
QUALIDADE DE ENSINO EM TODAS ÁREAS DO 
CONHECIMENTO 

Em 2013 a UFPEL oferta 98 cursos de graduação, sendo 94 
presenciais e 4 cursos a distância, 17 cursos de doutorado, 37 
de mestrado acadêmico, 3 mestrados profissionais, 20 cursos 
de especialização, 9 programas de residências médicas e um 
de residência multiprofissional. Além destas modalidades de 
ensino, a UFPEL participa do programa Universidade Aberta 
do Brasil (UAB), na modalidade de educação a distância.
Atualmente a Universidade conta com cerca de 14.000 
estudantes presenciais e cerca de 5.000 a distância em cursos 
de graduação, quase 2.000 estudantes de pós-graduação 
strictu sensu e 3.000 lato sensu, além de mais de 1.300 técnico-
administrativos e cerca de 1.400 docentes, dos quais mais de 
800 são doutores.

DIVERSIDADE E QUALIDADE EM INOVAÇÃO E 
PESQUISA 

Na área da pesquisa, estão em andamento quase 1.400 
projetos, distribuídos em diferentes áreas do conhecimento, e 

estão ativos 235 grupos de pesquisa certificados pelo CNPq. 

Mais de 500 bolsas entre iniciação científica, iniciação 
tecnológica e jovens talentos foram distribuídas em 2013 e cerca 
de 900 bolsistas de mestrado, doutorado ou pós-doutorado 
estão desenvolvendo suas atividades nos Programas de Pós-
graduação. No ano de 2013, 15 novos pedidos de patentes 
foram registrados na Coordenação de Inovação Tecnológica. 
A UFPEL investe em uma política de inovação que fomenta a 
criação e consolidação de grupos de pesquisa, a captação de 

CULTURALMENTE RICA, SOCIALMENTE JUSTA 

A Universidade Federal de Pelotas - UFPEL é uma Instituição 
Federal de Ensino Superior de excelência, reconhecida como 
referência em diversas áreas do conhecimento no país e no 
exterior. Orientada por princípios de gestão democrática, 
transparente, participativa e inclusiva, é hoje um agente 
imprescindível para o desenvolvimento social, político, 
econômico e cultural das comunidades da região sul do país. 

A Universidade possui, em função de sua origem, um rico 
acervo cultural, composto por edificações históricas de 
reconhecido valor arquitetônico e por bens móveis de diversas 
categorias, como obras de arte e coleções  que compõem seus 
acervos museológicos.  A atual gestão da UFPEL, para além de 
reconhecer o valor do patrimônio cultural que está sob guarda 
da Universidade, inicia a implementação de uma política de 
gestão e educação patrimonial que busca promover uma 
efetiva sensação de pertencimento da comunidade em relação 
aos seus bens culturais, a partir de ações coordenadas de 
catalogação, recuperação, restauro, salvaguarda, divulgação 
e utilização pública dos bens culturais que, em última análise, 
pertencem a toda comunidade da região da cidade de Pelotas. 

A UFPEL foi criada pelo decreto-lei nº 750, de 08 de agosto 
de 1969, como resultado da transformação da Universidade 
Federal Rural do Rio Grande do Sul (UFRRS), da anexação de 
áreas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
e da agregação de unidades de ensino superior existentes na 
cidade, com o objetivo de concorrer para o desenvolvimento 
integral do ser humano e da sociedade para a Ciência e 
Tecnologia e para a Arte e Cultura. O núcleo formador da 
instituição é integrado pela Faculdade de Agronomia Eliseu 

Maciel (fundada em 1883) e pelas Faculdades de Direito e 
Odontologia, ambas das primeiras décadas do século XX. O 
Instituto de Sociologia e Política e instituições particulares como 
a Faculdade de Medicina, a Escola de Belas Artes Carmen 
Trápaga Simões e o Conservatório de Música de Pelotas 
também tomaram parte do núcleo formador. Sustentada no 
tripé ensino-pesquisa-extensão, a UFPEL é acima de tudo 
um patrimônio público, comprometida com a mediação na 
busca de soluções sustentáveis para demandas sociais e 

científicas e com sua missão de promover a formação integral 
e permanente do profissional, construindo o conhecimento 
e a cultura, comprometidos com os valores da vida com a 
construção e o progresso da sociedade. 

UMA INSTITUIÇÃO MULTICAMPI QUE PERMEIA A 
CIDADE 

A UFPEL está estruturada em vários Campi: Campus do Capão 
do Leão, Campus da Saúde, Campus das Ciências Sociais 

e Campus Porto/Anglo, onde estão a Reitoria e unidades 
administrativas, e se compõe de 22 unidades acadêmicas. 

