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RESUMO 
 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação Profissionalizante em Patrimônio Cultural 

Universidade Federal de Santa Maria 
 

IDENTIDADE E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA DA UFSM:  
Criação de um kit de serviços receptivos 

AUTORA: DENISE GARCIA DA SILVA BORTOLOTTO 
ORIENTADORA: MARIA MEDIANEIRA PADOIN 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 30 de março de 2015. 
 
 

Este estudo parte de uma reflexão acerca da perspectiva em consolidar uma 
identidade turística cultural para a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
localizada no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Esta análise 
apresenta como objeto de estudo o turismo receptivo inserido no contexto do turismo 
de eventos na Universidade Federal de Santa Maria. Através da construção de um 
“Kit de serviços receptivos da UFSM”, a proposta é pensarmos na Universidade 
Federal de Santa Maria como atrativo turístico cultural da cidade de Santa Maria. De 
forma que esses produtos sugeridos colaborem no sentido de divulgar e valorizar a 
Instituição. 
 
Palavras-chave: patrimônio cultural, imagem turística, turismo receptivo, UFSM. 



 

 

ABSTRACT 
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DENTITY AND DISCLOSURE OF TOURIST UFSM: 
Creating a kit receptive 

AUTHOR: DENISE GARCIA DA SILVA BORTOLOTTO 
ADVISER: MARIA MEDIANEIRA PADOIN 

Date and Place of Defense: Santa Maria, March 30, 2015. 
 

This study is a reflection on the perspective of consolidating a cultural tourism 
identity for the Federal University of Santa Maria (UFSM), located in Santa Maria, Rio 
Grande do Sul. This analysis has as object of study the receptive inserted tourism in 
the context of event tourism in the Federal University of Santa Maria. The proposal is 
to think of the Federal University of Santa Maria as attractive cultural tour of the city 
of Santa Maria. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A importância da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) ultrapassa as 

divisas do Rio Grande do Sul, tendo em vista que foi a Instituição pioneira na 

interiorização do ensino superior no Brasil. Proporciona crescimento e destaque para 

a cidade de Santa Maria, sendo reconhecida não apenas do ponto de vista 

acadêmico, cultural e científico, mas também sócio-econômico. 

A UFSM tem o propósito de promover a tríade da Educação – o ensino, a 

pesquisa e a extensão, todavia não suficiente, apenas, promovê-los, visto que é 

necessário torná-los públicos à sociedade, a fim de conferir visibilidade e 

legitimidade à Instituição Universitária, bem como de fazer com que a mesma 

cumpra a sua função social. 

Sendo assim, é fundamental que se fortaleçam ações que possibilitem 

visibilidade e legitimidade à Instituição Universitária como um todo.  

O presente trabalho propõe-se a identificar e consolidar uma identidade 

turística da Universidade Federal de Santa Maria, por meio da criação de um perfil 

turístico, cultural e educacional, de forma que valorize a Instituição enquanto 

patrimônio. 

Conforme Abreu (2001), a universidade desempenha um papel fundamental 

como geradora e difusora de conhecimento, necessitando, assim, ser produtiva para 

oferecer um ensino de qualidade e diversificado que atenda a novas demandas 

profissionais. Na visão do mesmo autor, deve interagir com a sociedade por meio da 

disponibilização de profissionais formados, do oferecimento dos serviços à 

comunidade e de suas produções científicas, que representam em última análise, o 

produto final, o avanço do conhecimento. 

Uma das maneiras em que se dá esta interação é através dos eventos 

promovidos pela Instituição. A UFSM promove considerável número de eventos, 

atraindo grande número de participantes externos que por este motivo chegam a 

Instituição. 

A UFSM por sua vez recebe diferentes perfis de visitantes. Entre os quais 

podemos citar moradores do município que se deslocam até a Universidade, 

geralmente aos finais de semana, em busca lazer, nesse grupo alguns são alunos 
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ou servidores estão incluidos, outro grupo é formado pelos acompanhantes de 

internos do HUSM, ainda há aqueles que promovem e circulam no campus em 

função dos eventos que são sediados nesta Universidade, entre outros. Portanto, é 

importante destacarmos que ao citarmos o termo visitante neste projeto, estaremos 

nos referindo apenas, no caso deste trabalho, aos participantes externos dos 

eventos promovidos pela Universidade Federal de Santa Maria. 

Palestras, seminários, feiras e congressos, entre outros, caracterizam-se 

como eventos relacionados ao universo acadêmico. Os eventos representam umas 

das ferramentas em que melhor se pode colocar o público em contato com uma 

marca, um conceito ou uma organização. Eles buscam reforçar relacionamentos, 

ampliando os espaços para o convívio social, promovendo a troca de experiências 

entre receptor e visitante.  

Assim, quem se disponibiliza a participar desses acontecimentos, pretende, 

sobretudo, ampliar o grau de conhecimento acerca de um determinado assunto, bem 

como manter-se atualizado sobre determinada temática. Observa-se que os 

participantes externos desejam ainda, adquirir conhecimento sobre a instituição 

promovedora do evento e a região receptora. 

Os eventos permitem que os visitantes correlacionem suas próprias histórias 

com a de outras culturas no momento em que se dá o encontro de subjetividades e 

a identidade local.  

Conforme Meirelles:  

 

Evento é instrumento institucional e promocional, utilizado na comunicação 
dirigida, com a finalidade de criar conceito e estabelecer a imagem de 
organizações, produtos, serviços ideias e pessoas, por meio de um 
acontecimento previamente planejado, à ocorrer em um único espaço de 
tempo com a aproximação entre os participantes, quer seja física, quer seja 
por meio de recursos de tecnologia (1999, p. 21). 

 

Os eventos geram maior visibilidade à Instituição e atraem diversas pessoas, 

entre participantes, organizadores e demais envolvidos. Por meio deles, as 

instituições têm a oportunidade de fixar seu posicionamento, conceitos e valores, 

bem como atingir objetivos de comunicação com o público. 

Diante do exposto, a problemática que envolve este trabalho consiste no 

desafio de propor opções de materiais de divulgação sobre a Universidade Federal 

de Santa Maria e suas unidades, voltados ao público visitante, pois a hipótese 
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considerada é de que há carência de material deste tipo devido a UFSM não se ver 

como um potencial turístico, ou seja, não se dar conta da capacidade que a 

Instituição tem de lidar com o que tem de melhor para ser apresentado ao visitante.  

Delimitando o tema deste estudo, a pesquisa apresenta como objeto de 

estudo o turismo receptivo inserido no contexto do turismo de eventos na 

Universidade Federal de Santa Maria, tendo como recorte, especificamente, os 

participantes externos dos eventos promovidos pelo Centro de Ciências Sociais e 

Humanas da UFSM.  

Quando chegam a uma localidade, os turistas* podem sentir se estão 

recebendo um acolhimento que foi programado antes da sua chegada, improvisado 

ou simplesmente não foi pensado. O “bem receber” está relacionado diretamente 

com a preparação do destino turístico em recepcionar o visitante. 

O termo hospitalidade, segundo Walker (2002, p. 4), “[...] é tão antigo quanto 

a própria civilização[...]. Deriva da palavra de origem francesa ’hospice’ e significa 

dar ajuda/abrigo aos viajantes”. 

Para as primeiras civilizações a hospitalidade se restringia em apenas 

conceder abrigo e alimentação a quem estava longe de seu domicílio. Nos dias de 

hoje, o termo hospitalidade engloba desde os bens tangíveis como, hotéis e meios 

de transportes, entre outros, até os intangíveis que são os serviços prestados e que 

proporcionam o bem estar físico e psíquico do visitante e a sua satisfação. 

Este estudo preocupou-se com a importância de que a UFSM preze por um 

ambiente hospitaleiro, mantendo o cuidado em receber seus visitantes com atenção, 

demonstrando que a Instituição tem interesse na sua presença e que está bem 

preparada para recebê-los, também no que se refere ao material de apoio ao 

visitante. Apresentar nesse material a Instituição promovedora do evento, acredita-

se ser uma boa maneira de preparar-se para receber o visitante, além do cuidado 

com a necessária infraestrutura básica. 

Neste sentido, este trabalho pretendeu, a partir de uma síntese sobre a 

história da Universidade UFSM, valorizando a história e fortalecendo dessa maneira 

a identidade da Instituição, propiciar a ampliação do conhecimento, como a 

valorização da estrutura física e humana desta Instituição pública federal de ensino 

superior, através da criação de materiais de divulgação voltados ao público visitante, 

que integrarão um “Kit de serviços receptivos da UFSM” a ser disponibilizado ao 

público externo participante dos eventos. 
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Para tanto, o estudo teve como objetivo geral a apresentação da Instituição 

ao participante de eventos através de um “kit de serviços receptivos da UFSM”. Com 

o intuito de agregar valor na recepção do público visitante e, consequentemente, na 

imagem a ser transmitida a sociedade. 

Os objetivos específicos constituiram-se em: construir e consolidar uma 

identidade turística da Universidade Federal de Santa Maria; mapear os possíveis 

pontos de visitação na Universidade; compreender quais são e como se relacionam 

os patrimônios, que são os elementos que constroem a memória e a identidade 

local, com a atividade turística; criar opções de roteiros de visitação à Universidade 

campus sede, organizados conforme os diferentes públicos; elaborar um “kit de 

serviços receptivos da UFSM” contendo opções de locais para visitação, entre 

outros itens, como mapa de localização do campus; e,  contribuir para que as 

gerações futuras, através da preservação dos patrimônios histórico e cultural, 

tenham acesso à história e identidade da Universidade. 

O sentido de patrimônio cultural aplicado parte do entendimento de que cada 

grupo confere um significado aos seus bens, tanto materiais como imateriais. Bens 

estes que relatam uma história e constroem a memória, suporte para a identidade 

dos diferentes grupos formadores da sociedade. 

Conforme Barbosa (2001, p. 67) a origem etimológica da palavra “vem do 

latim patrimoniu, encontrando-se associado à ideia de uma herança paterna ou bens 

de família”. A partir do século XVIII, o patrimônio foi compreendido como sendo os 

bens protegidos por lei e pela ação de órgãos, nomeando o conjunto de bens 

culturais de uma nação.  

No século XIX, passou a ser caracterizado como uma coleção simbólica 

unificada, que buscava dar base cultural idêntica a todos, através de uma 

construção social de extrema importância política, buscando ser algo construído 

para que representasse o passado histórico e cultural de uma sociedade. Na década 

de 1970, houve a valorização do patrimônio cultural como fator de memória das 

cidades, passando a ser considerado como um tipo de conhecimento sobre o 

passado, testemunhos de experiências vividas coletivas ou individuais. 

O patrimônio é o elo que liga passado e presente, permitindo a identificação e 

a continuidade da história, conforme Gonçalves afirma: 

  

Assim como a identidade de um indivíduo ou de uma família pode ser 
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definida pela posse de objetos que foram herdados e permanecem na 
família por várias gerações, também e identidade de uma nação pode ser 
definida pelos seus monumentos – aquele conjunto de bens culturais 
associados ao passado nacional. Esses bens constituem um tipo especial 
de propriedade: a eles se atribui a capacidade de evocar o passado, 
presente e futuro. Em outras palavras, eles garantem a continuidade da 
nação no tempo (1988, p. 265). 

 

Na Convenção do Patrimônio Mundial da Unesco, em 1972, o patrimônio 

cultural, até então denominado patrimônio histórico, passou a ser considerado como 

“o conjunto de edificações separados ou conectados, os quais, por sua arquitetura, 

homogeneidade ou localização na paisagem, sejam de relevância universal do ponto 

de vista da história, da arte ou das ciências” (BARBOSA, 2001, p. 70). A partir deste 

momento, foram considerados como patrimônio também os bens imateriais. 

Segundo Pellegrini Filho (1993, p. 92) o significado dos patrimônios culturais é 

muito amplo, sendo incluídos outros produtos do sentir, do pensar e do agir 

humanos, variadas peças de valor etnológico, arquivos e coleções bibliográficas, 

desenhos de sentido artístico ou científico, peças significativas para o estudo da 

arqueologia de um povo ou de uma época, e assim por diante; tudo somado no que 

se pode denominar o meio ambiente artificial. 

No presente, segundo afirma Barretto (2001, p. 11), existe um consenso de 

que aquilo que se compreende como patrimônio cultural engloba tanto “os bens 

tangíveis com também os intangíveis, não só as manifestações artísticas, mas todo 

o fazer humano, e não só aquilo que representa a cultura das classes mais 

abastadas, mas também o que representa a cultura dos menos favorecidos”. Esta 

ideia está diretamente ligada às mudanças na concepção da história. O 

entendimento de patrimônio cultural como representação e afirmação de uma 

definida identidade é valorizada pela História Cultural, no final do século XX 

(PESAVENTO, 2008). 

A História Cultural propõe uma interpretação da realidade do passado através 

das representações feitas, procurando “chegar àquelas formas, discursivas e 

imagéticas, pelas quais os homens expressaram a si próprios e o mundo” 

(PESAVENTO, 2008, p. 42). Assim, os indivíduos e grupos constroem a partir da sua 

realidade representações que dão sentido ao mundo. 

A comunidade é a verdadeira responsável pela preservação dos seus valores 

culturais. Portanto, uma vez que o patrimônio cultural pertence à comunidade 

universitária, ela é a grande responsável pela produção dos bens culturais que o 
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compõem. 

Estudar o patrimônio significa entender na construção de identidades 

coletivas, o papel da memória e o uso simbólico que os distintos grupos sociais 

atribuem aos bens como forma de firmar o passado. 

Nesse sentido, foi realizado um levantamento do patrimônio histórico cultural 

da Universidade Federal de Santa Maria, por meio da produção de síntese histórica 

e do relato da estrutura da UFSM. Após, foram coletados dados, por meio de 

pesquisa documental, bibliográfica e de campo. A pesquisa de campo contou com a 

realização de entrevistas nos Centros de Ensino, onde foram levantados quais 

seriam os locais que poderiam ser citados nos materiais de divulgação, de interesse 

para visitação em cada Centro visitado. 

