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novos cursos

Extensão propõe
resgate dos espaços
acadêmicos

P14

O Departamento de Difusão Cultural da Pró-reitoria de
Extensão da UFRGS anunciou que a programação para o
próximo ano será fundamentada em três eixos: ações
multiculturais, resgate das relações da Universidade e
reflexão. Conforme a diretora do Departamento, Cláudia
Boettcher, a principal realização no eixo reflexivo será a
promoção de um congresso internacional pioneiro na
área. As ações multiculturais serão marcadas por
parcerias e itinerância. O programa Cultura 12 e 30
voltará, com atividades no Campus do Vale. E o grande
desafio para 2009 é a revitalização da
Sala Fahrion (foto) e do Salão de Festas
no segundo andar da reitoria.
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O fenômeno da adoração
pelos antigos discos de vinil

MÚSICA

Em tempos de mídia digital, surpre-
endentemente, fala-se muito no re-
torno dos antigos LPs. �Não é uma
volta do vinil para a massa�, ponde-
ra Ivan Laurindo, que vende este pro-
duto há mais de 20 anos. Proprietá-
rio de uma loja de discos no centro
da capital, ele diz que boa parte das
reedições são de álbuns clássicos
e soma a isso a constatação de que
a maioria das pessoas não dispõe
de toca-disco. Alguns artistas con-
sagrados, entretanto, têm lançado
suas novas produções em ambos P13

os formatos: CD e LP, na tentativa
de contemplar esse público restri-
to, mas apaixonado por música.  Os
aficcionados também rendem elo-
gios ao Compact Disc: �Havia discos
importantíssimos que voltaram ao
acervo na era digital, na era do CD�.
A afirmação é do jornalista e produ-
tor cultural da Universidade José Car-
los de Azevedo, apontando a vanta-
gem que esse novo suporte possibi-
litou ao cenário musical: a de recu-
perar discografias antes
inacessíveis.
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Na opinião do filósofo Nelson Boeira, professor do Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, a vitória de Barack Obama na corrida para a presidência
dos Estados Unidos encerra uma etapa importante da luta pelos direitos civis
e abre a agenda nacional para a rediscussão pública da identidade e dos
objetivos norte-americanos no século XXI.  E Bruna Amaral, estudante de
Jornalismo da UFRGS, relata alguns momentos importantes da
cobertura que realizou na Carolina do Norte.

O futuro com Obama
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As lições dos expurgos
na Universidade
A reedição do livro Universidade e repressão - Os
expurgos na UFRGS  jogou luz sobre os ciclos
repressivos ocorridos em 1964 e 1969. Atingindo
docentes, técnicos e estudantes, as cassações e
aposentadorias precoces retiraram do ambiente
acadêmico mestres reconhecidos por sua
qualificação intelectual e posicionamento crítico.
Esses fatos e suas conseqüências para as carreiras
dos envolvidos são relembrados por dois dos autores
do livro e por quatro professores
expurgados dos cursos de Filosofia,
Arquitetura, Economia e Letras.

PERSEGUIÇÃO

Organismos de
saúde em alerta
O Rio Grande do Sul é o estado do Brasil com maior
incidência de suicídio, segundo o Ministério da Saú-
de. O problema, que vem sendo tratado como ques-
tão de saúde pública desde 2006, já conta com
programas específicos para diminuir sua ocorrên-
cia no país. Pesquisas demonstram que 80% dos
suicidas estavam deprimidos. Na seção Ciência, o
psiquiatra Marcelo Fleck fala sobre os ris-
cos do transtorno. P11
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A polêmica
do Pontal
Aprovado pelos vereadores com muita discussão e
vetado pelo prefeito José Fogaça, o projeto arquite-
tônico Pontal do Estaleiro deverá ser apreciado
pelos porto-alegrenses. O Executivo encontrou
como solução para o impasse estabelecer um refe-
rendo popular em 2010, juntamente com o pro-
cesso eleitoral daquele ano. Os prós e contras ao
complexo podem ser conferidos na repor-
tagem de Atualidade. P5
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UFRGS estréia
Vestibular
Oferta de graduação em
Dança, Fisioterapia e Análise
de Políticas e Sistemas de
Saúde é possível em função do
Reuni, programa do Ministério
da Educação que fornece
recursos para a ampliação do
número de vagas nas
universidades federais. A
Fisioterapia é um dos cursos
mais concorridos no processo
seletivo de 2009, com 648
inscritos para 30 vagas. Dança,
que funcionará na Escola de
Educação Física, atendendo a
uma antiga reivindicação da
comunidade, atraiu 232
estudantes. Análise de
Políticas e Sistemas de Saúde
será desenvolvido no prédio da
Faculdade de Farmácia e tem
como foco a integração entre o
atendimento público e
o privado para a área. P7



Sugiro a publicação de uma reportagem
sobre a reforma ortográfica da língua
portuguesa a ser implantada em 2009. A
medida trará mudanças importantes que
certamente irão afetar o dia-a-dia de todos
nós, em especial dos professores e alunos.

Em reportagem publicada em dezembro
de 2006, noticiou-se a criação de uma
área de preservação no Morro Santana
(Campus do Vale). A UFRGS ficou de
indicar uma comissão para encaminhar o
pedido ao Ibama. Como anda esse
processo? A preservação está assegurada?

Saudando a campanha desenvolvida pela
UFRGS para a recuperação de seus
prédios históricos, aproveito para sugerir
que os prédios sejam pintados com tinta
antipichação. Já que o poder público não
inibe a ação dos vândalos que atacam a
cidade, parece-me a melhor solução.

P 02 - Opinião.pmd 15/12/2008, 16:361






























	P 01 - Capa
	P 02 - Opinião_
	P 03 - Em Pauta_
	P 04 - Debates_
	P 05 - Atualidade_
	P 06 - Campus 1_
	P 07 - Campus 2_
	P 08 e 09 - Central_
	P 10 - Internacional_
	P 11 - Ciência_
	P 12 - Cultura 1_
	P 13 - Cultura 2_
	P 14 - Agenda_
	P 15 - Perfil_
	P 16 - Ensaio_