São elas: Centro de Artes, Centro de Ciências Químicas, 
Farmacêuticas e de Alimentos, Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico, Centro de Engenharias, Centro de Integração do 
Mercosul, Centro de Letras e Comunicação, Escola Superior 
de Educação Física, Faculdade de Administração e Turismo, 
Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Direito, Faculdade de 
Educação, Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia, Faculdade 
de Medicina, Faculdade de Meteorologia, Faculdade de 
Nutrição, Faculdade de Odontologia, Faculdade de Veterinária, 
Instituto de Biologia, Instituto de Ciências Humanas, Instituto 
de Física e Matemática, Instituto de Filosofia, Sociologia e 
Política, além de órgãos suplementares e auxiliares, como 
o Centro Agropecuário da Palma, o Museu de Arte Leopoldo 
Gotuzzo, o Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, A Editora 
e Gráfica Universitária, a Agência para o Desenvolvimento da 
Lagoa Mirim e o Hospital Escola.

recursos, a geração e transferência de tecnologias bem como 
a  divulgação dos resultados de pesquisa e o incentivo às ações 
orientadas para o desenvolvimento regional. 

DIVERSIDADE E INCLUSÃO EM EXTENSÃO E 
CULTURA

A Extensão se configura como área de atuação para 
professores, estudantes e técnico-administrativos em 
interação com a comunidade externa à instituição. Por meio 
de atividades pedagógicas desenvolvidas em programas 
e projetos junto a associações comunitárias, escolas, 
movimentos sociais, instituições públicas, organizações não-
governamentais, empresas e entidades do terceiro setor nas 
diversas áreas de conhecimento, a UFPEL é reconhecida 
como uma instituição de excelência em extensão universitária. 
Atualmente em torno de 600 atividades extensionistas e 
culturais são desenvolvidas anualmente, entre programas e 
projetos. 

AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL 

O desenvolvimento e a qualificação de ações continuadas de 
Assistência Estudantil são prioridades para a Universidade. 
Para isso, a UFPEL desenvolve políticas públicas com o objetivo 
de reparar as distorções e desigualdade sociais, étnicas e 
econômicas existentes na sociedade brasileira. Com esta 
meta, a UFPEL implementa programas de ação afirmativa 
dirigidos à acolhida dos estudantes, com o objetivo de garantir 
sua permanência com qualidade na Universidade. A partir de 
2013, 50% das vagas em cursos de graduação são destinadas 
a estudantes em situação de vulnerabilidade econômica ou 
social ou afrodescendentes. além de ofertar atendimento 
psicológico permanente aos estudantes da UFPEL. Entre os 

programas atualmente geridos pela UFPEL, se destacam os 
Programas Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Moradia 
Estudantil, Auxílio Moradia, Auxílio Deslocamento, Auxílio Pré-
Escolar e Auxílio Instrumental Odontológico. 

VOCACIONADA PARA INTERNACIONALIZAÇÃO 

O intercâmbio de estudantes e servidores  pesquisadores é 
constante na instituição, tanto em mobilidade out quanto em 
mobilidade in. Em mobilidade discente, mantém convênios 
com mais de 50 instituições de ensino superior em 20 países. 

A  Coordenação de Relações Internacionais gestiona convênios 
e programas, federais ou próprios como o Amigo Universitário. 
Desde 2012, o programa Ciência Sem Fronteiras (CsF) - que 
promove a consolidação, expansão e internacionalização da 
ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira 
por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional - 
oportuniza o acesso da comunidade acadêmica da UFPEL às 
melhores universidades e centros de pesquisa no exterior. Em 
2013,  230 estudantes receberam bolsas do CsF na UFPEL - 213 
de graduação e 17 de pós-graduação, o que atesta a vocação 

para contribuir na construção da sociedade em qualquer lugar 
do mundo.

FORMAS DE INGRESSO 

Para ingresso nos cursos de Graduação da UFPEL os 
candidatos dispõe de duas modalidades de processos 
seletivos. O Sistema de Seleção Unificada (SiSU/MEC), 
seleciona estudantes através da avaliação do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM), realizado duas vezes ao ano. 

O Programa de Avaliação da Vida Escolar (PAVE/UFPEL), em 
vigor desde 2004, é uma modalidade alternativa de seleção 
para os cursos de graduação, que se constitui como um 
processo seriado que ocorre ao longo do Ensino Médio. Ao 
fim de cada ano letivo , são aplicadas provas que constituem a 
avaliação. É um processo seletivo direcionado aos estudantes 
da região de abrangência da UFPEL, que também oferta outras 
modalidades de ingresso como transferência e portador de 
título.