Na sequencia, foi relacionado o levantamento de informações sobre a 

Universidade Federal de Santa Maria com as necessidades apontadas, procurando 

fazer um mapeamento e sugerir as propostas de materiais de divulgação turística e 

demais itens que serão parte integrante do “kit de serviços receptivos da UFSM”. 

Para a criação das artes dos itens que farão parte do Kit contamos com a 

colaboração da aluna do curso de Comunicação Social Publicidade e Propaganda, 

da UFSM, Jordana Dambros. As peças confeccionadas foram folder, mapa, adesivo, 

tóten e banner. 

Para a realização deste trabalho foi registrado no gabinete de projetos do 

Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria e 

registrado no sistema Nacional de Ética em Pesquisa (SISNEP) sob Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE). 

Assim a preservação do patrimônio, a valorização dos recursos e da história 

da UFSM e a atividade turística impulsionam o desenvolvimento regional, gerando 

mecanismos de sustentabilidade e espaços propícios as mais diversas expressões 

culturais. 
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CAPÍTULO I 

 

A UFSM E SUA HISTÓRIA: UMA SÍNTESE 

 

 

1.1 A criação das universidades públicas no Brasil 
 

 

A instituição universitária é fruto da revolução demográfica, viária, urbana e 

comercial que ocorreu entre os séculos XI e XIII. As primeiras universidades, studia, 

nasceram de forma espontânea, nessa época, como resposta à necessidade de 

criar competâncias que atendessem às demandas da sociedade.  

O ensino universitário foi implementado muito tardiamente no Brasil se 

comparado ao início de sua existência no restante da América e, muito mais 

marcadamente, em relação a Europa (BARICHELLO, 2000). 

As primeiras faculdades brasileiras, Medicina, Direito e Politécnicas foram 

fundadas a partir da vinda da Família Real para o país, em 1808. Segundo Oliven 

(2002) elas possuiam uma orientação profissional bastante elitista. A autora  

comenta que nesta época, as atividades científicas eram pouco desenvolvidas no 

país, sendo que se encontravam dispersas em estações experimentais, museus, 

institutos especiais e laboratórios. De acordo com a autora, ensino e pesquisa não 

apresentavam uma integração e havia um predomínio do ensino. As políticas 

desenvolvidas nas faculdades brasileiras eram inspiradas no modelo das grandes 

escolas francesas, o qual estava pautado em caráter seletivo significativamente 

criterioso na formação de profissionais. Durante o período imperial, apesar de várias 

propostas, não foram criadas universidades no país. 

A institucionalização do conceito de Universidade no Brasil é bem recente. 

Em 1922 foi criada a Universidade do Rio de Janeiro, oficialmente a primeira no 

país, através da integração dos cursos superiores já existentes na cidade, mais 

voltada ao ensino do que a extensão. Anteriormente houve tentativas para a criação 

de uma universidade no Paraná, em 1912, fato que faz com que essa Universidade 

advogue para si a glória de ser a Universidade mais antiga do Brasil (MARIANO DA 

ROCHA FILLHO, 1968). 
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 Em 1931, Francisco Campus, primeiro Ministro da Educação do país, através 

do Estatuto das Universidades, estende a todo o Brasil a possibilidade de criar 

universidades por intermédio do aproveitamento de faculdades previamente 

existentes. Esta lei admitia duas formas de organização do ensino superior, a 

Universidade e o instituto isolado. Ambas poderiam ser oficiais ou “livres”, estando à 

primeira categoria relacionada àquelas mantidas pelo governo federal ou estadual e 

a segunda àquelas mantidas por fundações ou associações particulares. E deveriam 

incluir três dos seguintes cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências 

e Letras (OLIVEN, 1990). 

 Então nos decorrer dos anos trinta, houve várias tentativas de organização 

das universidades como instituições orgânicas e integradas, dentre as quais 

merecem destaque a Universidade Federal de São Paulo, em 1934, e a 

Universidade do Distrito Federal, um ano depois. 

 Em 1935, Anísio Teixeira, então Diretor de Instrução do Distrito Federal, criou, 

através de um Decreto Municipal, a Universidade do Distrito Federal (OLIVEN, 

2002). 

  Em menos de quatro anos depois, a UDF foi fechada, em 1939, pelo regime 

autoritário vigente no Estado Novo. 

 Em 1937, foi criada a Universidade do Brasil, que se transformou no modelo 

da ideologia oficial do Estado Novo, o qual deveria ser seguido por todas as 

instituições de ensino superior do país.  

 Em 1945 o país contava com cinco Universidades e esse foi o ano em que 

José Mariano da Rocha Filho assumiu a direção da Faculdade de Farmácia de 

Santa Maria e deu início a um movimento estrutural do Ensino Superior Brasileiro. 

 A Universidade brasileira sofreu uma expansão significativa, especialmente 

nos anos 60 e 70, como resultado do “movimento de interiorização”, ou 

“democratização da universidade”, que permitiu o acesso à mesma por camadas da 

população nunca antes atingidas. 

 Até o momento, as universidades brasileiras encontravam-se todas 

localizadas não apenas em capitais, mas também por motivos históricos e 

geográficos, no litoral. A proposta de Santa Maria subverte este modelo, pois a 

regionalização busca a autonomia do interior em relação às capitais. 
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1.1.2 A Universidade Federal de Santa Maria 

 

 José Mariano da Rocha Filho, sonhou, idealizou e planejou a Universidade de 

Santa Maria com base em sua vivência como líder estudantil da Universidade de 

Porto Alegre, entre os anos de 1932 e 1936, como professor universitário, a partir de 

1938 e como diretor da Faculdade de Farmácia de Santa Maria, a partir de 1945. O 

projeto da universidade foi colocado no papel em 1953, quando ele visitou os 

principais campi universitários da Europa e dos Estados Unidos (BARICHELLO, 

2000). 

 Ele ingressou na Faculdade de Medicina de Porto Alegre em 1932, em 1933 

foi eleito Presidente do Diretório Acadêmico e foi o primeiro estudante a tomar 

assento em um Conselho Universitário, pois fundou a Federação dos Estudantes 

Universitários, de Porto Alegre, em 1934, quando da criação da Universidade de 

Porto Alegre. 

 Como Diretor da Faculdade de Farmácia, a partir de 1945 liderou o 

movimento de interiorização do ensino oficial por meio da anexação da Faculdade 

Livre de Farmácia de Santa Maria à Universidade de Porto Alegre, que, em 1947, 

passou a denominar-se URGS com a anexação da Faculdade de Farmácia. 

 Em 1948, criou a Associação Santa-mariense Pró-ensino Superior, que em 12 

anos, até a criação da UFSM, atuou como força política para a criação das 

Faculdades que integrariam a Universidade. 

 O livro UFSM, a nova Universidade, expõe o planejamento da instituição, 

dando conta de sua estrutura administrativa, seu projeto pedagógico, sua base 

filosófica e distribuição espacial da cidade universitária. 

 Apresenta novas propostas para a universidade brasileira, tanto no sentido de 

democratizar o ensino superior, através da interiorização da universidade, como em 

relação a uma nova estrutura, que já vinha sendo experimentada nas faculdades já 

existentes em Santa Maria. 

 Três características distinguem a proposta da UFSM das demais concepções 

de universidades então existentes. A primeira é a preocupação em relação à 

democratização do acesso ao ensino superior. A segunda é a concepção do espaço 

do campus universitário como um espaço comunitário, como uma oportunidade de 

“vivenciar o espírito universitário”. Já a terceira é a aliança entre a terra, o homem e 

a educação. 
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 A Universidade Federal de Santa Maria foi concebida para atuar de uma 

forma específica em relação a um território, possuindo, já na época de sua criação, a 

sua área prioritária de influência delimitada, constituída por noventa municípios do 

Rio Grande do Sul, que enviavam 93% do total dos estudantes. Embora fosse 

frisada também a sua responsabilidade com o Brasil e a importância do intercâmbio 

com outros países. 

 Além do envolvimento afetivo com o território, o fundador afirmava que é 

objetivo da universidade “propiciar uma visão panorâmica da plena cultura da época 

em que vivemos, de situar os homens em nosso tempo, de devolver-lhes a fé em 

seu próprio destino” (MARIANO DA ROCHA FILHO, 1962, p. 11). 

 Em 18 de março de 1960, o Presidente Kubstichek presidiu o ato oficial 

criando a UFSM e a Universidade de Goiás. A cerimônia foi realizada em praça 

pública, na cidade de Goiânia e, na ocasião, o Presidente discorreu sobre a 

necessidade de interiorizar o ensino superior oficial. A criação da primeira 

universidade federal do interior do Brasil significou o reconhecimento de um esforço 

de quase trinta anos em prol do ensino universitário público no Brasil 

(BARICHELLO, 2001). 

 Em seu último ato, a 30 de janeiro de 1961, o Presidente Juscelino assinou a 

Lei 3.887 criando o primeiro Quadro de Pessoal da Universidade de Santa Maria e 

as Faculdades de Agronomia e Veterinária. Ainda, conforme Barichelo (2001), a 

USM só foi instalada em 18 de março de 1961, tendo em vista que o Presidente 

Jânio Quadros trancou a Lei 3.887 que só foi publicada no Diário Oficial meses 

depois, durante o governo de João Goulart. 

No final da década de 60 as ações e ideias da UFSM expandem-se para a 

América Latina. O aumento da quantidade de cursos e alunos, ocorrido no final da 

década de 60 e início dos anos 70, foi acompanhado por uma busca intensiva de 

qualidade, através do estabelecimento de convênios internacionais que 

promovessem a capacitação dos corpos docente e discente da UFSM. Esses 

convênios permitiram o surgimento dos primeiros cursos de pós-graduação da 

Universidade Federal de Santa Maria (BARICHELLO, 2010). 

A Universidade de Santa Maria passou a denominar-se Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM) a partir da Lei 4.759, de 20 de agosto de 1965, que 

denominou e qualificou as universidades federais. 
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 Tão logo a Universidade de Santa Maria havia sido criada, Mariano entrou em 

contato com os arquitetos Oscar Valdetaro e Roberto Nadalucci e foram idealizados 

planos diretores para o campus da USM (PAVEZZI, 2011). 

 

1.1.2.1 O projeto para construção do campus  

 

 No início de 1948, Mariano solicitou, em reunião, a elaboração de um estatuto 

para a criação de uma entidade que apoiasse o incremento do ensino superior em 

Santa Maria. Então, no dia 14 de março deste ano, em reunião presidida pelo 

professor Mariano, com a presença de autoridades de Santa Maria e convidados, foi 

discutido e aprovado o estatuto, e José Mariano da Rocha Filho foi aclamado 

presidente da recém criada Associação Santamariense Pró-Ensino Superior 

(ASPES). A associação trabalhou na produção de materiais de construção que não 

existiam em Santa Maria, na época, contribuindo para a construção da Cidade 

Universitária (PAVEZI, 2011). 

 Nessa época, as universidades que estavam sendo implantadas no Brasil 

seguiam as diretrizes urbanas da Carta de Atenas, principal documento do 

urbanismo modernista. 

Para Arrussul (apud PAVEZZI, 2009, p. 12): 

 

Os princípios de Cidade Moderna propostos na Carta de Atenas e o espírito 
de modernidade vigente no país refletiram-se no planejamento e no 
desenho da Cidade Universitária, seja em relação ao plano urbanístico, seja 
no projeto dos edifícios considerados de forma isolada. 

 

Portanto, a partir do pensamento moderno, o campus da UFSM deveria seguir 

preceitos como a monumentalidade, a hierarquização de vias e a criação de um 

tecido edificado marcado por barras e torres, setorizados em zonas verdes 

(PAVEZZI, 2011). 

 Inicialmente, a universidade contava com um lote de terras de 

aproximadamente 40 hectares, em Camobi. Essas terras foram doadas para a 

construção do campus da USM pelas famílias Behr e Tonetto, na ocasião, 

proprietárias do moinho de arroz existente nesse distrito. 

 As obras do campus da USM iniciaram em outubro de 1959, pela ASPES, já 

estando concluído o primeiro bloco central do prédio do Instituto de Eletrotécnica 
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quando foi sancionada a Lei de 3.834-C, criando a USM. Entretanto o ato que 

assinalou o início da Cidade Universitária ocorreu em outubro de 1961. 

 O Plano Diretor e Urbanização da Cidade Universitária, elaborado pelos 

arquitetos Oscar Valdetaro e Roberto Nadalutti, da empresa FOMISA S/A, da cidade 

do Rio de Janeiro, e aprovado pelo Conselho Universitário previa os seguintes 

conjuntos de edificações: Serviços Gerais, Colégio Industrial e Técnico, Centro 

Politécnico, Centro Médico, Conjunto de Institutos, Faculdade de Filosofia, 

Faculdade de Direito, Faculdade de Ciências Econômicas, Faculdade de Belas 

Artes, Faculdade de Veterinária, Faculdade de Agronomia, Centro residencial para 

alunos, Centro de Esportes, Casa das Nações, Imprensa Universitária – Rádio – 

Televisão da USM, Teatro-Cinema, Reitoria, Prefeitura da Cidade Universitária, 

Museu, Planetarium e Observatório, Residência para professores e funcionários, 

Igreja, Centro comercial, Praça cívica com Concha Acústica, Lago e Centro 

Agrotécnico (PAVEZZI, 2011). 

  

 

1.1.2.2 A UFSM hoje 

 

A Instituição, atualmente, é composta por dez Unidades Administrativas, 

Centro de Artes e Letras, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Centro de Ciências 

Rurais, Centro de Ciências da Saúde, Centro de Educação, Centro de Educação 

Física e Desporto, Centro de Tecnologia, Centro de Educação Superior Norte – 

CESNORS,  Unidade Descentralizada de Educação Superior de Silveira Martins – 

UDESSM e Centro de Ciências Sociais e Humanas, esse último,  será o foco deste 

trabalho. Além disso, a UFSM conta com três unidades de ensino médio, técnico e 

tecnológico: o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, o Colégio Politécnico da 

Universidade Federal de Santa Maria e o Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. 

