
 

 No dia 14 de maio de 2012 foi realizada mais uma seleção para no-

vos integrantes do PET Fisioterapia. Os candidatos foram avaliados por 

meio da análise dos pré-requisitos e por uma entrevista. Foram seleciona-

dos 5 participantes para integrar o Grupo. O PET Fisioterapia deseja aos 

novos petianos boas-vindas e sucesso nesta nova etapa! Da esquerda para 

direita: Bruna Ferrão, Patrick Guidolin, Cristiane Gonçalves, Aline Vepo 

e Renato Juchem.  

NOVOS PETIANOS NA ÁREA! 
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Obras na UNIPAMPA — Campus Uruguaiana 

 
 Atualmente os laboratórios que atendem os cursos de Fisiotera-

pia, Enfermagem e Farmácia do Campus Uruguaiana estão em refor-

ma. Esta trará benefícios aos alunos tanto na graduação quanto no mes-

trado. Pelos contratos as empresas deverão realizar as Obras em um 

prazo de 120 dias. 
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Ensino Superior. O sonho de muita gente. É tudo o que nossos pais queriam e não 
tinham, e o que temos e não damos valor. 

“Nunca antes na história deste país” houve tanta democratização. E nas diversas áreas, 
dentre as quais a educação é parte importante. São milhares e milhares de bolsas par-
ciais e integrais para o ensino superior em todo o Brasil, e o número cresce exponen-
cialmente a cada ano.  

Bom, se é assim, estamos no caminho certo. Num país onde há incontáveis absurdos 
ocorrendo nas mais diversas esferas, e cuja solução proclamada e gritada aos quatro 
ventos é a educação, conclui-se, de imediato, que estamos caminhando a passos largos 
para a solução. 

Até racionalizarmos. 

Primeiro que, quando pensamos em ensino superior, rapidamente pensamos em algo 
realmente superior, de excelência. Mas o que se vê na realidade não é isso. Os erros 
ortográficos observados em provas – inclusive de vestibulares e ENEM - e trabalhos 
acadêmicos são impressionantes e inadmissíveis, para ficar num exemplo básico. Além 
disso, o desinteresse dos alunos muitas vezes impera, pois na era da facilidade, os tra-
balhos são tão “fracos” de conteúdo que o Google fica até ofendido. 

É. Realmente nunca estamos contentes com o que temos. 

E olha que a UNIPAMPA, para ficar na nossa realidade, está se esforçando para ganhar 
mais “filhos”. 

Segundo informação do site da Universidade, disponível no link http://
www.unipampa.edu.br/portal/noticias/2332-candidatos-que-tem-apenas-a-nota-do-
enem-podem-concorrer-a-vagas-remanescentes-na-unipampa, a Universidade Federal 
do Pampa (UNIPAMPA) lançou edital para ingresso nas vagas remanescentes dos cur-
sos de graduação que esgotaram a lista de suplentes do SiSU. São 269 vagas em 23 
cursos de nove campi da Instituição. Para concorrer, o candidato necessita APENAS 
possuir a nota do Enem 2011 com o desempenho mínimo exigido pela UNIPAMPA: 
obtenção de nota mínima de 200 pontos nas provas de Matemática e suas tecnologias, 
Ciências da Natureza e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, Lingua-
gens, códigos e suas tecnologias, e não obtenção de nota zero na Redação. 

Sobre a informação, ponderemos. Que tipo de aluno entrará na Unipampa? Muitos 
dirão: “Bom, se ele passou os Ensinos Fundamental e Médio, está apto a entrar na 
Universidade.” Infelizmente, se os compararmos com muitos  alunos de famosas Uni-
versidades brasileiras talvez não encontremos muita diferença, porque salvo exceções, 
a educação básica brasileira é falha, e nisso também entra a família, totalmente 
“oniausente” digamos assim. 

Outros dirão: “Agora é diferente! Ele (a) escolheu o curso que gosta.” Bom, eu gosto 
muito de jogar futebol. E, tirando a minha opinião, dizem que não o faço bem. 

Por fim, num país que declara o Imposto de Renda no último dia, que deixa pra com-
prar os presentes de Natal no dia 24, que escolhe gastar quatro vezes mais em saúde 
por não investir em prevenção, este é só mais um exemplo que não se deve comemo-
rar.  

Costuma-se dizer que o que não começa bem, termina mal. E nesse caso, quem paga a 

conta - também - é a própria Universidade. Esta, na marra, terá de arcar com o preju-

ízo de todos os anos anteriores de “deseducação”. E, só pode ser nela que a corda ar-

rebentará. Porque os fins justificam os meios. 

Os Fins justificam os Meios! 
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Com o intuito de conhecer as expectativas e a realidade dos calouros que che-
gam na Unipampa, o PET Fisioterapia realizou uma entrevista com o calouro 
Patrick Guidolin, que se voluntariou a responder as questões! 
 
1) Quais as principais dificuldades que você encontrou ao chegar em Uruguaiana? 
 Gostei da cidade, sobre isso não tenho o que reclamar. Também tive o privilé-
gio de ter ido morar em um bom lugar, com um custo considerado baixo se comparar-
mos com outros locais. As principais dificuldades no meu caso foi envolvendo a questão 
financeira, como por exemplo a falta de um R.U. no campus, que deixaria a estadia na 
cidade bem mais barata, considerando que em muitos dias não é possível assistir as au-
las e almoçar em casa.  
 
