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A confecção de trabalhos acadêmicos é uma característica marcante do
curso de Arquitetura e Urbanismo, com notáveis resultados no campo de
projetos arquitetônicos, urbanos e paisagísticos, bem como de idéias e
teorias sobre a arquitetura, a cidade e a paisagem. Entretanto, essa
produção tem sido de conhecimento restrito dos alunos e professores
comunidade acadêmica e quase nenhum alcance na comunidade externa
à UFPel. Partindo desse problema alguns membros do PET-FAURB
UFPEL orientados pelos professores Eduardo Rocha e Mauricio Couto
Polidori fundaram a Editora de Mídias, que tem como objetivo principal
registrar e divulgar as produções acadêmicas da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal  de Pelotas.
Contemplando também as atividades de ensino, pesquisa e extensão,
utilizando como suporte CDs-Rom e DVDs. A catalogação e registro
deste material dentro da instituição e a divulgação em um meio digital de
fácil circulação pode, além de compartilhar o conhecimento produzido,
servir de incentivo aos acadêmicos interessados na melhoria da
qualidade e apresentação de seus projetos e demais tarefas. O Público
alvo são os estudantes e professores da FAUrb / UFPel, como também
estudantes e professores de outros cursos de arquitetura e urbanismo,
profissionais da área e demais interessados em arquitetura e urbanismo.
Encontros presenciais, estudos de material bibliográfico e uso de
fer ramentas  de ed ição de CD-ROM e DVD são a lgumas das
metodologias utilizadas para a realização deste projeto, além do oficinas
(Windows Movie Maker e edição de CD-ROM), registro de publicação
(ISBN) e divulgação dos produtos. A Editora de Mídias apóia nas
publicações da disciplina de Projeto Arquitetônico e Planejamento Urbano
- (projeto 9). Com três trabalhos já finalizados: Projeto acadêmico
2006/02 São Lourenço do Sul, Projeto acadêmico 2007/01 São Lourenço
do Sul e Santa Vitória do Palmar 2007. No começo deste ano foi
realizado o lançamento do Cd Projetos Arquitetônicos e Urbanos
FAUrb/UFPel/2007/01. Um cd-rom que contém a produção das disciplinas
de projeto arquitetônico e urbano (do primeiro semestre ao trabalho final
de graduação). As publicações da Editora de Mídias PET/FAUrb/UFPel
permitem: tornar pública a produção acadêmica da FAUrb/UFPel;
compartilhar o conhecimento produzido entre alunos de diferentes
semestres;  aguçar a cr í t ica à própr ia produção acadêmica da
FAUrb/UFPel. Os CD finalizados já foram distribuídos para diversas
universidades e órgãos públicos da região sul, de Porto Alegre, do
Uruguai e Argentina. Estão em desenvolvimento os projetos: Produção



CD: Projetos Arquitetônicos e Urbanos FAUrb/UFPel 2007/02  Edição CD:
Construindo novos olhares sobre o ensino de matemática  Apoio CD:
Lugares do abandono: roteiro para um filme da cidade de Pelotas  Apoio
livro: Galpões de Reciclagem e a Universidade. Eduardo Rocha,
Fernando Freitas Fuão (org.)