Além do campus de Santa Maria, seguindo a ideia de levar a universidade 

pública para o interior do Brasil foram criadas as unidades do CESNORS, Unidade 

Descentralizada de Educação Superior da UFSM em Silveira Martins (UDESM) e 

Cachoeira do Sul. 

 No ensino presencial, a Universidade oferece 141 cursos de graduação e 101 

de pós-graduação. Ainda, 9 de nível médio e 31 pós-médio, totalizando 282 cursos 

(UFSM, 2014). 
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 A Instituição incorporou o ensino à distância no ano de 2004. A 

regulamentação foi feita pela Resolução N. 002/2004, de 30 de janeiro de 2004, e 

pela Portaria N. 4.208, de 17 de dezembro de 2004, do Ministério da Educação 

(PDI/UFSM 2011-2015). 

 O corpo discente é constituído de 28.658 estudantes, em todas as 

modalidades de ensino e campus. O quadro pessoal conta com 1.878 docentes e 

2.790 técnico-admisnistrativos (UFSM, 2015, I Sem.). 

 A Universidade Federal de Santa Maria, visando a atender a lei do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, realiza anualmente a 

Autoavaliação Institucional online para os gestores, professores, técnicos 

administrativos em educação, alunos e egressos. A autoavaliação institucional tem o 

objetivo de analisar as percepções da comunidade acadêmica sobre diversos 

âmbitos/setores da UFSM. As informações obtidas permitem traçar um diagnóstico 

das fragilidades e potencialidades da instituição, e são utilizadas para orientar as 

decisões institucionais com vistas à construção de melhorias. 

 O processo de autoavaliação é coordenado pela CPA e desenvolvido em 

colaboração com as quatorze Comissões Setoriais de Avaliação - CSA. A CPA da 

Universidade Federal de Santa Maria tem sua estrutura e seu funcionamento 

regulamentos pela Resolução n. 008/04, segundo orientações do SINAES. Na sua 

composição conta com representantes da comunidade interna (docentes, discentes, 

técnicos administrativos em educação e representantes das CSA) e, também, com 

representantes da sociedade civil organizada.  

 Num contexto geral, as contribuições da avaliação institucional propiciam 

reflexões sobre a mudança da concepção da avaliação, exercício da gestão 

democrática, efetiva participação e consolidação da identidade Institucional. A 

avaliação institucional provoca a participação da comunidade acadêmica e a 

percepção da necessidade do engajamento de todos os agentes nos diversos 

setores da instituição na tomada de decisão (OLIVEIRA, 2008). 

 A Universidade Federal de Santa Maria assegura em seu estatuto, entre os 

objetivos fundamentais: IV. incentivar a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo; VI. fomentar a extensão, aberta à 

participação da população, visando à difusão das conquistas e aos benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica gerada na 

Instituição; VII. divulgar os conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
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constituem patrimônio da humanidade; e VIII. transmitir o saber por meio do ensino, 

de publicações e/ou de outras formas de comunicação (UFSM, 2013). 

 

1.2 Antecedentes históricos do Município 

 

 Pesquisas já realizadas indicam que o surgimento do município teve origem 

de um posto de índios denominado “Guarda de Santa Maria”, o qual pertencia a uma 

das estâncias missioneiras dos padres da Companhia de Jesus. Os índios que 

habitavam o atual município de Santa Maria eram os minuanos e os tapes. 

 Segundo Rechia (1999), afirma uma lenda que Santa Maria teve seu berço no 

drama de amor da índia Imembuí, que quer dizer, “A SALVA DAS ÁGUAS”, com o 

português RODRIGUES, cujo nome indígena era MOROTIN. O amor que a índia 

dedicou ao guerreiro branco, prisioneiro da tribo de Imembuí, levou-a a salvá-lo, e 

apaixonada por ele, veio a desposá-lo. Esse fato teria ocorrido no posto de índios 

“Guarda de Santa Maria”. 

 Considerando o ponto de vista histórico, a cidade de Santa Maria teve outra 

origem. Em 1777, quando foi celebrado entre Portugal e Espanha o convênio 

Tratado Preliminar de Restituições Recíprocas, o posto Guarda de Santa Maria 

situava-se na linha divisória dos domínios desses dois países. Em 1787, a Comissão 

Demarcadora de Limites divide o atual território santa-mariense em sesmarias. Em 

1797, a Partida Portuguesa da Comissão Demarcadora de Limites chega ao Rincão 

de Santa Maria. Acampando em terreno da estância do Padre Ambrósio José de 

Freitas, dando início ao povoamento do local em que se ergueria a cidade de Santa 

Maria da Boca do Monte. 

 No acampamento a povoação passou a ser conhecida por Acampamento de 

Santa Maria, e após, juntou-se Boca do Monte, devido estar próximos da entrada da 

primeira grande picada que conduzia a São Martinho. 

 Surgem duas ruas no povoamento, a de São Paulo, mais tarde passando a se 

chamar do Acampamento, devido ali estarem os ranchos dos demarcadores; e a 

Rua Pacífica, em direção ao Passo da Areia, que após meados do século XIX 

passou a ser conhecida como rua do Comércio e, após 1925, como rua Dr Bozano. 

 

 

E assim foi surgindo Santa Maria, segundo Rechia: 
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Entrelaçando o sangue indígena com a fibra portuguesa, com a audácia dos 
espanhóis, com o trabalho e a nostalgia dos negros escravos; caldeando as 
diferentes culturas que se fundiram, índios, militares, astrônomos, médicos, 
engenheiros, professores, dentistas, artífices, homens do campo e do 
comércio, no desenrolar do tempo e das idades, fizeram nascer um 
povoamento; crescer um desenvolvimento; cultivaram amor e progresso; 
preservaram a fé; lutaram; acreditaram na sua força; fizeram a povoação 
subir... progredir... avançar, e transformar num dos centros mais importantes 
do estado do Rio Grande do Sul: centro militar de importância, pelo ponto 
de vista estratégico; centro comercial, oferecendo mercado a vários ramos; 
centro cultural, para onde converge expressivo número de estudantes de 
outras cidades e mesmo do exterior; escolas de 1º e 2º graus preparando os 
futuros acadêmicos da grande Universidade Federal de Santa Maria (1985, 
p. 28-29). 

 

Por abrigar um grande número de instituições de ensino Santa Maria também 

é conhecida como Cidade Cultura. 

Assim, Santa Maria destaca-se na região, no Estado e no País como cidade 

portadora das seguintes funções relacionadas à prestação de serviços: comercial, 

educacional, médico hospitalar, rodoviário, militar. E com isso, considera-se que a 

vocação econômica do município é voltada para a prestação de serviços, 

posteriormente acentuada com o estabelecimento dos serviços públicos estatais e 

federais e com o desenvolvimento do comércio. 

 É através de um conjunto de realizações, resultado da contribuição dos 

imigrantes, pela sua referência na prestação de serviços, crescimento da área de 

educação e cultura, que Santa Maria se destaca. Conforme afirma Flores: 

 

A cidade de Santa Maria é marcada por inúmeras particularidades que 
tornam difícil uma afirmação definitiva sobre sua caracterização histórica, 
seja sob o ângulo de análise institucional, seja pelas suas vicissitudes 
econômicas, sociais e culturais (2010, p. 19). 

 

Os bens culturais, expressões dos valores, características e manifestações de 

uma sociedade, constroem a memória da cidade.  

Para abordarmos patrimônio e cultura em Santa Maria que é conhecida como 

Cidade Cultura, é necessário fazermos algumas reflexões quanto às etnias que a 

compõem. 

A população que formou Santa Maria é uma mescla de várias etnias. O índio, 

como habitante legítimo da terra; o português e o espanhol, aqui chegados para 

cumprirem o Tratado das Restituições Recíprocas, na demarcação dos limites do 

território e consigo trazendo o negro como seu escravo. Cada oficial, integrante das 
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Partidas, tinha o seu. Os alemães, vindos com o Batalhão de estrangeiros, como 

mercenários, trouxeram uma cultura diferente da dos alemães imigrantes que vieram 

como colonos ou comerciantes. Os imigrantes italianos que se instalaram aqui a 

partir de 1877; os judeus, provindos da colônia russa, estabelecendo-se no Pinhal, 

criaram a Colônia agrícola de Philipson em 1903. Os japoneses dedicaram-se à 

cultua de flores em granjas e ao comércio delas. Os sírio-libaneses, dedicados ao 

comércio, eram inicialmente conhecidos como mascates.   

Todas essas etnias trouxeram características que foram formando a cultura 

de Santa Maria. 

Cidade e sujeito constroem-se ao mesmo tempo. Logo, a cidade pode ser 

vista como um grande mosaico cultural, formado por peças múltiplas que vão 

construir uma identidade local. Esta cultura envolve o falar, o vestir, a maneira de 

preparar os alimentos, as crenças, englobando tanto a cultura erudita e a arte do 

povo, natural e espontânea. 

Com a implantação da Universidade Federal de Santa Maria, inaugurando a 

interiorização do ensino superior, assistimos a partir dos anos 60, ao início de mais 

um ciclo, o universitário. Santa Maria passa a constituir-se verdadeiro pólo irradiador 

de ciência, arte, técnica e cultura em toda a sua região e Estado. Como 

consequência desse processo, passou a ser reconhecida como “Cidade Cultura”. 

A relação da UFSM com a cultura local está presente em muitas 

manisfestações como podemos destacar a Orquestra Sinfônica, a Editora da UFSM, 

o Teatro Caixa Preta, a Feira do Livro (iniciativa de alunos). Professores e alunos 

constroem saber e cultura conceitos indissociáveis na concepção desta 

Universidade.  

Segundo Barichello (2001), a universidade é acima de qualquer função que 

venha a exercer num determinado tempo ou espaço, uma comunidade do saber. Ou 

seja, essa comunidade, envolve o agir humano, e essas ações formam e constróem 

a identidade coletiva da universidade. 

  

1.2.1 A educação e as Universidades em Santa Maria 

 

 Durante o período colonial e mesmo no tempo do império, a educação era 

mínima, não havia escolas. As Câmaras de Santa Maria não reivindicavam, pedindo 

escolas como se fosse um favor o Imperador concedê-las.  
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 A influência germânica começou a preponderar em 1850, e exerceram o 

magistério particular. As aulas aconteciam, na sua maioria, nas residências dos 

professores.  

 A primeira escola pública foi criada pelo Ministério da Fazenda e Interior da 

República de Piratini em 22 de agosto de 1838.  

 Em 1901, o Governo criou o Colégio Distrital em Santa Maria visando a 

formação de professores. Com sede onde atualmente funciona o Instituto de 

Educação Olavo Bilac.  

 Em 14 de julho de 1906, foi inaugurada a Escola Complementar de Santa 

Maria, que funcionou até 04 de março de 1910. 

 No regime republicano, com o desenvolvimento do comércio e das indústrias, 

juntamente com o crescimento da população, o ensino particular foi incrementado. 

Atualmente Santa Maria conta com nove instituições de ensino superior, são 

elas: Universidade Federal de Santa Maria, Centro Universitário Franciscano, 

Universidade Luterana do Brasil, Faculdade Metodista de Santa Maria, Faculdade 

Integrada de Santa Maria, Faculdade de Direito de Santa Maria, Faculdade Palotina 

de Santa Maria e Instituto Federal Farroupilha. Além de nove Pólos de Educação a 

Distância: Sistema Educacional Galileu - SEG, Universidade Aberta do Brasil – UAB, 

Universidade Anhanguera  - Uniderp, Universidade Regional do Noroeste do Rio 

Grande do Sul – Unijuí, Centro Universitário UniSEB Interativo, Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos – Unisinos, Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul, 

Universidade Privada do Norte do Paraná – Unopar e Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul – UFRGS. 

Na obra Santa Maria Cidade Cultura, os autores apresentam algumas 

relações entre o conceito de universidade e cultura, o que nos leva a compreender 

melhor porque a UFSM é um patrimônio cultural-turístico de Santa Maria e região. 

 Num primeiro momento traçam uma rápida genealogia do conceito de cultura, 

na busca de propor um entendimento de sua relação com o conceito de 

universidade. Em segundo, trazendo a tona o projeto da Universidade Federal de 

Santa Maria e sua relação com a cultura, através de sua proposta de uma plena 

integração entre Terra, Homem e Educação. E, em terceiro, relata três pressupostos 

para conceber Santa Maria como cidade cultura, narrando o entrelaçamento entre os 

conceitos de universidade e cultura, e o faz com base em três argumentos. O 

primeiro está ligado à concepção da Universidade Federal de Santa Maria, cujas 
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diretrizes tratam a cultura como fundamental à formação do indivíduo e à sua 

relação com a sociedade. O segundo é o de que a denominação “cultura” atribuída a 

Santa Maria é referente ao conceito de cultura como construção, como aquisição 

própria do ser humano em sua experiência existencial. O terceiro pressuposto é o de 

que Santa Maria tornou-se conhecida como cidade cultura principalmente através 

das atividades da UFSM, a primeira universidade federal criada no interior do Brasil 

e, mais especificadamente, através das relações da comunidade universitária e as 

comunidades culturais do Brasil e do mundo. 

 

1.3 Valorização da memória como referencial na construção de uma identidade  

 

 A memória, objeto de estudo das ciências sociais, enquanto fenômeno social 

representa um olhar sobre o passado, mais que isso, remete a fatos e 

acontecimentos que nos permitem um contato com a história. Para compreendermos 

identidade cultural e o papel do resgate do passado para a construção de tal, se faz 

necessário uma abordagem em torno alguns estudos sobre a memória. 