BIBLIOTECAS

A UFPEL mantém 9 bibliotecas, um acervo de 87 mil títulos 
e mais de 199 mil exemplares gerenciados pelo sistema 
PERGAMUM, além dos serviços de biblioteca digital, auxilio 
na normalização de trabalhos acadêmicos, disseminação 
seletiva da informação, levantamento bibliográfico, COMUT, 
serviço de alerta, treinamento do portal de periódicos da 
CAPES, repositório institucional Guaiaca, sistema eletrônico 

de editoração de revistas (SEER), catalogação na publicação, 
treinamento de usuários, visitas guiadas e coleção ABNT 
online. 

GESTÃO DEMOCRÁTICA: POR UMA 
UNIVERSIDADE PÚBLICA DE QUALIDADE E 
SOCIALMENTE INCLUSIVA 

Desde janeiro de 2013, quando iniciou o período administrativo da 
atual gestão, diversas ações orientadas para a implementação 
dos princípios da democracia, participação, transparência e 
inclusão dominam a pauta da administração superior. Com 
o compromisso de desenvolver a imagem da UFPEL como 
uma instituição pública de qualidade, a gestão da Universidade 
se dedica integralmente à consolidação de um projeto de 
universidade alinhada aos desafios da contemporaneidade e 
às demandas da comunidade universitária, com a aplicação 
de conceitos de eficiência, sustentabilidade e equidade de 
condições de trabalho e estudo.

Entre as ações de maior relevância da atual gestão, estão 
os processos da Constituinte Universitária, que propõe a 
construção coletiva de um novo estatuto para a Universidade; 
as rodadas de Audiências Públicas das Pró-reitorias, que se 
constituem em fóruns públicos para prestação de contas, 
apresentação de planejamentos e debates sobre as pautas 
específicas de cada estrutura organizacional da Universidade; 
os Seminários de Gestão, fóruns de avaliação interna da 
administração superior, onde se apresentam diagnósticos, são 
discutidos planejamentos e se propõem programas e projetos, 
entre diversas outras ações pontuais que oportunizam o 
resgate da efervescência que torna o convívio na Universidade 
Federal de Pelotas uma experiência fascinante.



Curso Superior de Tecnologia em Fruticultura - Integral
Gastronomia - Integral
Geoprocessamento - Integral
Gestão Ambiental - Noturno
Gestão Ambiental - Integral
Gestão Ambiental - Tecnológico - Integral
Gestão de Cooperativas - Tecnológico - Noturno
Gestão Pública - Tecnológico - Noturno
Gestão Pública - Tecnológico - Vespertino
Hotelaria - Integral
Processos Gerenciais - Noturno
Transportes Terrestres - Noturno
Viticultura e Enologia - Tecnológico - Integral 

PÓS-GRADUAÇÃO - ESPECIALIZAÇÃO

Administração (ênfase em Agronegócios)
Artes
Atenção Psicossocial no âmbito do Sistema Único de 
Saúde
Ciência dos Alimentos (Tutoria à Distância)
Ciência e Tecnologia de Sementes (Tutoria à Distância)
Cirurgia Geral
Curso de Saúde da Família (Tutoria à Distância)
Direito Ambiental
Educação
Educação Física
Engenharia de Biossistemas
Engenharia Rural
Estudos Matemáticos
Filosofia
Geografia
Gestão de Pólos
Gestão Estratégica de Negócios - MBA
Gestão Pública e Desenvolvimento Regional
Gestores Regionais de Recursos Hídricos
Gráfica Digital
Letras
Memória, Identidade e Cultura Material
Mídias na Educação (Tutoria à Distância)
Multiprofissional em Saúde da Família
Produção de Sementes de Arroz Irrigado (Tutoria à 
Distância)
Produção Industrial Madeireira
Projetos Assistenciais de Enfermagem
Proteção de Plantas (Tutoria à Distância)
Residência Multiprofissional em Área Profissional da 
Saúde
Sociologia e Política

RESIDÊNCIA MÉDICA

Anestesiologia
Cancerologia Cirúrgica
Cirurgia geral

Música - Música Popular - Integral
Música - Piano - Vespertino
Música Popular - Matutino
Música - Regência Corais - Integral
Música - Violão - Vespertino
Música - Violino - Matutino
Nutrição - Integral
Odontologia - Integral
Psicologia - Noturno
Química - Bacharelado - Integral
Química de Alimentos - Integral
Química Forense
Química Industrial - Integral
Relações Internacionais - Noturno
Terapia Ocupacional - Noturno
Turismo - Noturno
Zootecnia - Integral 

