
 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CAMPUS URUGUAIANA  
PROGRAMAÇÃO ANIMA CAMPUS 

ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E EDUCATIVAS SELECIONADAS 
 

 

A Comissão Organizadora Local da Universidade Federal do Pampa Campus 

Uruguaiana torna pública a listagem das atividades culturais, artísticas e educativas 

selecionadas para compor a programação do Evento Anima Campus. 

 Além das ações abaixo elencadas, a Unipampa Campus Uruguaiana contará 

com distribuição de erva mate para a comunidade chimarrear no campus, confecção 

e amostras artísticas de artesanato em lã de ovelha e escultura em fibra de vidro, 

além de um Palco Livre, que será um espaço para manifestações musicais e 

artísticas para o público que quiser se apresentar no dia do evento. 

 

NOME DA PROPOSTA PROPONENTE DESCRIÇÃO 

Exposição Música Urbana Carlos Augusto Riella de 
Melo 

Exposição de fotografias com 
temática urbana 

Desenho Realista - 
Fundamentos 

Andressa Rossini Goulart Oficina que oportunizará 
desenhar e aplicar técnicas 

realistas 

Oficina de Jump Willian Leão Greco Aula de jump aeróbico com 
música 

Plantas para o Bem Estar Social Alexandra Pretto/Marcelo 
Dal Pozzo 

Distribuição de mudas de 
plantas frutíferas e nativas 

Exposição artística por meio de 
desenhos 

Raul Calixto Gonçalves Exposição de desenhos 
anatômicos, de educação 
ambiental, animes, geek, 

retratos, dentre outros 

Mostra da Coleção Zoológica do 
LBDA 

Edward Pessano Exposição didática da coleção 
biológica do Laboratório de 

Biologia e Diversidade Animal 

Trilha Ecológica no Campus, 
através do uso do QRCODE 

Ailton Jesus Dinardi Trilha ecológica no campus 
guiada através de dicas do 

QRCODE 

Roda de conversa: mitos e 
verdades no controle de 

natalidade de animais. Qual o 
meu papel? 

Natália Horstmann Risso, 
Gabriela Dowich, Tainara 
Morais Pereira, Fernanda 
Magrini da Silva, Roberta 

Martins Crivelaro 

A ação busca reconhecer as 
necessidades da população 

em relação ao médico 
veterinário e possibilitar a 
educação permanente da 

comunidade para difusão de 



conceitos de guarda 
responsável de animais 

Apresentação de cães 
adestrados do ROMU (Ronda 

Municipal de Uruguaiana) 

Alexandra Pretto Demonstrações com os cães 
da corporação 

Fique Sabendo Setor IST/AIDS/HV – 
Secretaria de Saúde de 

Uruguaiana 

Oferta de testes rápidos para 
HIV, Hepatites virais e Sífilis, 

bem como materiais de 
divulgação e prevenção 

Difundir Cultura e Conhecimento Gilberto Ferreira Oliveira 
Junior 

Exposição de livros 

Parque Lúdico Álvaro Luis Ávila da 
Cunha, Philip Ilha e GEMA 

Espaço para recreação e lazer 

Oficina de Aquarismo Cátia Aline Veiverberg Oficina para montagem de 
aquários, melhores espécies e 

principais cuidados na 
manutenção 

Vivenciando o Esporte 
Orientação 

Phillip Ilha Vivência do esporte orientação 
(trajeto com mapa e bússula) 

pelo campus 

Saúde Pública Carolina Schefelbanis 
Araujo 

Oficina que visa discutir 
informações importantes sobre 

leishmaniose 

Improvisação Corporal Maria Elisabeth Valls de 
Moraes 

A atividade busca construir 
formas de movimento 

individuais e em grupo que 
possibilitem expressar 

emoções, ideias e situações 

Cine Tuna de Direitos Humanos Grupo de Pesquisa Tuna – 
Gênero, Educação e 

Diferença 

Exibição do documentário 
“Chega de fiu fiu” que revela a 

violência sofrida pelas 
mulheres brasileiras, gerando 
um espaço para reflexões e 

debates 

Ge pẽ ẽg nỹtĩ: cultura e grafismo 
Kaingang 

 

Tuna – Gênero, Educação 
e Diferença e NEABI – 

Núcleo de Estudos 
Africanos, Afro-brasileiros 
e Indígenas - Unipampa 

Esta oficina apresentará a 
cultura Kaingang por meio do 

grafismo em pinturas corporais, 
promovendo aprendizado 

sobre esta cultura e educação 
indígena 

 

 Uruguaiana, 05 de novembro de 2018 

 
Comissão Organizadora do Programa Anima Campus 

Unipampa Campus Uruguaiana 