 Alguns autores como Le Goff (2003) defendem a ideia de uma memória 

coletiva. Já outros, como Portelli (1997) e Pesavento (2008), se ocupam com uma 

memória individual, com base na história oral das pessoas, numa relação da 

memória com as experiências pessoais do sujeito. 

Segundo Le Goff (2003, p. 8) “O processo da memória no homem faz intervir 

não só a ordenação dos percursos, mas também o modo de os interpretar”. 

Portanto, a memória vista tanto pelo aspecto biológico ou psicológico, resulta 

da capacidade de organização das informações e apenas existe enquanto essa 

organização a mantém. Sendo assim, podemos dizer que a memória muito tem de 

individual, pois cada indivíduo a organiza de uma maneira baseado em suas 

lembranças e interpretações. 

Atlan (apud LE GOFF, 2003, p.10), ao estudar os sistemas auto-

organizadores, relaciona linguagem e memórias: 

 
A utilização de uma linguagem falada, e depois escrita, de fato representa 
uma extensão formidável de possibilidade de armazenamento da nossa 
memória que, graças a isso, está em condições de sair dos limites físicos do 
nosso corpo para ser depositada quer noutras memórias quer nas 
bibliotecas. 

Se pensarmos a questão da memória em diferentes períodos da história, 
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observamos que há diferenças na relação entre a memória para as sociedades sem 

escrita e a sociedade de memória essencialmente preservada pela escrita. 

Le Goff (2003) na obra História e Memória, compara a memória em cinco 

momentos: a memória étnica nas sociedades sem escrita; o desenvolvimento da 

memória, da oralidade à escrita, da Pré-história à Antiguidade; a memória medieval, 

em equilíbrio entre o oral e o escrito; os progressos da memória escrita, no século 

XVI aos nossos dias; e por útlimo, as revoluções atuais da memória. 

A partir dessa análise, podemos observar que a memória coletiva se mostra 

como um dos elementos mais importantes da sociedade, tanto para aquelas mais 

desenvolvidas, como as menos desenvolvidas, classe dominante e dominada. Se 

tornando muitas vezes um instrumento de poder, podendo, inclusive, a memória 

coletiva ser manipulada para esse fim. Le Goff (2003) observa que nas sociedades 

desenvolvidas, arquivos orais e audiovisuais, não escaparam do controle dos 

governantes, e há tentativa de controle da memória, por parte deles e dos novos 

meios de produção de memória, como o rádio e a televisão. 

Portelli (1997) define a história oral como a ciência do indivíduo, pressupondo 

que a memória está instrinsecamente ligada à experiência pessoal.  

 

A História Oral é uma ciência e arte do indivíduo. Embora diga respeito –  
assim  como  a  sociologia  e  a  antropologia  –  a  padrões  culturais, 
estruturas sociais e processos históricos, visa aprofundá-los, em essência, 
por meio de conversas com pessoas sobre a experiência e a memória 
individuais e ainda por meio do impacto que estas tiveram na vida de cada 
uma (PORTELLI, 1997, p. 15). 

 

Contudo, o autor reconhece que embora se dê a partir de um processo 

individual, a memória faz parte de um contexto coletivo, de padrões sociais e 

culturais coletivos. 

Enquanto a memória refere-se a questão da lembrança ou esquecimento, a 

história, por sua vez, é a representação do passado. 

Nora (1993) afirma que memória e história estão longe de serem 

considerados sinônimos.  

 
A memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse sentido, 
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, sucetível de longas latências e de repentinas 
revitalizações. A história é a reconstrução sempre problemática e 
incompleta do que não existe mais. A memória é um fenômeno sempre 
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atual, um elo vivido no eterno presente; a história, uma representação do 
passado (NORA, 1993, p. 9). 

 

Construções arquitetônicas, obras de arte, costumes, e qualquer outra 

manifestação que expresse a rotina de um povo, representam a identidade deste e 

exprimem sentimentos comuns que manifestam singularidade, o que por si só, 

engloba indiscutível valor humanístico. 

A memória é um elemento da identidade, tanto individual como coletiva. 

Sendo assim, Japiassú (1996, p. 178) afirma que, “a memória pode ser entendida 

como a capacidade de relacionar um evento atual com um evento passado do 

mesmo tipo, portanto como uma capacidade de evocar o passado através do 

presente”. 

 Portanto, a valorização do patrimônio cultural bem como da sua preservação 

proporcionam a valorização dos indivíduos e a construção de uma memória, através 

do valor dos símbolos comuns nas sociedades, o que cria uma identidade.  

Milder nos traz que: 

 

O termo memória pode ter significados diferentes, dependendo do contexto 
em que é aplicado. Pode-se referir a memória como uma fonte de 
armazenar informações diversas; como nossas recordações; como a 
história individual de um sujeito, ou como a história de um povo. Portanto, a 
memória provém de experiências (2006, p. 151). 

 

Logo o patrimônio adquire importância como materialização de uma 

identidade, que antes de tudo já está constituída no imaterial, ou seja, na memória 

de cada indivíduo. 

Na concepção de Hall (1999, p. 48), “as identidades nacionais não são coisas 

com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da 

representação”. 

Sendo assim, a identidade de um lugar é um conjunto de características, 

representa a história de um povo, que fazem com que este local seja único, 

enquanto identidade cultural e memória reforçam-se mutuamente. 

Dentro dos grupos há aqueles que querem lembrar acontecimentos, para que 

não fiquem esquecidos, desejam que a memória permaneça viva. Há a preocupação 

com que as próximas gerações tenham conhecimento dos fatos acontecidos. É 

nesse modo de pensar, de buscar pela memória adormecida, para que ela venha à 

tona que Pollak argumenta: 
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Existem lugares na memória, lugares particulares ligados a uma lembrança, 
que pode ser uma lembrança pessoal, mas também pode não ter apoio no 
tempo cronológico. Pode ser, por exemplo, um lugar de férias na infância, 
que permaneceu muito forte na memória da pessoa, muito marcante, 
independente da data real em que a vivência se deu (1989, p. 202). 

 

Sobre os lugares de memória, Nora (1993) afirma que estes são construídos 

social e culturalmente, envolvendo interesse político, econômico e jogo de poder. 

Logo, a imagem de um lugar pode nem sempre estar de acordo com a história 

oficial. O lugar de memória, pode, portanto, ser uma monumentalização de um 

evento. Nos permitindo refletir, que imagens distorcidas da realidade podem ser 

construidas e serem perpetuadas por gerações nos parecendo como algo 

verdadeiro. Ou seja, ao construírmos uma imagem, estamos deixando invisíveis 

outras realidades. 

As memórias são importantes registros vividos que partem das lembranças e 

eternizam lugares como referências, trazendo em si, os mais diversos sentimentos 

documentados e aflorados em narrativas, sonhos e percepções. Da memória 

presente nos cantos e contos, no real e no imaginário, do individual e do coletivo, 

renasce o passado. Daí surgem os lugares de memória que são verdadeiros 

patrimônios culturais, projetados simbolicamente, que podem estar atrelados a um 

passado vivo que ainda marca presença e reforça traços identitários do lugar.  

Segundo Gastal: 

 

(...) as diferentes memórias estão presentes no tecido urbano, 
transformando espaços em lugares únicos e com forte apelo afetivo para 
quem os visita. Lugares que não apenas tem memória, mas que para 
grupos significativos da sociedade, transformaram-se em verdadeiros 
lugares de memória (2005, p. 77). 

 

Já para Wehling:  

 

A memória do grupo sendo a marca ou sinal da sua cultura possui algumas 
evidências bastante concretas. A primeira e mais penetrante dessas 
finalidades é a própria identidade. A memória do grupo baseia-se 
essencialmente na afirmação de sua identidade (2003, p. 13). 

 

Portanto, a memória é elemento essencial do que chamamos identidade, 

sendo sua conservação pelo povo, o que mantém uma identidade. Por isso é tão 

importante preservá-la. Ou seja, a ligação entre a memória e a identidade é tão 
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profunda que o imaginário-cultural se alimenta destes para se auto-sustentar e se 

reconhecer como expressão particular de um determinado povo. 

Como afirma Santos: 

 

A memória não pode ser entendida como apenas um ato de busca de 
informações do passado, tendo em vista a reconstituição deste passado. 
Ela deve ser entendida como um processo dinâmico da própria 
rememorização, o que estará ligado à questão de identidade (2004, p. 59). 

 

A desintegração social é uma característica dos dias atuais, causada pelo 

enfraquecimento do núcleo das culturas locais e pelo desaparecimento gradativo 

dos grupos locais como transmissores de cultura. 

 No contexto de Santa Maria a Universidade Federal de Santa Maria faz parte 

da memória da cidade, que se caracterizou por um longo período de tempo como 

uma cidade comercial/ferroviária e que a partir das instituições de ensino superior 

que surgiram passa à cidade universitária. 

Com a criação da Universidade Federal de Santa Maria, a cidade passou a ter 

um reconhecimento do que vinha sendo posto enquanto Educação Superior. Santa 

Maria “de pacata cidade no século XIX, transformou-se em cidade ferroviária, em 

cidade comercial e, então, cidade estudantil” (BISOGNIN; FOLETTO, 2008, p. 191).   

A partir da criação da UFSM, na década de 60, a cidade passou a receber um 

contingente populacional oscilante em função dos estudantes. Esses habitantes 

temporários da cidade, juntamente com professores e técnicos, formam a UFSM, 

pois além de prédios uma Instituição é formada acima de tudo por pessoas e seus 

feitos. São essas relações e expressões que formam a memória da UFSM enquanto 

patrimônio histórico e cultural. 

O turismo, por sua vez, pode representar uma das oportunidades de 

divulgação das riquezas e características da região, evidenciando assim, a 

importância da preservação patrimonial.  
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CAPÍTULO II 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

 

2.1 Definições 

 

 

Este capítulo tem por objetivo trazer alguns conceitos em torno da temática 

patrimônio cultural, como a Universidade Federal de Santa Maria enquanto 

patrimônio da cidade e região, a importância do fortalecimento da identidade 

institucional e ainda, a relação do patrimônio com o turismo. 

O termo patrimônio pode ser compreendido como o legado que nos é 

transmitido de representações com algum significado.  

“O significado dado ao patrimônio cultural seja material ou imaterial é definido 

pela população e no uso dado a ele por uma sociedade” (DURHAN, 1984). 

Em “Você tem cultura?”, Roberto Matta faz uma reflexão sobre as diferentes 

maneiras como o termo cultura é visto pelo senso comum. Muitas vezes cultura é 

utilizado em um sentido restrito referindo-se ao grau de conhecimento sobre 

determinado assunto como política ou literatura, a um nível de educação, na 

capacidade de compreender certos contextos. Então diz-se que alguém é “culto” 

quando se quer dizer sábio, conhecedor de determinado assunto. 

Porém, a cultura engloba ações, as formas como um grupo se relaciona, 

portanto envolve todas as pessoas. Está dentro e fora de nós, podendo ser vista 

como interpretação da vida social. O conceito de cultura é polissêmico bem como as 

próprias interpretações da cultura. 

Portanto bens materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis que 

compreendem o patrimônio cultural são considerados como representações 

significativas da cultura humana, como sendo importantes para o conhecimento da 

identidade cultural de um povo. 

Logo, podemos afirmar que o patrimônio é híbrido, pois ele reune vários 

elementos, várias trocas culturais. 
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O patrimônio é uma construção social, potendo ter uma repercursão local, 

nacional ou internacional. Sendo construído em um determinado momento para um 

determinado fim.  

Podemos afirmar que atua como um nexo entre pessoas separadas pelo 

tempo, no sentido de testemunhar ideias, fatos e situações do passado. Onde o 

sentido de preservar está ligado a garantia e uso por parte da comunidade a esses 

bens. 

Autores como Llorenç Prats (1998) e Néstor Garcia Cancliani (1999) nos 

permitem compreender melhor essas questões em torno da temática do patrimônio.  

 Patrimônio é construido pelo ser humano, num dado momento histórico, nos 

permite compreender que este patrimônio sofre diferentes interpretações e, que 

altera de sentido ao longo do tempo. Pois a relação da comunidade com o 

patrimônio muda.  

Segundo Prats (1998) “El patrimonio cultural es una invención y una 

construcción social”. O autor quer dizer que por traz dessa construção, há uma 

realidade concreta, porém, que esta é permeada de elementos inconcientes e 

também pessoais que levam a legitimação. Pois, a experiência da visitação 

patrimonial depende de fatores como a interpretação e as facilidades da experiência. 

No caso desse projeto, se trouxermos o enfoque de Santa Maria como Cidade 

Universitária, como é reconhecida por muitos, estaremos deixando de lado muitas 

outras características tão fortes quanto, que a representam também, como a 

presença do militares, sendo aqui localizado o segundo maior contingente do país, a 

religiosidade, tão fortemente marcada pela Romaria da Medianeira e anos atrás do 

Rosário, a Santa Maria da rede férrea, entre outras denominações pelas quais a 

cidade é conhecida. 

Com relação a questão da invenção, o autor quer explicar que retiramos 

elementos da realidade e ressignificamos, ou seja, a partir de vestígios, construimos 

uma outra realidade. E ainda, que partimos de uma realidade vivida, que engloba as 

nossas experiências, para contarmos experiências anteriores. 

Logo, todas essas construções do patrimônio, que têm por base as 

representações que temos do passado, história e narrativa, é uma representação.  

Outra questão apontada por Prats (1998) é a percepção de que essas 

narrativas, a nossa percepção da história, muda com o passar do tempo, uma vez 

que a sociedade vai mudando as suas representações. 
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Com relação a essa mutatividade, Canclini, da mesma forma, afirma: 

 

Aquilo que se entende por cultura nacional muda de acordo com as épocas. 
Isto demonstra que, mesmo existindo suportes concretos e contínuos do 
que se concebe como nação (o território, a população e seus costumes etc), 
em boa parte o que se considera como tal é uma construção imaginária 
(1994, p. 98). 