LICENCIATURAS

Artes Visuais - Integral
Ciências Biológicas - Integral
Ciências Sociais - Integral
Dança - Noturno
Educação Física - Noturno
Educação Física - Integral
Educação Física - Vespertino
Filosofia - Noturno
Física - Integral
Geografia - Noturno
História -  Noturno
Educação do Campo à Distância 
Letras - Português - Noturno
Letras - Português/Alemão - Vespertino
Letras - Português/Espanhol - Vespertino
Letras - Português/Francês - Vespertino
Letras - Português/Inglês - Vespertino
Espanhol à Distância - Integral
Geografia à Distância - Integral
Letras à Distância - Integral
Matemática à Distância- Integral
Pedagogia A Distância - Integral
Matemática - Noturno
Matemática - Integral
Música - Integral
Pedagogia - Noturno
Pedagogia - Vespertino
Química - Integral
Teatro - Noturno 

TECNÓLOGOS

Agroindústria - Tecnológico - Noturno
Alimentos - Integral
Curso Superior de Tecnologia em Finanças - Integral

GRADUAÇÃO - BACHARELADOS

Administração - Vespertino 
Administração - Noturno 
Agronomia - Integral 
Antropologia - Antropologia Social e Cultural ou 
Arqueologia - Integral
Antropologia - Bach.
Arquitetura e Urbanismo - Integral
Artes Visuais - Integral
Letras - Redação e Revisão de Textos - Noturno
Letras - Tradução Espanhol - Português - Integral
Letras Tradução Inglês - Português - Integral
Biotecnologia - Bacharelado - Integral
Ciência da Computação - Integral
Ciências Biológicas - Bacharelado - Integral
Ciências Contábeis - Noturno
Ciências Econômicas - Bacharelado - Noturno
Ciências Sociais - Bacharelado - Noturno
Cinema de Animação - Noturno
Cinema e Animação - Noturno
Cinema e Audiovisual - Integral
Conservação e Restauro de Bens Móveis - Noturno
Design Digital - Matutino
Design Gráfico - Vespertino
Direito
Educação Física - Bacharelado - Integral
Enfermagem - Integral
Engenharia Agrícola - Integral
Engenharia Civil
Engenharia de Computação - Integral
Engenharia de Controle e Automação - Integral
Engenharia de Materiais - Integral
Engenharia de Petróleo - Integral
Engenharia de Produção - Noturno
Engenharia Eletrônica - Integral
Engenharia Geológica - Integral
Engenharia Hídrica - Integral
Engenharia Industrial Madeireira - Integral
Engenharia Sanitária e Ambiental
Farmácia - Integral
Filosofia - Noturno
Geografia - Noturno
História - Vespertino
Jornalismo - Noturno
Medicina - Integral
Medicina Veterinária - Integral
Medicina Veterinária - Integral
Meteorologia - Integral
Museologia - Integral
Música - Canto - Vespertino
Música - Ciências Musicais - Matutino
Música - Composição - Matutino
Música - Flauta Transversal - Matutino

Clínica Médica
Gastroenterologia
Medicina Preventiva e Social
Obstetrícia e Ginecologia
Pediatria
Psiquiatria

PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO

Antropologia
Arquitetura e urbanismo
Artes Visuais
Bioquímica e Bioprospecção
Ciência e Engenharia de Materiais
Ciência Política
Ciências Sociais
Computação
Educação Física
Entomologia
Filosofia
Física
Geografia
História
letras
Meteorologia
Modelagem Matemática
Nutrição e Alimentos
Organizações e Mercado
Recursos Hídricos

PÓS-GRADUAÇÃO - MESTRADO PROFISSIONAL

Ciência e Tecnologia de Sementes
Ensino de Ciências e Matemática
Saúde Pública Baseada em Evidências

PÓS-GRADUAÇÃO - DOUTORADO E MESTRADO

Agronomia
Biotecnologia
Ciência e Tecnologia de Alimentos
Ciência e Tecnologia de Sementes
Educação
Enfermagem
Epidemiologia
Fisiologia Vegetal
Fitossanidade
Manejo e Conservação do Solo e da Água
memória Social e Patrimônio Cultural
Odontologia
Parasitologia
Química
Sistema de Produção Agrícola Familiar
veterinária
Zootecnia
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www.ufpel.edu.br
reitor@ufpel.edu.br
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