SEÇÃO DE NOTÍCIAS

A seção de notícias é um espaço permanente, apresentado no último número de cada
ano do periódico. Sua finalidade é apresentar e registrar os principais acontecimentos
acadêmicos do Programa de Pós-Graduação, da Faculdade de Direito e da UFRGS. Com a
seção, a revista apresenta fatos, mas também passa a ser um espaço de memória, que poderã ser
acessados no futuro para estudos sobre o espaço acadêmico no qual se desenvolvia a publicação
e a formação de novos pesquisadores
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Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014.

UFRGS comemora 80 anos em 2014 com programação especial
21 de fevereiro de 2014

Neste ano, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul completa 80 anos de
existência e, para comemorar, preparou uma programação especial para 2014. Uma das
atrações é o fotógrafo Sebastião Salgado, reconhecido internacionalmente por seus
registros em preto e branco, que estará em Porto Alegre por ocasião do Festival
Internacional da Fotografia de Porto Alegre – FestFotoPoa. No dia 14 de março, às 10h,
Salgado ministra a Aula Magna da UFRGS, no Salão de Atos. A atividade é aberta à
comunidade, com entrada franca.
Aula espetáculo com Gilberto Gil – Em maio, a UFRGS recebe o músico
Gilberto Gil para uma aula espetáculo. No dia 4, às 20h, no Salão de Atos, o baiano
toca, canta e conversa com o público.
Festival de Violão – Em setembro, acontece o festival de Violão. O já
tradicional evento da agenda brasileira tem como principal atração o compositor,
multinstrumentista e cantor Egberto Gismonti, conhecido pela experimentação que
desenha em sua obra.
Ópera – Devido ao grande sucesso de público das montagens Dido e
Enéas e Orfeu em 2013, os espetáculos terão, em 2014, apresentações no Theatro São
Pedro. As temporadas ocorrem em julho, de Dido e Enéas, e em outubro, de Orfeu.
Compositores gaúchos – Clássico evento de música da UFRGS, o Unimúsica
deste ano homenageia os compositores gaúchos Lupicínio Rodrigues, Armando
Albuquerque, Nei Lisboa, Octávio Dutra, Teixeirinha, Vitor Ramil e Radamés Gnatalli.
As apresentações ocorrem de julho a dezembro.
Samba de aniversário – No dia em que a Universidade completa 80 anos, em
27 de novembro, um grande show ao ar livre comemora a data. A Velha Guarda da
Portela toca para o público em uma estrutura especial montada no Parque da Redenção,
a partir das 20h.
Exposição de obras raras – Para promover a memória artística do Rio Grande
do Sul, em novembro, o Instituto de Artes exibe obras inéditas à comunidade, de artistas
como Ado Malagoli, Aldo Locatelli, Ângelo Guido e Pedro Weingartner, entre outros.
São mais de 600 peças, que estarão expostas no segundo andar da Reitoria da UFRGS
e poderão ser apreciadas pelo público gratuitamente.

Fonte: http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/ufrgs-comemora-80-anos-em-2014-com-programacao-especial
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A Profa. Claudia Lima Marques é uma das 17 professoras da UFRGS
homenageadas com a exposição de fotos na Reitoria "Ciência: substantivo feminino"
16 de outubro de 2014