 

Canclini (1994) aponta que o patrimônio está intimamente ligado ao 

capitalismo, a preocupação com um retorno econômico em torno de tal. O autor 

afirma que (p. 95) “Nos debates sobre o patrimônio histórico costuma-se ver como 

inimigos dos atuais procesos de mudança o desenvolvimento urbano, a 

mercantilização, as indústrias culturais e o turismo”. 

O autor menciona em seu texto, que no México o imaginário discursivo 

sempre contribuiu na configuração do seu sentido. Desde discursos de presidentes, 

políticos, crônicas literárias e jornalísticas, cinema e canções, disseram como é o 

país, sobretudo ressalta que esse processo se deu, de forma como eles desejavam 

que fosse simbolizado o país. Canclini refere-se a uma coerência imaginária. 

“Chamo-os assim pelo caráter de construção desses textos e imagens, e porque 

informam tanto sobre feitos altamente significativos quanto sobre o modelo ideal de 

nação dos que os elaboraram” (CANCLINI, 1994, p. 98). 

Corroborando com essa questão, Mériti de Souza, analisando o caso 

brasileiro, também refere-se a questão de um mito fundador que acaba por legitimar 

discursos. A autora afirma que: 

 

A história e a memória brasileira estão impregnadas pelos valores 
associados aos ideários das suas elites políticas, econômicas e culturais. A 
atribuição de sentidos à realidade é articulada a partir da escrita, das 
narrativas e da historigrafia, dentre outros. Assim, localizamos a presença 
de mitos e narrativas que funcionam como explicações à organização 
cultural nacional, ao oferecerem sentidos a trajetória social, econômica e 
política brasileira (SOUZA, 2004, p. 4). 

 

Assim, ressalta-se que alguns aspectos como outras questões que permeiam 

a nossa história muitas vezes são deixados de lado. 

O patrimônio da mesma forma pode ser visto até como um espaço de disputa 

econômica, política e simbólica.  
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Canclini traz a questão dos usos que damos ao patrimônio. 

 

Os que vêem no patrimônio uma ocasião para valorizar economicamente o 
espaço social ou um simples obstáculo ao progresso econômico sustentam 
uma concepção mercantilista. Os bens acumulados por uma sociedade 
importam na medida em que favorecem ou retardam “o avanço mmaterial” 
(1994, p. 104). 

 

O autor traz a questão da estética com enfoque exibicionista que se dá nos 

processos de restauração quando pensados somente no sentido de atrair 

rendimento econômico, não se levando em o cuidado com a manutenção das 

características originais de um bem e a originalidade das manisfestações populares.  

Observamos que a atividade turística, em muitos casos, gera aspectos 

negativos como a especulação imobiliária de uma região, a degradação ambiental, 

quando o crescimento turístico não leva em conta a capacidade de carga dos 

lugares e, ainda, a cenarização do patrimônio como refere-se Clanclini (1994).  

Portanto, é necessária a adoção de um planejamento sustentável, na busca 

de um turismo sustentável, termo muito usado atualmente pelos estudiosos do setor, 

em que se minimizem esses efeitos. Observa-se que o envolvimento da 

comunidade, nesse processo, é uma das premissas para o desenvolvimento do 

turismo sustentável.  

Assim a atividade turística  pode auxiliar no processo de valorização e 

aumento da percepção do valor patrimonial e cultural, da história e identidade de 

uma sociedade.  

A partir dessa concepção em torno do desenvolvimento turístico, a 

Universidade Federal de Santa Maria pode através do reconhecimento de uma 

identidade turística trabalhar no sentido de valorizar-se enquanto patrimônio.  

 

2.2 Patrimônio cultural no Brasil 

 

A forma de pensar nossa herança cultural como um lugar  de memória vai de 

encontro à prática de preservação do patrimônio que se estabeleceu no país na 

década de 1930 e, até certo ponto, ao próprio rumo assumido pelas atividades de 

turismo no Brasil. 

Num país de herança escravista, no qual o trabalho não era visto como forma 

de criação de valores culturais, os objetos considerados dignos de proteção 
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estiveram, até recentemente, relacionados à colonização e às classes proprietárias. 

Negros e brancos pobres eram vistos nos livros escolares como trabalhadores, mas 

não como construtores de cultura, distinção que cabia há poucos, brancos e 

proprietários, com acesso aos bancos das faculdades e à cultura européia, tida 

como modelo. 

Esse fator explica o porquê do distanciamento entre o patrimônio cultural e a 

maioria da população braasileira, uma vez que essa não reconhecia nele nada de 

seu. 

A partir de 1980, através dos movimentos sociais que buscavam a 

democraização do país, outros segmentos sociais e étnicos começaram a ter seus 

papéis reconhecidos como construtores da sociedade, da história e da cultura 

brasileira. 

 

2.2.1 Políticas de preservação  

 

A partir de 1964, crescera a intervenção do estado brasileiro na cultura e, em 

1967, o Departamento de Assuntos Culturais da Organização dos estados 

Americanos (OEA) promoveu um encontro no Equador, do qual resultou um 

documento, assinado pelos países participantes, inclusive o Brasil: a carta de Quito. 

Nela se recomendava que os projetos de valorização do patrimônio fizessem parte 

dos planos de desenvolvimento nacional e fossem realizados simultaneamente com 

o equipamento turístico das regições envolvidas. 

Nesta época, o governo Castelo Branco instituiu o Conselho Nacional de 

Turismo e a Embresa Brasileira de Turismo (Embratur), ambos voltados para a 

coordenação das atividades de turismo às necessidades do desenvolvimento 

econômico e cultural. O Sistema Nacional de Turismo foi instituído em 1967, ano em 

que também se realizou o I Encontro Oficial de Turismo Nacional. Tratava-se de 

fomentar uma atividade econômica que atendia ao desenvolvimento social, meta 

que, com a segurança e a integração nacionais, constituía, então, o núcleo da 

política do governo federal. 

A valorização turística já se mostrava eficiente em outros países e a 

promoção dos patrimônios históricos, festas típicas e belezas naturais promoveria a 

imagem do Brasil como um país com tradição e potencialidade para enfrentar o 

futuro. Porém, o turismo na época não contava com plenas condições de 
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aproveitamento do patrimônio, cujo estado de conservação, em geral, deixava a 

desejar. Além disso, elementos fundamentais para o desenvolvimento da atividade, 

como estrutura de apoio e pessoal especializado, estavam apenas começando a 

serem formados. 

A preocupação com o patrimônio histórico e arquitetônico teve início na 

dédcada de 1910, na ocasião em que o país enfrentava uma crise política e de 

identidade. 

Quanto à política de conservação do patrimônio, no Brasil, o assunto começa 

a ser tratado legalmente, na Constituição Brasileira de 1934, que traz em seu artigo 

148, como dever da União, dos estados e dos municípios a proteção dos objetos de 

interesse histórico e do patrimônio artístico do país, porém a consolidação ocorre 

somente a partir da criação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional 

(SPHAN). 

No decreto fica definido como patrimônio, o conjunto de bens móveis e 

imóveis existentes no país, que sejam de interesse público, quer por sua vinculação 

a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu valor arqueológico ou 

etnográfico, bibliográfico ou artístico. E somado a isso os monumentos naturais, 

sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que 

tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Esses 

itens passavam a ser considerados patrimônios depois de registrados em um dos 

quatro Livros Tombo: Livro Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; o Livro 

Tombo Histórico; o Livro Tombo de Belas-Artes e o Livro Tombo das Artes Aplicadas 

(TOLEDO, 2010, p.15). 

Posteriormente, através do Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, é 

criado o Instituto do Patrimônio Artístico Nacional (IPHAN), sendo, a partir de 1990, 

vinculado ao Ministério da Cultura.  

No final dos anos 1960, a indústria cultural experimentava grande impulso no 

país e além disso, o regime militar procurava sanar o desemprego e promover o 

desenvolvimento. A junção entre patrimônio e turismo, nesse momento, se 

apresentava como solução para diversas situações, incluída a “salvação” do 

patrimônio, em razão de seu aproveitamento econômico. 

Em 1975, o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas 

pretendia criar linhas de crédito especiais para a restauração de imóveis destinados 

ao aproveitamento turístico, a concessão de incentivos tributários e a formação de 
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mão-de-obra especializada em restauro, além de outras medidas. Implementado, o 

Programa obteve alguns resultados, como a adaptação de antigas residências para 

hospedagem. 

Outro embasamento legal parte da Constituição Federal Brasileira de 1988. O 

artigo 215 trata a proteção de modo amplo, mencionando o direito de todos ao 

exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, cabendo ao 

Estado, por sua vez, a garantia do exercício desses direitos bem como a valorização 

e difusão das manifestações culturais. Já o art. 216, traz o conceito de patrimônio 

cultural e os meios utilizados para a sua proteção. 

Segundo o art. 216: Constituem patrimônio cultural de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 

às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Analisando o caput do art. 216, nota-se que não ampara toda e qualquer obra 

humana, mas sim aquelas portadoras de significação referencial. 

Ainda demonstra a proteção do patrimônio incluindo tanto a preocupação com 

a preservação dos bens materiais, manifestações tangíveis, como também aquelas 

que representam expressões locais, o modo de viver e agir de um povo, e, portanto 

também fazem parte da representação de uma identidade. 

A partir de 2004, através do Decreto 5.040 torna-se o IPHAN como 

responsável institucionalmente pela promoção, coordenação e preservação do 

Patrimônio Cultural Brasileiro nas categorias do patrimônio material e imaterial. 

 

2.3 A UFSM como patrimônio de Santa Maria 

 

A cidade de Santa Maria é considerada de grande influência na região. É a 5ª 

cidade mais populosa do Rio Grande do Sul e, isoladamente, a maior de sua região.  
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Conforme aponta Marchiori, nascida como acampamento militar, durante os 

trabalhos para a demarcação de fronteiras entre Portugal e Espanha, a “cidade 

Coração do Rio Grande” teve origem humilde: uns poucos ranchos levantados no 

alto da cochilha correspondente ao atual centro urbano, que delinearam o trecho 

inicial de sua mais importante rua, vinculada pelo nome àquele histórico 

Acampamento. 

Já em suas primeiras décadas, passou por um surto rápido de 

desenvolvimento com a implantação da rede ferroviária gaúcha, mercê de sua 

posição geográfica central no Estado. 

Desde o início da atividade ferroviária era um dos centros regionais mais 

importantes do Estado. Na deécada de 60, passou a abrigar a primeira Universidade 

pública do interior do país. A cidade crescia, o comércio prosperava nas galerias e 

quadras centrais da cidade. Eram os tempos dos passeios na primeira quadra, dos 

cinemas de rua e Santa Maria começava a mudar. Pelos trens que chegavam e 

partiam no final da Avenida Rio Branco já era muitos que vinham até a cidade em 

busca de produtos, serviços e formação educacional. Também passava a ser 

procurada para consultas e tratamentos médicos, vindo a tronar-se referência na 

região. 

Atualmente, Santa Maria é conhecida como uma das principais cidades do 

estado, destacando-se como centro comercial, estudantil, militar e de prestação de 

serviços. “Pólo ferroviário”, “militar”, “Cidade Cultura”, “Cidade Universitária”. 

Valores, hábitos, crenças, expectativas são realidades culturais difusas, porque só 

se definem se representadas por signos;... a cultura representa-se por signos e sofre 

o impacto da natureza, modo e forma que eles apresentam. Assim, a cultura gera o 

simbólico e só pode ser apreendida por meio deles (BURKE, 1989; JAMESON, 

1992). 

Essa contradição só é superada se entendermos o plano cultural dividido com 

o biofísico, o econômico, o social, e o tecnológico, como possibilidades de 

conhecimento que são dadas ao homem como forma de integrar-se na natureza e 

dela participar. 

No domínio dessa experiência, o deslocamento surge como signo de 

diferença entre espaços e tempos e se manifesta na prática cultural corriqueira que 

se define através da viagem e do turismo (FERRARA, 1999). 
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Portanto, ao chegar à cidade através da UFSM, o visitante depara-se com 

uma Universidade que deve ser reconhecida como patrimônio cultural de Santa 

Maria e região, por tudo que representa. Ao ser criada a UFSM, na década de 60, a 

cidade passa a abrigar um grande contingente de pessoas em torno da Universidade 

e, ao somar-se com outros centros de ensino que surgem, passa a ser vista como 

uma Cidade Universitária. A UFSM impulsiona a economia da cidade, sendo seu 

orçamento superior ao da Prefeitura de Santa Maria. Além disso, é considerada 

umas das melhores universidades brasileiras. 

Apesar de todas essas caratcerísticas, a comunidade parece ainda não 

possuir um marco identificador da sua importância na história do ensino superior 

brasileiro. 

 

2.4 Patrimônio Cultural e o Turismo 

 

A atividade turística foi desenvolvida sob impulsos diversos, entre eles o 

consumo de bens culturais. 

Conforme Barretto (2002, p. 20), “De acordo com a Organização Mundial do 

Turismo, o turismo cultural seria caracterizado pela procura por estudos, cultura, 

artes cênicas, festivais, monumentos, sítios históricos ou arqueológicos, 

manifestações folclóricas ou premiações”. 

O turismo desempenha importante papel enquanto incentivador da 

valorização, preservação cultural e apreciação das diversas culturas. As riquezas, 

gastronomia, costumes, através da atividade turística são reconhecidos e 

preservados.  

O turismo propicia uma interação social através do contato do visitante com 

as diferentes manifestações culturais que configuram a identidade cultural de um 

grupo. Através dele, é possível enfatizar e disseminar a importância de uma região, 

propagar conhecimento e ainda ressaltar a diversidade das manifestações locais. 

Segundo Gallichio (apud ASHTON, 2003, p. 61) “[...] A atividade turística 

proporciona uma experiência e uma vivência pela inserção em um quadro identitário 

através da ocupação de novas posições sócio-culturais e do domínio das 

representações locais”. 

