
 
 
 

PROGRAMAÇÃO DO DIA DO PATRIMÔNIO NA UFPEL 2019 

Lançamento do Projeto de Extensão Laboratório Aberto de Conservação 
e Restauração de Bens Culturais 

Cerimônia de abertura do Laboratório Aberto de Conservação e Restauração, 
resultante do Acordo de Cooperação Técnico-Científico firmado entre a Universidade 
e a Secretária da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, com a apresentação dos 
espaços, da equipe de trabalho e dos processos de restauração a serem realizados em 
duas obras do Museu de Piratini, sendo uma delas de grandes dimensões.  

O evento contará com a presença dos representantes da Secretária de Cultura do 
Estado do Rio Grande do Sul, do Museu Histórico de Farroupilha, da Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura da UFpel e do Museu do Doce. 

Data: 15 de agosto – Horário: 10 h 
Local: Museu do doce – Praça Cel. Pedro Osório, 8 – Centro – Pelotas  

 

I Ciclo de Palestras do Dia do Patrimônio 

A Rede de Museus da UFpel promove o I Ciclo de Palestra do Dia do Patrimônio, com 
a proposta de apresentar as pesquisas desenvolvidas ou andamento sobre o tema, 
com destaque para o patrimônio edificado da UFPel e a tradição doceira da Pelotas 
antiga. 

Programação:  

Reflexões sobre o patrimônio industrial de Pelotas a partir do projeto "Memória, 
identidade e patrimônio industrial adquirido pela UFPel  
Palestrante: Prof. Dra. Ana María Sosa González 
Data: 14 de Agosto – Horário: 17 h 
 

A indústria do pêssego em Pelotas  
Palestrante: Prof. Dr. Alcir Nei Bach 
Data: 14 de agosto – Horário: 18h:30 
 

MODELA Pelotas: entre representações digitais e físicas do patrimônio arquitetônico 
da cidade  
Palestrante: Prof. Dra. Adriane Borda 
Data: 15 de agosto – Horário: 17h 
 

O doce pelotense: uma história de doceiras 
Palestrante: Prof. Dra. Maria Letícia Mazzucchi Ferreira 
Data: 15 de agosto – Horário: 18h:30 

Local das palestras: Auditório do Museu do Doce – Praça Cel. Pedro Osório, 8 – 
Centro – Pelotas  



 
 
 
 

Programação do Museu de Artes Leopoldo Gotuzzo - MALG 

EBA 70 anos: ato de doação de obras da exposição 
Ato com assinatura dos termos de doação das obras doadas a partir da exposição “EBA 70 
anos: da Escola de Belas Artes de Pelotas ao Centro de Artes da UFPel 

Local: MALG – Data: 16 de agosto – Horário: 18:30 h 

Exposições:  
 

Leopoldo Gotuzzo: fragmentos de memória e cotidiano  
(Curadoria Prof. Dra. Mari Lucie Loretto) – Local: Galeria do Patrono  
 

Trajetórias: da formação à inserção no circuito  
(Curadoria Prof. Dr. José Luiz de Pellegrin) – Local: Galeria Marina Moraes Pires  
 

Geometrias em torno da pureza das formas  
(Curadoria Prof. Dr. Lauer Alves Nunes dos Santos) – Local: Galeria Luciana Renck Reis 

Local: MALG – Data: 16, 17 e 18 de agosto – Horário: 10 às 19h:30 

 

Programação do Museu do Doce 

Clube do Choro da UFPel  
Lançamento do Projeto de criação do acervo colaborativo sobre som e memória do 
Choro de Pelotas, do Laboratório de Etnomusicologia da UFPel. 

Local: Auditório do Museu do Doce – Data: 17 de agosto – Horário: 13 h 

Roda de Choro 
Apresentação musical do Clube do Choro da UFPel 

Local: Auditório do Museu do Doce – Data: 17 de agosto – Horário: 10 h 

Exposições:  
 

"Entre o sal e o açúcar: O doce através dos sentidos"  
Exposição de longa duração que promove o tema do doce como uma memória local 
que é compartilhada por gerações. Na exposição é também possível conhecer a 
história associada ao sal, que simboliza as charqueadas localizadas no município, 
durante o século XIX e início do século XX. 
 

Patrimônio ponto a ponto  
Exposição temporária que mostra o trabalho das bordadeiras do Grupo Doces Linhas. 
Os bordados expostos foram feitos a partir de desenhos de Leandro Selister, artista 
visual que se inspira no patrimônio edificado da cidade de Pelotas. 



 
 
 
 

Tradição e Comemoração na Feira Nacional do Doce  
Exposição temporária que apresenta artefatos da cultura material produzida em 
várias edições da Fenadoce, tais como cartazes, elementos cênicos utilizados em 
antigas edições da feira, vestidos de rainhas, dentre outros. Esse panorama permite 
ao espectador compreender que, além de uma feira comercial, a Fenadoce também é 
um espaço de sociabilidade, cultura e lazer local.  
 

Doces e sabores na coleção de rótulos do museu do doce 
Exposição temporária sobre os rótulos produzidos pela indústria do pêssego de 
Pelotas e região, cujas imagens visavam conquistar e fidelizar seus clientes no 
passado. Através da sua coleção de rótulos o Museu do Doce convida o visitante a 
perceber as diversas cores, influências artísticas e contextos históricos em que estas 
ilustrações estavam inseridas. 

Local: Museu do Doce – Praça Cel. Pedro Osório, 8 – Centro – Pelotas  
Data: 16, 17 e 18 de agosto de 2019 - Horário: 10 h às 18 h 

 

Programação do Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter 

Exposições em várias salas da nova sede do Museu, com destaque para o Painel das 
aves, a Coleção de borboletas de Ceslau Maria Biezanko e o diorama com animais 
taxidermizados em um ecossistema de bioma Pampa. 

Local: Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter – Praça Cel. Pedro Osório, 1 – Centro – 
Pelotas  
Data: 16, 17 e 18 de agosto de 2019 – Horário: 10 h às 18 h 

 