Na semana em que se comemora Dia dos Professores, foi lançada na UFRGS a
exposição “Ciência, substantivo feminino”, com fotografias de 17 importantes pesquisadoras
da Universidade, no espaço UNIFOTO do Saguão da Reitoria, Campus Centro. As fotos são da
professora da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Ana Taís Portanova, e ficam em
exposição até o dia 15 de novembro, com visitação gratuita. O pró-reitor de pesquisa José
Carlos Frantz, representando o reitor no lançamento da exposição, apontou a iniciativa como
“um marco pela beleza plástica e pelo significado que traz de projeção das mulheres
pesquisadoras da Universidade”.
O grupo selecionado é de pesquisadoras que fazem parte do nível 1A do CNPq, mais
alto nível na pesquisa científica. A docente na Faculdade de Educação (FACED) Denise Leite
está entre as fotografadas. Ele afirma que, inicialmente, achou estranho o convite para fazer
parte do projeto “Recebemos visibilidade pelo que produzimos, pelas publicações; nunca pelo
nosso ser mulher, nossos corpos... Depois, achei muito interessante”. Sobre a foto em
exposição, ela disse ter sido muito acertada, pois foi feita do lado de fora da Faculdade: “Na
Educação, nosso laboratório é aberto é com as pessoas, com a comunidade”, complementa.
Do Universo de pesquisadores 1A do CNPq na UFRGS, cerca de apenas 10% são
mulheres. Do total de 19 mulheres nesse grupo, 17 aceitaram fazer parte do projeto. Nesse
sentido, a exposição tem o objetivo, também de chamar a atenção para essa diferença entre o
acesso ao topo da carreira. A pesquisadora Mara Helena Hutz elogiou a iniciativa e gostou do
resultado final. Segundo ela, o número de pesquisadoras na iniciação científica é de 56% do
total, mas nas carreiras de pesquisador nível 1, a proporção de mulheres é inferior à dos homens.
De uma com presença ainda menor de mulheres, a professora Miriani Pastoriza, da Astrofísica,
destaca a oportunidade de visibilidade para a área e o incentivo que pode dar às jovens que são
pouco incentivadas a seguir a carreira científica. “A mulher é muito incentivada a ser enfeite na
sociedade. Precisamos ser protagonistas e espero que essa exposição incentive isso”, comentou.
A responsável pelas fotos, Ana Taís Portanova, destaca, também, o caráter político da
exposição. “A ciência precisa ampliar espaços para a mulher e se feminizar, para dar maior
visibilidade à presença da mulher na ciência e também fornecer modelos para as jovens
pesquisadoras”. O ensaio integra a programação dos 80 anos da UFRGS e teve produção
fotográfica dentro do programa UNIFOTO, do Departamento de Difusão Cultural da Próreitoria de Extensão, com a apoio da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (FABICO),
do Instituto de Física e Secretaria de Comunicação. A curadoria da exposição é de Mario BittMonteiro, do Núcleo de Fotografia da FABICO.
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Homenageadas na Exposição
Adriana Raffin Pohlmann - Química
Amelia Teresinha Henriques - Farmácia
Angela Terezinha de Souza Wyse - Bioquímica
Claudia Lee Williams Fonseca - Antropologia
Claudia Lima Marques - Direito
Denise Balarine Cavalheiro Leite - Educação
Elfrides Schapoval - Farmácia
Iclea Maria Borsa Cattani - Artes Visuais
Jocelia Grazia - Zoologia
Mara Helena Hutz - Genética
Maria Inês Schmidt - Medicina
Miriani Griselda Pastoriza - Física
Regina Zilberman -- Letras
Sandra Cristina Pereira Costa Fuchs - Medicina
Silvia Helena Koller - Psicologia
Sílvia Stanisçuaski Guterres - Farmácia
Thaisa Storchi Bergmann – Física
Fonte:
http://www.educacionista.org.br/jornal/index.php?option=com_content&task=view&id=25259&Itemid=56
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UFRGS obtém nota mais alta entre as universidades avaliadas pelo MEC
19 de dezembro de 2014

Pelo terceiro ano consecutivo, a UFRGS foi a universidade mais bem avaliada pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Em 2014,
recebeu nota de IGC-Contínuo 4,296, o maior entre todas as universidades do País. Esse
resultado corresponde ao conceito 5, valor máximo na avaliação de indicadores de qualidade
da Educação Superior do Inep/MEC, divulgada nesta sexta-feira, 19, pelo ministro da
Educação, Henrique Paim, e pelo presidente do Inep, Chico Soares. A classificação abrange um
conjunto de 192 universidades e institutos federais. O processo avalia, ao todo, 2.020
instituições de ensino superior.
O IGC leva em consideração o Conceito Preliminar de Curso (CPC) que avalia as
graduações e os conceitos médios de mestrado e doutorado, segundo as avaliações da CAPES.
Nos dois anos anteriores, a UFRGS havia IGC de 4,28. Na formulação da nota final, a
Universidade também recebeu o maior Conceito Médio para Mestrado do País, de 4,7982, em
escala que vai até cinco.
Graduações bem avaliadas
As graduações da UFRGS receberam destaque na avaliação. Os cursos de Biomedicina
e Fisioterapia obtiveram o conceito máximo, 5, sendo cada um deles o segundo melhor curso
do Brasil em suas áreas, de acordo com o CPC. Os cursos de Farmácia, Enfermagem,
Fonoaudiologia (4º melhor do Brasil), Nutrição, Medicina Veterinária, Odontologia e
Agronomia receberam o conceito 4.
Apenas Medicina recebeu o conceito insuficiente no CPC, com nota 2. Conforme a
direção da Faculdade de Medicina, o resultado deve-se ao boicote dos alunos à prova do Enade,
que representa 55% do total da nota. A Faculdade informa que solicitou uma avaliação junto ao
Ministério da Educação e se compromete a cumprir as metas para uma nova avaliação e
esclarece que não há qualquer alteração nas vagas ofertadas para o Vestibular 2015.
Para o reitor Carlos Alexandre Netto, os índices divulgados hoje, que colocam a UFRGS
pela terceira vez consecutiva como a melhor entre as universidade brasileiras, demonstram a
seriedade do trabalho realizado na instituição. “Não poderíamos receber melhor notícia no ano
em que celebramos 80 anos de existência. Esta conquista é fruto de um esforço conjunto de
toda a comunidade universitária. Parabéns àqueles que construíram esse resultado."
Fonte: http://www.ibe.usp.br/index.php/pt/noticias/355-vencedores-do-1-premio-ibe-apresentam-seus-projetosno-encerramento-do-3-congresso-anual

5