O turismo transforma a especificidade local em um componente de 

informação, linguagem e comunicação. 
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Conforme Andrade:  

 

A simples presença de turista em um núcleo receptivo desencadeia um 
processo dinâmico e irreversível, cujas consequências possuem o caráter 
da imprevisibilidade, pois as diferentes culturas, a do turista e a do núcleo, 
podem se completar ou se repudiar (1992, p. 95).  

 

Conhecer lugares, assistir a manifestações artísticas, degustar de pratos 

típicos de uma região, são exercícios de se colocar no lugar do outro, oportunidades 

de compreender a ele e a si mesmo. 

Consideram-se patrimônio histórico e cultural os bens de natureza material e 

imaterial que expressam ou revelam a memória e a identidade das populações e 

comunidades. São bens culturais de valor histórico, artístico, científico, simbólico, 

passíveis de se tornarem atrações turísticas: arquivos, edificações, conjuntos 

urbanísticos, sítios arqueológicos, ruínas, museus e outros espaços destinados à 

apresentação ou contemplação de bens materiais e imateriais, manifestações como 

música, gastronomia, artes visuais e cênicas, festas e celebrações. Os eventos 

culturais englobam as manifestações temporárias, enquadradas ou não na definição 

de patrimônio, incluindo-se nessa categoria os eventos gastronômicos, religiosos, 

musicais, de dança, de teatro, de cinema, exposições de arte, de artesanato e outros 

(BRASIL, 2014). 

Além disso, outros recortes como turismo cívico, religioso, místico/esotérico e 

étnico também são considerados segmentos específicos do Turismo Cultural, o que 

gera amplas oportunidades para desenvolver roteiros adaptados a diversos gostos e 

necessidades, tanto do turista nacional quanto do estrangeiro. 

Segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2014), os principais atrativos do 

Turismo Cultural são: 

- sítios históricos – centros históricos, quilombos 

- edificações especiais – arquitetura, ruínas 

- obras de arte 

- espaços e instituições culturais – museus, casas de cultura 

- festas, festivais e celebrações locais 

- gastronomia típica 

- artesanato e produtos típicos 

- música, dança, teatro, cinema 
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- feiras e mercados tradicionais 

- saberes e fazeres – causos, trabalhos manuais 

- realizações artísticas – exposições, ateliês 

- eventos programados – feiras e outras realizações artísticas, culturais, 

gastronômicas 

- outros que se enquadrem na temática cultural. 

No caso da Universidade Federal de Santa Maria, sua história merece ser 

preservada e divulgada como patrimônio que é, neste sentido não facilitar ao turista, 

de forma estruturada, todos esses bens, é impedi-lo de fruir uma experiência única 

no destino. 
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CAPÍTULO III 

 

TURISMO E EVENTOS 

 

 

3.1 O fenômeno turístico 

 

O ser humano sempre foi ávido por viver situações de descobertas e de 

grandes acontecimentos. Isso podemos verificar desde a civilização antiga, em que 

encontramos os primeiros registros de deslocamentos de pessoas de uma 

localidade para outra, em que se reuniam para tratar assuntos de seu interesse 

(MATIAS, 2002). 

O hábito de viajar é antigo. No século XVII, algumas famílias mandavam seus 

filhos completarem a educação com viagens onde aprenderiam línguas e costumes 

de outros povos, comprariam obras de arte e visitariam os monumentos da 

Antiguidade, como o Fórum, em Roma. 

Etimologicamente, a palavra turismo teve origem da contração de dois 

termos: grand (de origem inglesa) e tour (de origem francesa), significando 

originalmente “o grande circuito”. 

O “Grand Tour” fazia referência às viagens realizadas no século XVIII por 

jovens da aristrocacia europeia motivadas pela necessidade de contemplação 

educacional e experiência profissional. Em meados do século XIX, as viagens 

passaram a ser organizadas, tornando-se aos poucos uma forma de negócio 

denominado turismo, gerador de lucros e empregos. Thomas Cook é tido como o 

pioneiro no ramo. Ele organizou a ida de um grupo de pessoas para participarem de 

um congresso. Cook constituiu na Inglaterra uma empresa inicialmente dedicada às 

excursões ferroviárias de recreação, numa época em que os trens eram o meio mais 

rápido e moderno de locomoção. 

Porém, o turismo de eventos teve sua origem bem antes, com as feiras 

comerciais da Idade Média, como veremos a seguir. Passando a ser uma atividade 

organizada no século XIX. 

Com o passar do tempo, outras concepções e siginificados foram se 

configurando ao termo turismo, seguindo as transformações que a sociedade 
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experimentou ao longo do século XX. 

O primeiro conceito para a atividade remonta de 1911, apresentado por um 

economista austríaco, Hermann von Schullernz Schattennhofen: “Turismo é o 

conceito que compreende todos os processos, especialmente os econômicos, que 

se manifestam na chegada, na permanência e na saída do turista de um 

determinado município, estado ou país” (apud BARRETO,1995). 

Um dos conceitos mais utilizados, é o de Oscar de La Torre Padilha, que 

define o turismo de forma mais abrangente: 

 

[...] um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e 
temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por 
motivos de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de seu local de 
residência habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade 
lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância 
social, econômica e cultural (1994, p. 19). 

 

Como o turismo não é uma atividade estática, se definem em torno do 

assunto outros conceitos, como o de turismo de negócios, de esportes, de eventos, 

entre outros. 

 

3.1.1 Origens 

 

Os primeiros registros que identificaram os deslocamentos em função dos 

eventos, que podemos considerar como origens do Turismo de Eventos, foram os 

primeiros Jogos Olímpicos da Era Antiga, datados de 776 a.C. 

Esse tipo de evento acontecia na Grécia de quatro em quatro anos e possuía 

caráter religioso. No período em que estavam ocorrendo os jogos, estabelecia-se 

uma trégua e nenhum tipo de combate era travado. Foi a partir dos Jogos Olímpicos 

que o espírito da hospitalidade desenvolveu-se (MATIAS, 2004). 

Outro tipo de acontecimento identificado na Antiguidade foram as Festas 

Saturnálias, instituídas em 500 a.C., das quais derivam o carnaval. 

O primeiro evento realizado, denominado congresso, aconteceu em 377 a.C., 

em Corinto. A civilização antiga deixou de herança para o Turismo e para o Turismo 

de Eventos o espírito de hospitalidade, a infra-estrutura de acesso e os primeiros 

espaços de eventos (MATIAS, 2004). 
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A Idade Média foi de pouca expressão para o desenvolvimento do Turismo de 

Lazer em consequência da falta de segurança nas estradas. Em outros aspectos, 

porém, foi promissora porque propiciou o surgimento de instrumentos que poderiam 

facilitar as viagens, como o Guia de Estradas de Charles Estiene (1552), que 

continha informações, roteiros e impressões sobre viagens, e a publicação Of 

Travel, de Francis Bacon (1612), com uma série de orientações para viajantes. 

Na Idade Média os principais eventos foram os religiosos e os comerciais, 

como as feiras comerciais. 

A Revolução Industrial gerou grandes mudanças na sociedade. O trabalho 

feito pelo homem foi sendo substituido por máquinas. Essas mudanças causaram 

transformações também nos transportes e na comunicação. 

Com isso, os eventos realizados até então também vão dando espaço a  

novos tipos e surgem os eventos científicos e técnicos. 

O surgimento do automóvel e do avião impulsionaram o turismo. Todos esses 

avanços contribuiram para o desenvolvimento da atividade. 

 

3.2 Os Eventos 

 

No Brasil, o surgimento da atividade Eventos é anterior a chegada da Família 

Real, segundo registros do Ministério da Indústria e Comércio. 

Segundo Andrade (1992 apud MATIAS, 2007), Turismo de eventos é o 

conjunto de atividades exercidas por pessoas que viajam a fim de participar dos 

diversos tipos de eventos que visam ao estudo de alternativas, de dimensionamento 

ou de interesse de determinada categoria profissional, associação, clube, crença 

religiosa, corrente científica ou outra organização com objetivos nos camos 

científicos, técnicos e religiosos para atingir metas profissionais e culturais, técnicos 

e operacionais, de aperfeiçoamento setorial ou de atualização. 

O Turismo de Eventos, para se desenvolver, não necessita somente de 

espaços que possibilitem a realização dos eventos, mas também de meios de 

hospedagem e transportes, entre outros serviços. 

A Universidade Federal de Santa Maria, através da realização de diversos 

eventos acadêmicos, científicos e culturais, atrai público para Santa Maria. Além 

desses eventos, em 2014 iniciou um projeto através da Pró-Reitoria de extensão da 

UFSM chamado “Viva o Campus”. O “Viva o Campus” pretende constituir-se como 
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alternativa à comunidade santamariense, para a construção de espaços de cultura, 

lazer e cidadania. Com o objetivo de potencializar as habilidades e experiências 

movimentadas pela instituição nas suas grandes áreas de atuação, mediando essas 

práticas com a comunidade que frequenta o Campus nos finais de semana. Ao 

debruçar-se sobre propostas de lazer e inserções educativas, o Programa tem como 

alvo incentivar a participação cultural e artística, a conscientização em sentido 

amplo, o cuidado com o meio ambiente.  

Esses eventos têm papel crucial na comunicação da Universidade com a 

comunidade acadêmica e externa e, envolvem uma série de componentes que se 

completam dando forma ao acontecimento proposto. A recepção do público é um 

desses componentes. 

 

3.2.1 O papel da programação cultural do evento 

 

As atividades sociais, culturais e turísticas paralelas de um evento assumem 

grande parte da responsabilidade pelo “clima” que se deseja imprimir aos 

participantes. 

Tais atividades podem ser dirigidas somente aos participantes ou aos 

acompanhantes ou aos dois públicos conjuntamente. 

Para cada caso, deve-se planejar uma programação específica de acordo 

com o perfil do público-alvo. 

Segundo Matias (2007), para elaborar a programação social, cultural e 

turística de um evento, alguns cuidados devem ser observados, tais como: evitar 

atividades que coincidam com a programação científica e/ou técnica do evento; não 

programar um grande número de atividades, para evitar o desgaste dos 

participantes; programar as atividades em locais, horários e com duração que não 

prejudiquem a programação científica e/ou técnica. 

 

3.3 Pontos turísticos de Santa Maria 

 

A Secretaria de Turismo do Município de Santa Maria tem por missão 

"desenvolver o turismo do município de forma sustentável e integrada com a região". 

Com o intuito de cumprir esta missão, que permeia todo o Plano Municipal de 

Turismo, a Secretaria de Turismo desenvolve algumas ações e projetos específicos 
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de educação para o turismo, incluindo parcerias as demais Secretarias, entre elas as 

da Educação e de Desenvolvimento Rural. 

Neste aspecto, destacam-se o programa de Capacitação Profissional para o 

Turismo e o projeto Retrato dos Bairros: os dois visam desenvolver a comunidade a 

partir das suas potencialidades. 

O programa de Capacitação Profissional para o Turismo, com os cursos de 

Capacitação para Taxistas, Condutores de Turismo de Aventura e o Curso de 

Qualificação para o Turismo Rural (realizado em parceria com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural - SENAR) tem o objetivo de qualificar a oferta turística de Santa 

Maria, mediante a capacitação de recursos humanos atuantes nas distintas áreas do 

setor, bem como, preparar o sujeito construtor para que a sua atuação agregue valor 

ao conjunto da oferta turística, visando contribuir para a estruturação de um turismo 

profissional e competitivo. 

Já o Retrato dos Bairros objetiva identificar os talentos da comunidade que 

possam ter alguma relação com a oferta turística. A partir desta cartografia dos 

ofícios antigos, da produção artística, cultural e artesanal, bem como do que é 

colecionado pelos moradores locais, o Retrato dos Bairros visa promover a 

animação turística. 

Ainda, no aspecto qualificação, a cidade dispõe de um curso superior na área 

de turismo, o curso de Bacharelado em Turismo, do Centro Universitário 

Franciscano, com duração de 8 semestres, em vias de extinção. Já a UFSM 

disponibiliza, no campi de Silveira Martins, com distância aproximada de 30km de 

Santa Maria, o curso de Tecnólogo em Gestão de Turismo, com duração de 5 

semestres. 

Um estudo sobre os impactos econômicos do turismo na cidade, organizado 

em 2013, pela Secretaria de Turismo de Santa Maria, estimou que a cidade vem 

recebendo um contingente médio de 283.510 turistas ao ano. Destes, cerca de 

136.085, utilizam a rede hoteleira da cidade, e, para efeitos desta pesquisa, foram 

chamados de “turistas hóspedes” e 147.425 são turistas que não permanecem na 

cidade, que chamamos de “turistas visitantes”. Portanto, 52% utilizam a rede 

hoteleira e 48% não utilizam. Esse é um dado que deve ser destacado, pois o 

percentual de hospedagem está acima da média de cidades de tamanho similar. Um 

dos fatores que pode explicar essa distribuição é a distância da capital do estado, o 

que em tese obrigaria a mais necessidade de hospedagens, mas isso recomenda 
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outro estudo específico.  

A permanência média dos hóspedes na cidade é de 2,7 dias e a permanência 

média total, chamada de permanência ajustada é de 1,26 dias. 

 Foram identificadas 57 unidades empresarias que trabalham com hotelaria e 

hospedagem na cidade com 1.852 unidades habitacionais (UHs) e um total de 3.268 

leitos, valores equivalentes à cidade de Bento Gonçalves com 3.400 e inferiores a 

cidade de Gramado com 10.000 leitos aproximadamente. 

Essas informações, bem como a pesquisa de alguns pontos turísticos do 

município citados em materiais de divulgação, elaborados pela Secretaria de 

Turismo do Município de Santa Maria, serviram como apoio para a elaboração do 

“Kit de serviços receptivos” que será mais detalhado a seguir. 
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CAPÍTULO IV 

 

O KIT DE SERVIÇOS RECEPTIVOS DA UFSM 

 

 

4.1 A proposta de criação 

 

 

O Kit de serviços receptivos da UFSM foi elaborado com o intuito de agregar 

valor na recepção do público visitante da UFSM, com foco nos participantes 

externos dos eventos promovidos pela Instituição. 

