COVID19. No início da 
chegada do vírus à região sul do RS, a Universidade ins-
tituiu um comitê de emergência que passou a participar  
nas discussões, com conhecimentos técnicos, auxiliando 
para que as deliberações fossem baseadas em dados 
científicos e, consequentemente, formando um bloco mul-
tidisciplinar e coeso para a tomada de decisão. 

Ainda, não se pode deixar de citar o maior estudo epide-
miológico sobre a infecção feito no Brasil, o EPICOVID, 
coordenado pela UFPel, gerando dados importantíssimos 
para um adequado, e possível, gerenciamento sanitário da 
crise pandêmica em todo o país. A UFPel instalou, igual-
mente, um centro de diagnóstico molecular do vírus em 
amostras biológicas, o que proporcionou uma rápida de-
tecção de profissionais de saúde infectados, no município 
e na região. Atualmente este centro está realizando tam-
bém a traçabilidade das variantes que infectam a popula-
ção local em tempo real.

Existem desafios 
dos quais não 
podemos fugir

Clique e confira aqui mais detalhes

Saiba mais sobre o auxílio inclusão digital

Saiba mais sobre o Comitê Covid
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PORQUE HÁ COISAS NA VIDA QUE SÃO 
IMPOSSÍVEIS DE PREVER! 

E o que dizer da essencial participação da nossa 
Universidade na campanha de vacinação contra 

o Covid? Orgulho de ser UFPel!

UFPel desenvolve pesquisa 
para diagnóstico sorológico 
da COVID-19

https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/03/25/sala-virtual-atende-estudantes-em-busca-de-apoio-e-acompanhamento-pedagogico/
https://wp.ufpel.edu.br/prae/2021/07/21/edital-auxilio-inclusao-digital-2021-1-edital-prae-27-21/
https://wp.ufpel.edu.br/covid19/
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/05/05/prae-cria-auxilio-alimentacao-emergencial-inscricoes-ate-o-dia-10/
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/05/02/prae-distribui-kits-de-produtos-da-agricultura-familiar-para-bolsistas/
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2021/01/04/gegradi-redelab-e-faurb-disponibilizam-mascaras-de-protecao-facial-para-as-unidades-academicas/
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2021/01/04/gegradi-redelab-e-faurb-disponibilizam-mascaras-de-protecao-facial-para-as-unidades-academicas/


Lucas Mello Ness
Técnico em audiovisual (CCS)
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Além dessas ações capitais, a Universidade aplicou seus 
conhecimentos também para gerar produtos e equipa-
mentos usados na mitigação da pandemia, como a produ-
ção de álcool em gel (70 inpm) e equipamentos para de-
sinfecção automática de materiais de proteção individual 
e salas.  Essas ações são extremamente úteis para man-
ter o funcionamento de setores de saúde da Universidade, 
os quais são vitais para a sociedade em um momento de 
emergência sanitária, sobretudo no período mundial de 
desabastecimento de insumos essenciais. 

A UFPel participou também de diversas pesquisas relacio-
nadas à pandemia, como nos estudos clínicos de algumas 
vacinas, em estudos para a obtenção de soro anticovid a 
partir de equinos, em desenhos matemáticos de previsão 
da evolução da pandemia em Pelotas, no Rio Grande do Sul 
e no Brasil, entre muitos outros. Enfim, as universidades 
públicas, apesar dos inúmeros ataques, desempenharam 
um papel fundamental neste período tristemente original 
que o mundo atravessa. 

É importante ressaltar que foram aqui trazidos apenas al-
guns exemplos pontuais em meio a inúmeras ações, de 
igual importância das citadas, desenvolvidas pela UFPel. 
Assim, convidamos a todos para acessarem aqui e desco-
brirem mais informações quanto às ações realizadas pela 
UFPel neste período de distanciamento social.    

Conheça o nosso site Tão longe, tão perto, um espaço 
“para mostrar o que estamos sentindo, para comparti-
lhar ideias, lançar outras, deixar um pouco do que sa-
bemos fazer, ver o que os outros sabem, expor fotos, 
desenhos, ouvir pessoas, conversar com elas, ouvir his-
tórias.”

Saiba mais sobre a produção do álcool em gel

SAIBA MAIS

visitar site 

A UFPel realizou desde o início da pandemia mais de 170 
ações voluntárias em diversas frentes. Abaixo alguns da-
dos compilados em meados de abril de 2021:

Número de ações voluntárias de 
enfrentamento e/ou mitigação 
das consequências da Covid-19 
realizadas em 2020: 
Número de pessoas atendidas 
pelas ações voluntárias:  

Número de testes de Covid 
realizados: 

Total de álcool e álcool em gel 
produzido:

Total de máscaras produzidas:
 
Total de face shields produzidos: 
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https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2020/07/03/curso-de-farmacia-ultrapassa-marca-de-6-mil-litros-de-alcool-gel-produzidos/
https://wp.ufpel.edu.br/covid19/acoes_da_ufpel/
https://wp.ufpel.edu.br/prectaolongetaoperto/
https://wp.ufpel.edu.br/covid19/acoes_da_ufpel/
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Enfim, a UFPel é, porque todos são.