2) A vida universitária é aquilo que você esperava, quais as dificuldades ou facilidades que um 
calouro tem dentro da universidade? 
 Consegui me adaptar bem e estou gostando do meu curso, e acho que era isso 
que eu esperava da vida acadêmica. Acho que a maior dificuldade do calouro é mesmo 
entrar no ritmo dos estudos, na metodologia dos professores, mudar aquele pensamen-
to que vem do ensino médio de estudar apenas pra passar de ano/cadeira.  
 
3) O que você mais gostou e o que você acha que poderia ser diferente? 
 Acho que a oportunidade de conhecer pessoas, de outros lugares, com outras 
opiniões é a parte mais interessante da Unipampa. Além, é claro, da oportunidade de 
poder estudar o que tu gosta. Sobre algo que eu gostaria que fosse diferente eu volto a 
tocar no ponto do Restaurante Universitário, mesmo sabendo que isso não depende 
apenas da vontade de fazer tal obra. Acho que isto seria importante pra ajudar o pessoal 
que vem de cidades/estados distantes e encontra dificuldades financeiras.  
 
4) Quais as perspectivas em relação a graduação? 
 São as melhores. Acho que a universidade oferece o necessário pro aluno se 
tornar um bom profissional, seja qual for a área que ele escolher. Creio que tenha mui-
tas oportunidades no campus, cabendo ao aluno ir atrás delas e extrair o máximo possí-
vel da vida acadêmica.  

Vida de Calouro 
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A petiana Débora  Carafini foi selecionada no programa Ciência sem Fron-

teiras, que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização 

da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por 

meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. A integrante viajará 

com destino a Austrália onde ficará 1 ano dando continuidade a graduação 

e aprimorando suas práticas no âmbito da pesquisa. Segundo Débora, essa 

“é uma excelente oportunidade de representar o Grupo PET Fisioterapia, 

buscar excelência acadêmica e contribuir para o desenvolvimento da pes-

quisa.” 

Petiana no Exterior 



A primeira edição do Encontro de Grupos PET da UNIPAMPA (PAMPAPET) aconteceu nos dias 18, 
19 e 20 de maio, em São Gabriel. O evento foi uma parceria da universidade com as Pró-Reitorias de 
Graduação e de Extensão e organizado pelo PET de Ciências Biológicas (PET Biologia).  

O I PAMPAPET reuniu alunos, tutores, pró-reitores e demais interessados no programa com palestras 
e apresentações de trabalhos elaborados pelos Grupos PET. Além disso, foram realizadas assembléias, 
atividades sociais e integrativas e uma reunião entre alunos e tutores, na qual foram discutidas as de-
mandas dos grupos, funcionamento, estrutura, troca de experiências e outros.  

A participação dos acadêmicos correspondeu às expectativas da comissão organizadora com a presença 
de dez grupos PET : PET Biologia (Campus São Gabriel), PET Agronomia (Campus Itaqui), PET A-
gronegócio (Campus Dom Pedrito), PET Letras (Campus Bagé), PET Fisioterapia, PET Veterinária, 
PET Saúde Mental e PET PISC (Campus Uruguaiana), PET História da África e PET Pedagogia 
(Campus Jaguarão).  

A próxima edição do PAMPAPET acontecerá na terceira semana de maio de 2013, no Campus Jagua-
rão.  

I PAMPAPET 
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Benjamin Esposito (Ricardo Darín) se aposentou recentemente do cargo de ofi-

cial de justiça de um tribunal penal. Com bastante tempo livre, ele agora se de-

dica a escrever um livro. Benjamin usa sua experiência para contar uma história 

trágica, a qual foi testemunha em 1974. Na época o Departamento de Justiça 

onde trabalhava foi designado para investigar o estupro e consequente assassina-

to de uma bela jovem. É desta forma que Benjamin conhece Ricardo Morales 

(Pablo Rago), marido da falecida, a quem promete ajudar a encontrar o culpa-

do. Para tanto ele conta com a ajuda de Pablo Sandoval (Guillermo Francella), 

seu grande amigo, e com Irene Menéndez Hastings (Soledad Villamil), sua chefe 

imediata, por quem nutre uma paixão secreta.  

Sobre a brevidade da vida é a obra mais difundida do filósofo Lúcio Anneo Sêneca 

(4 a.C.? - 65 d.C.) e um dos textos mais conhecidos de toda a Antigüidade latina. 

São cartas dirigidas a Paulino (cuja identidade é controversa), nas quais o sábio dis-

corre sobre a natureza finita da vida humana. São desenvolvidos temas como apren-

dizagem, amizade, livros e a morte, e, no correr das páginas, vão sendo apresenta-

das maneiras de prolongar a vida e livrá-la de mil futilidades que a perturbam sem, 

no entanto, enriquecê-la. Escritas há quase dois mil anos, estas cartas compõem 

uma leitura inspiradora para todos os homens, a quem ajudam a avaliar o que é uma 

vida plenamente vivida.  

Dica de Livro 

Dica de Filme 
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Dica de Documentário 

De acordo com a ONU, mais de 920 milhões de pessoas sofrem de fome 

crônica ao redor do planeta. Para entender o real significado do problema, o 

diretor de "Tropa de Elite", José Padilha, volta à origens do documentário (é 

dele "Ônibus 174") acompanhando de perto como é a vida destas pessoas, 

tendo por base o cotidiano de três famílias do estado do Ceará.  
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E STAMOS  NA  WEB :  
http://porteiras.s.unipampa.edu.br/petfisioterapia 

@PETFisioterapia  

PetFisioterapia Unipampa 
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http://twitter.com/#!/PETFisioterapia