O processo de criação e produção das peças gráficas para o Kit de serviços 

receptivos da UFSM iniciou com a revisão bibliográfica e análise dos resultados das 

entrevistas. Após essa análise, foram definidas quais peças seriam propostas, 

levando-se em conta a eficiência na transmissão da mensagem desejada através 

delas e a facilidade de produção. Para essa última etapa, de produção, contou-se 

com a colaboração da acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda da UFSM, 

Jordana Dambros. 

 

4.1.1 Os itens 

 

Compoem o kit os seguintes itens que serão demonstrados a seguir: “folder” 

de apresentação da UFSM, encarte de bares e restaurantes, pasta com mapa de 

localização e ecobags. Ainda, é sugerido um modelo de tóten, visando a sinalização 

do campus em diversos pontos. 

O folder de apresentação inicia com uma introdução sobre Santa Maria, com 

o intuito de informar o visitante quanto a informações gerais da cidade como 

população, localização geográfica e distância da capital, e, quanto as informações 

turísticas, através do contato da Secretaria de Turismo e da Central de Atendimento 

ao Turista – CAT, pontos turísticos com algumas informações sobre, opções de 

hotéis, agência de turismo receptivo. 

O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) é mantido pela Prefeitura de Santa 

Maria, por meio da Secretaria de Turismo, em parceria com a Secretaria do Estado 

 



 

 

49 

de Turismo e com o apoio da Estação Rodoviária. A finalidade é prestar informações 

turísticas, de comércio, serviços e de utilidade pública aos moradores de Santa 

Maria e aos visitantes que passam pela Região.  

Nos Centros de Atendimento ao Turista - CATs, é possível encontrar 

materiais de divulgação de rotas e roteiros turísticos, de feiras e eventos no Centro 

do Estado e em outras regiões do Rio Grande do Sul. Também estão disponíveis 

mapas, guias e outros materiais de apoio. O CAT conta também com uma unidade 

móvel que é levada para feiras e eventos. O telefone para contato é 0800 642 4802 

Os Cats estão localizados em dois pontos na cidade. Sendo um, na Estação 

Rodoviária de Santa Maria, no endereço rua Pedro Pereira, 1450, bairro Nossa 

Senhora de Lourdes. O horário de funcionamento é, de segunda à sexta-feira, das 

08h às 12h e das 13h às 17h30min. Nos sábados, domingos e feriados das 15h às 

20h. Outro local é na Avenida Rio Branco, no endereço 2ª quadra da Avenida, no 

centro. O funcionamento, de segunda a sexta-feira é das 08h às 12h e à tarde das 

13h às 17h30min. Já nos sábados, domingos e feriados: das 11h às 16h.  

A agência de turismo citada neste material de divulgação é a Eventur Viagens 

e Turismo, pois sua localização é dentro do campus da UFSM, no Centro Comercial 

e por ser a primeira agência especializada em receptivos em Santa Maria e região. A 

agência soi fundada em janeiro de 2001, primeiramente instalada na Rua Romeu 

Beltrão, 35, no Bairro Camobi. Em fevereiro de 2002, alterou seu endereço para o 

Centro Comercial do campus da UFSM, sediada na Loja 09, onde permanece até 

hoje.  

Após a escolha das peças gráficas a serem produzidas, levando-se em 

consideração os objetivos do projeto, coube a colaboradora a criação das mesmas. 

 “Composição é a arte de se distribuir os elementos integrantes de um projeto 

gráfico. A linha, a unidade, o equilíbrio e demais fatores conjugados ao tema, criam 

uma mensagem, chamando a atenção, determinando o interesse, propondo a 

motivação para o fim específico da comunicação” (RIBEIRO, 1993, p.154). 

A partir dessa definição de composição, queremos dizer que buscamos que o 

layout das peças fosse atrativo aos leitores, que transmitisse as informações através 

do texto e, ao mesmo tempo, procuramos trazer um design que incitasse a leitura, 

fazendo com que o leitor seguisse uma sequencia lógica e apreendesse o sentido da 

mensagem da peça. 

Optou-se pelo uso de fotografias a fim de conferir veracidade às peças, 
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somando-se ao uso de ilustrações no mapa, que dão um ar mais alegre e leve aos 

produtos. 

Após o processo de criação das peças já citadas acima, passou-se a 

produção das mesmas, que foram impressas na Gráfica da UFSM. 

 

4.2 Pontos de visitação apresentados no Kit 

 

Para se chegar aos possíveis locais de visitação no campus da UFSM, em 

Santa Maria, foram realizadas entrevistas nas unidades universitárias localizadas no 

campus de Santa Maria: Centro de Artes e Letras, Centro de Ciências Naturais e 

Exatas, Centro de Ciências Rurais, Centro de Ciências da Saúde, Centro de 

Ciências Sociais e Humanas, Centro de Educação, Centro de Educação Física e 

Desporto, Centro de Tecnologia, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e 

Politécnico. Além desses, abordados nesse trabalho, que teve enfoque no campus 

de Santa Maria, pois ainda fazem parte da UFSM os campi de Cachoeira do Sul, o 

CESNORS de Palmeira das Missões e Frederico Westphalen e Unidade 

Descentralizada de Silveira Martins.  

As entrevistas ocorreram de 26 de setembro de 2014 a 09 de dezembro de 

2014. Nestas entrevistas, foram citados como possíveis locais de interesse para 

visitação, os espaços abaixo, citados por Unidade de Ensino. 

 

Centro de Educação 

 

Fazem parte do Centro de Educação da UFSM os cursos de graduação em: 

Pedagogia Diurno, Pedagogia Noturno, Pedagogia EAD, Educação Especial Diurno, 

Educação Especial Noturno, Educação Especial EAD, e o Programa Especial em 

Educação (PEG). Já na pós-graduação, o Centro oferta vagas em: Mestrado e 

Doutorado em Educação, Especialização em Gestão Educacional, Gestão 

Educacional EAD, Mestrado Profissional em Tecnologias Educacionais em Rede e 

no Mestrado Profissional em Ensino de História em Rede Nacional, junto com o 

CCSH.  
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     Figura 1. Centro de Educação 
     Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014). 

 
 
No Centro de Educação foram citados como possíveis locais de interesse 

para visitação, o Jardim das Esculturas, que fica no centro do prédio, o Laboratório 

de Metodologia do Ensino Práticas de Licenciatura e Laboratório de Educação 

Especial.  

O Jardim das Esculturas está aberto para visitação, sem necessitar de 

agendamento prévio. Já os Laboratórios, por receberem aulas, deve ser feito 

agendamento nas secretarias de ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 2. Jardim das Esculturas 
     Fonte: Arquivo pessoal de Denise Garcia Bortolotto (2014). 
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As obras que compõem o Jardim das Esculturas são do artista José Francisco 

Flores Goulart, que é professor no Centro de Artes e Letras na UFSM. 

 
Centro de Artes e Letras 

 
O Centro de Artes e Letras da UFSM é formado pelos cursos de graduação 

em: Artes Cênicas Bacharelado - Direção Teatral ou Interpretação, Artes Visuais - 

Bacharelado em Desenho e Plástica, Artes Visuais - Licenciatura em Desenho e 

Plástica, Dança Bacharelado, Desenho Industrial - Programação Visual, Desenho 

Industrial - Projeto de Produto, Letras Bacharelado – Português e Literaturas de 

Língua Portuguesa, Letras Licenciatura - Espanhol e Literaturas de Língua 

Espanhola, Letras (Licenciatura) - Inglês e Literaturas de Língua Inglesa, Letras 

Licenciatura - Português e Literaturas de Língua Portuguesa, Música Bacharelado - 

Canto ou Instrumento, Música - Licenciatura Plena, Música e Tecnologia 

Bacharelado e, Teatro Licenciatura. Fazem parte do Cal, os cursos presennciais de 

pós-graduação em: Mestrado em Artes Visuais, Especialização em Estamparia, 

Mestrado e Doutorado em Letras. Na educação a distãncia: Licenciatura em Letras - 

Espanhol e Literaturas de Língua Espanhola, Licenciatura em Letras - Espanhol e 

Literaturas de Língua Espanhola, Licenciatura em Letras - Português e Literaturas 

de Língua Portuguesa. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Monumento. Centro de Artes e Letras 
Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014). 
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No Centro de Artes e Letras foram citados o Mural na parede do Anfiteatro 

Caixa Preta. Hall do prédio onde há duas estátuas dos Arcanjos das Ruínas de São 

Miguel e a Sala Professor Claudio Carriconde, no predio 40 do Centro de Artes e 

Letras. 

O Mural “500 anos da América” na parede do Anfiteatro Caixa Preta, anexo 

ao prédio 40 do CAL foi feito pelos artistas Juan Amoreti, Clovis Ferrari, Rildo 

Batista. O Teatro Caixa Preta – Espaço Rozane Cardoso é um espaço multiuso 

único na região. Seu interior não possui uma estrutura fixa, sendo totalmente 

modulável, proporcionando assim maior versatilidade nas configurações de palco e 

platéia, atendendo às necessidades das concepções artístico-culturais, que se 

caracterizam pela utilização de estruturas espaciais diferenciadas. 

O Caixa Preta foi fundado em cinco de abril de 1988. A responsabilidade do 

espaço é de uma equipe formada por alunos e professores do Curso de Artes 

Cênicas da UFSM. 

Como seu espaço interno possui uma estrutura versátil, o Teatro consegue 

ser o palco de diferentes eventos, tais como palestras acadêmicas, shows, 

espetáculos e exposições. Além destes, o Caixa Preta possui algumas atividades 

fixas. São elas: Preta Café, evento mensal realizado às quintas-feiras, das 13h00min 

às 14h00min, propõe-se a ser um espaço de discussões e debates a fim de 

aproximar o artista do público; Tela Preta, realizado quinzenalmente às sextas-

feiras, a partir das 20h00min, com exibição de filmes com uma linha estética 

alternativa, de temáticas variadas; Oficina de Desenho e Luz Experimental, todas as 

segundas-feiras, das 19h00min às 22h00min; e Oficinas Livres, mensalmente, aos 

domingos, a partir das 17h0min. O telefone para contato do Teatro Caixa Preta é 

3220-8476. 

O Hall do CAL, prédio 40 do campus, onde fica localizado o Centro de Artes e 

Letras, dispõe de um amplo espaço em sua entrada. 
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   Figura 4. Centro de Artes e Letras 
   Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014). 

 

 

Conhecido como Hall do CAL, a área abriga todo o trânsito de alunos, 

professores e funcionários que circulam pelo edifício. Por essas razões, o espaço é 

utilizado para diversos eventos realizados pelo CAL, como apresentações músicais, 

peças de teatro, exposições, intervenções artísticas em geral e outras atividades. 

O Momento Musical, um evento tradicional realizado em diferentes espaços 

do Centro de Artes e Letras, é frequentemente realizado no Hall. Consiste em 

apresentações musicais feitas por alunos e professores do Curso de Música durante 

o semestre. 

A Sala Professor Claudio Carriconde recebe exposições e está sempre aberta 

para visitação, sem necessidade de agendamento prévio. O horário de 

funcionamento do prédio é das 7h às 22h45min de segunda a sexta-feira e, das 8h 

às 19h45min aos sábados e domingos. O contato com  portaria do prédio é 55 3220 

8919. Localizada no primeiro andar do prédio 40, ao lado do Hall, a Sala de 

Exposições Cláudio Carriconde é um tradicional espaço do Centro de Artes e Letras. 

Normalmente é utilizado para mostra de trabalhos de artes visuais. A Sala 
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oportuniza que professores, alunos, artistas e público em geral exponham e 

conheçam o trabalho de diferentes artistas. 

O nome da sala foi dado em homenagem ao pintor, desenhista e professor da 

UFSM nos anos 60 e 70, Cláudio Carriconde (Pelotas, 1934 - Santa Maria, 1981). 

Além de ter tido um papel importante na formação de artistas, destacando o 

desenho na pintura e a valorização da cor, Carriconde lecionou na UFSM desde a 

implantação da Faculdade de Belas Artes de Santa Maria, ajudando a organizá-la.  

 

Centro de Tecnologia 

 

Formam o Centro de Tecnologia da UFSM os cursos de graduação em: 

Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia Acústica, Engenharia 

Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia 

Química, Engenharia Sanitária e Ambiental e, Sistemas de Informação. Já na Pós-

graduação: Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Processos, Engenharia de Produção e Informática. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Centro de Tecnologia 
Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014). 
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No Centro de Tecnologia foram citados o Laboratório de Robótica, instalações 

da Equipe Fórmula, Bombaja e Carancho Aerodesign.  

A Equipe Bombaja é representante da UFSM nas competições Baja SAE. Ela 

projeta e fabrica, com conhecimentos em engenharia, seus veículos protótipo Off 

Road, dentro do regulamento das competições, etapa regional sul e etapa nacional. 

Está localizada no Campus Universitário - Prédio 7, do Centro de Tecnologia, no 

Pavilhão de Máquinas e Laboratórios do Centro de Tecnologia.  

Recebem visitantes com agendamento prévio. O agendamento bem como os 

horários para visitação dos interessados são analisados através do e-mail 

bombaja.ufsm@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Equipe Bombaja 
Fonte: http://w3.ufsm.br/bombaja/index.php/ 

 

 

O Carancho Aerodesign é um projeto da UFSM que visa projetar, testar e 

construir aeronaves não tripuladas, com o objetivo principal de participar da 

competição SAE Aerodesign. Essa competição é realizada anualmente em São José 

dos Campos, onde cerca de 1300 estudantes de engenharia de todo o Brasil se 

reúnem para pôr à prova seus projetos. O requisito das aeronaves é carregar o 

máximo de carga possível. O Aerodesign fica no prédio 07 (CT), mais 

especificamente nos fundos do NAFA (Núcleo de Automação e processos de 

Figura 6. Equipe Bombaja 
Fonte: http://w3.ufsm.br/bombaja/index.php/ 
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Fabricação), junto com o Fórmula. Eles já recebem visitantes de escolas e de outras 

universidades. É necessário agendamento prévio, pois em alguns períodos, como 

nas vésperas de testes e competições ficam impossibilitados de receber. Não há 

horário definido de funcionamento. O contato é caranchoufsm@gmail.com 

 

Centro de Ciências Naturais e Exatas 

 

Fazem parte do Centro de Ciências Naturais e Exatas da UFSM, os cursos de 

graduação em: Ciências Biológicas, Física Bacharelado e Licenciatura, Estatística  

Bacharelado, Geografia  Bacharelado e Licenciatura, Meteorologia, Matemática, 

Química Bacharelado, Química Industrial, Química Licenciatura e Tecnologia em 

Processos Químicos. Já na pós-graduação, compõem o CCNE: Mestrado e 

Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Mestrado e 

Doutorado em Meteorologia, Mestrado e Doutorado em Geografia e Geociências,  

Mestrado e Doutorado em Química,  Mestrado e Doutorado em Física, Mestrado e 

Doutorado em Bioquímica Toxicológica, Mestrado e Doutorado em Ciências 

Biológicas, Mestrado em Biodiversidade Animal, Mestrado em Agrobiologia, 

Especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa e o Mestrado em Educação 

Matemática e Ensino de Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 7. Centro de Ciências Naturais e Exatas 
                                Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014) 

mailto:caranchoufsm@gmail.com
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No Centro de Ciências Naturais e Exatas é possível visitar a Mostra 

Permanente de Biologia, que fica no prédio 19, o local é aberto a visitação. Ainda o 

Jardim Botânico, o Núcleo Ciência Viva e o Centro de Apoio a Pesquisa 

Paleontológica, localizado em São João do Polêsine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 8. Jardim Botânico da UFSM 
       Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas, 2014. 

 
 

O Jardim Botânico da UFSM (JBSM) foi fundado em 1981. Seu acervo 

apresenta 349 espécies catalogadas, num total de aproximadamente 2500 

indivíduos, distribuídas em 13 hectares. O JBSM tem por missão ser um local 

privilegiado de conservação das espécies florestais nativas do Rio Grande do Sul, 

servindo como base de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão, assim 

como um centro de lazer para a comunidade em geral. É um espaço aberto a toda 

Universidade e comunidade em geral, com entrada franca. O agendamento de 

visitas pode ser feito pelo site http://www.ufsm.br/jbsm. Os telefones para contato 

são administração, localizada no prédio 16,  (55) 3220-8339 - ramal 222 e sede (55) 

91938183. 

O Núcleo Ciência Viva é um parque de ciências e pretende demonstrar 

efetivamente o envolvimento direto e comprometido da UFSM com a questão 

educacional, com preocupação especifica com o ensino de Ciência, em particular, 

nas áreas de Ciências Biológicas, Física, Geociências, Matemática e Química. Para 
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isso contamos com uma infra-estrutura composta por sala de informática, banheiros, 

um auditório para palestras e laboratórios para o ensino experimental e exposições 

permanentes de Ciências. Incentivando a interdisciplinaridade e enfatizando 

questões relacionadas ao cotidiano e às necessidades locais. Criado em 1996 como 

Núcleo de Apoio ligado ao Centro de Ciências Naturais e Exatas passou a integrar o 

organograma da instituição como Órgão Suplementar do Centro de Ciências 

Naturais e Exatas em Jan/2007, o Parecer nº 0000281/62 do CONS CCNE. 

O Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica (CAPPA) está localizado em 

São João do Polêsine Necessita de agendamento prévio com o professor Sérgio 

Dias, através do ramal 8465 subramal 23. 

 

Centro de Ciências Rurais 

 
Pertencem ao Centro de Ciências Rurais os cursos de graduação em: 

Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Superior de Tecnologia em 

Alimentos e Zootecnia. Na pós-graduação são ofertados os cursos de: 

Especialização em Educação Ambiental Presencial, Educação Ambiental a 

Distância, Geomática, Residência Multiprofissional em Medicina Veterinária e 

Residência Agrária. Mestrado e Doutorado em Extensão Rural, Agronomia,  Ciência 

e Tecnologia dos Alimentos, Ciência do Solo, Engenharia, Engenharia Florestal, 

Medicina Veterinária e Zootecnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 9. Centro de Ciências Rurais 
    Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014). 
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No Centro de Ciências Rurais foram mencionados como possíveis pontos de 

visitação o Museu dos Solos, localizado no prédio 44, o local já recebe escolas 

mediante agendamento. Ainda, o Viveiro Florestal e o Biotério, localizado no 

Hospital Veterinário. Esses já estão preparados para receber visitas.  

Porém há outros que foram citados, que poderiam receber também como o 

Tambo, o Setor de Psicultura, o Setor de Avicultura do Departamento de Zootecnia e 

Laboratórios. Ainda, a Usina Escola de Laticínios, que no momento está com os 

trabalhos parados a espera de uma nova licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 10. Laboratórios 
       Fonte: Arquivo pessoal de Denise Garcia Bortolotto (2014). 

 

 

O Museu dos Sólos do Rio Grande do Sul foi criado em 1973, por iniciativa do 

Professor Raimundo Costa de Lemos, liderando uma equipe de professores e 

acadêmicos do curso de Agronomia, com apoio da FAPERGS. Em dezembro de 

1972 iniciou-se a coleta de 80 monolitos, dos quais, 36 expostos no museu hoje. 

A instalação do Museu de Solos do Rio Grande do Sul teve grande 

repercussão para toda a sociedade ligada a Ciência do Solo, colocando-nos como 

pioneiros na América do Sul. Sabe-se que há quase um século, através de 

Docuchaev, surgiu o museu de solos na Rússia e quase todas as universidades 

americanas possuem um museu de solos, com finalidades didáticas, de pesquisa e 

extensão. O MSRS tem sido utilizado como ferramenta de ensino para os cursos de 
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graduação, pós graduação e escolas técnicas em áreas ambientais. 

Já, no ano de 1974, durante o XIV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, 

organizado pelo professor Raimundo C. de Lemos, na condição de presidente da 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo e do Congresso, em Santa Maria, o museu 

de solos foi um ponto alto do encontro juntamente com a Excursão Técnica de 

Pedologia para Depressão Central e Campanha Oeste do Rio Grande do Sul. 

Após esse evento e com a saída do professor Raimundo, por muitos anos, o 

MSRS não teve a divulgação desejada, servindo apenas de apoio para professores 

e alunos do Departamento e das disciplinas correlacionadas. 

A partir de 1986 o MSRS foi de fato inserido no cotidiano das disciplinas 

ofertadas pelo Departamento de Solos aos cursos de Graduação e Pós-graduação 

da UFSM. Entretanto, somente em 1992, que o MSRS atingiu um público alvo mais 

abrangente, que de fato trabalha com o uso das terras, por meio de projetos de 

Extensão Universitária e com os Dias de Campo do CCR. Um novo enfoque foi 

experimentado, abrindo-se o museu para visitas programadas com monitores. 

Nos anos seguintes, continuou-se com essa metodologia de abertura a 

comunidade em geral, por meio de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Dentre 

os visitantes, destacam-se, alunos do ensino fundamental e médio, cursos técnicos 

e superiores voltados a Ciências Agrárias, além de técnicos extensionistas e 

agricultores. 

O MSRS está localizado no prédio 44, subsolo, sala 4999. Já recebem 

visitantes, como de escolas de nível fundamental, médio, técnico e ensino superior, 

bem como de instituições de pesquisas e outros órgãos públicos. 

O funcionamento é de segunda à sexta-feira das 8h30min às 11h30min  e das 

13h30min às 17horas. Para visitação, é necessário agendamento prévio pois ainda 

não disponibiçizam de pessoas para trabalhar específicamente para atender ao 

museu, esse atendimento é realizado por alunos de graduação e pós-graduação, a 

partir do agendamento. O  contato para agendar a visita é via o email 

pfranco20@hotmail.com. 

 

Centro de Ciências Sociais e Humanas 

 

Compõem o CCSH da UFSM os cursos de graduação em: Administração 

Diurno, Administração Noturno, Arquivologia, Ciências Contábeis Diurno, Ciências 

mailto:pfranco20@hotmail.com
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Contábeis Noturno, Ciências Econômicas Diurno, Ciências Econômicas Noturno, 

Ciências Sociais Bacharelado, Ciências Sociais Licenciatura, Comunicação Social 

Jornalismo, Comunicação Social Produção Editorial, Comunicação Social 

Publicidade e Propaganda, Comunicação Social Relações Públicas, Direito Diurno, 

Direito Noturno, Filosofia Bacharelado, Filosofia Licenciatura, História Licenciatura e 

Bacharelado, Psicologia, Relações Internacionais e Serviço Social. Na pós-

graduação estão os cursos de: Mestrado Acadêmico e Profissional e Doutorado em 

Administração, Mestrado em Ciências, Mestrado e Doutorado em Comunicação, 

Mestrado em Direito, Mestrado em Economia e Desenvolvimento, Mestrado e 

Doutorado em Filosofia, Mestrado e Doutorado em História, Mestrado Profissional 

em Patrimônio Cultural e Mestrado em Psicologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Centro de Ciências Sociais e Humanas 
Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014). 

 

 

No Centro de Ciências Sociais e Humanas é possível visitar o Laboratório de 

Estudos e Pesquisas Arqueológicas, Assistência Judiciária Gratuita, Clínica de 

Estudos e Intervenções em Psicologia, e empresas juniors, Núcleo de 

Documentação e Pesquisa em História e o NEP. 
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O Laboratório de Estudos e Pesquisas Arqueológicas da Universidade 

Federal de Santa Maria LEPA/UFSM foi criado em 1982. Desde sua fundação está 

vinculado ao Departamento de História do Centro de Ciências Sociais e Humanas. 

Desenvolve projetos acadêmicos de relevância em novas regiões do Brasil. Sua 

equipe é composta por arqueólogos, geólogos historiadores, paleontólogos e artistas 

plásticos. Além das atividades de pesquisa, o LEPA dedica-se a implementar 

programas de Educação Patrimonial. Situado em uma área de 432 m2, conta com 

equipamentos sofisticados que permitem a realização de suas atividades com um 

alto grau de confiabilidade. O LEPA está conveniado com várias instituições 

nacionais e internacionais congêneres. O Laboratório já recebe visitações que 

devem ser agendadas por telefone. O horário de funcionamento é das 08h às 12h e 

das 14h às 18h. Está localizado na rua Floriano Peixoto, 1184, prédio da Antiga 

Reitoria da UFSM, no centro de Santa Maria.O telefone para contato é (55) 3220 

9240. 

A Assistência Judiciária Gratuita (AJUFSM), subunidade do CCSH, é o local 

onde são prestados estágios curriculares na área do Direito, e extracurricular na 

área da Psicologia, atende pessoas de baixa renda, com limite máximo de até três 

salários mínimos. Também é desenvolvido atendimento na área do Serviço Social. 

Os alunos do Curso de Direito e do curso de Psicologia fazem, em média, 520 

atendimentos por mês, todos supervisionados por professores de seus respectivos 

cursos. São prestados serviços no âmbito judicial, onde são ajuizadas ações nas 

varas de família e civil, extrajudiciais como acordos e de Mediação Familiar, estes 

dois com o apoio da área da Psicologia e Serviço Social. A AJUSM está localizada 

na rua Marechal Floriano Peixoto, 1176, no centro, ao lado do prédio da Antiga 

Reitoria. O contato é (55) 3220 9217. E o horário de atendimento externo de 

segunda a sexta-feira das 8h às 12h e terças e quintas, das 19h às 21h. 

A Clínica de Estudos e Intervenções em Psicologia (CEIP) está vinculada ao 

Curso de Psicologia da UFSM, e contempla atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, oferecendo atendimento psicológico à comunidade, bem como 

funcionando como um local de prática acadêmica supervisionada aos estagiários do 

curso de psicologia. A clínica promove atividades internas e externas, tais como: 

atendimento psicológico a crianças, adolescentes, adultos e idosos, seminários 

teórico-clínicos, eventos de âmbito local e regional, realização de pesquisas, 

confecção do boletim (In) Formação, etc. A equipe da CEIP é formada por: um 
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coordenador geral, docente do Departamento de Psicologia; uma coordenação 

técnica, composta atualmente por duas funcionárias psicólogas em cargo técnico-

administrativo (supervisoras locais); pessoal de apoio administrativo, secretariado 

(no momento composto por um técnico administrativo e um bolsista); docentes 

(supervisores acadêmicos e coordenadores de projetos de extensão) do 

Departamento de Psicologia e discentes (estagiários) do Curso de Psicologia. Está 

localizada no prédio 74 B, da UFSM. O horário de funcionamento é de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min. E o contato é através do 

telefone (55) 3220 9229 ou e-mail: ufsmceip@gmail.com 

A Assessoria e Consultoria Econômica Júnior (ACEJ) foi criada no ano de 

2012 e é a primeira empresa júnior do curso de Ciências Econômicas da UFSM, 

criada por alunos com o apoio da Coordenação do Curso. Atualmente ela está 

engajada no projeto de extensão "Conhecendo o mercado de trabalho e a profissão 

de Economista" e têm suas atividades previstas na organização da participação do 

Curso de Ciências Econômicas na PROFITECS e em atividades específicas 

supervisionadas individualmente por professores do curso. A ACEJ é uma entidade 

sem fins lucrativos que presa o crescimento pessoal e acadêmico dos estudantes da 

UFSM. Por ser uma empresa júnior do curso de Ciências Econômicas, pode prestar 

serviços de cunho econômico, financeiro e administrativo para pequenas e médias 

empresas, pessoas físicas e jurídicas, órgãos públicos e organizações sem fins 

lucrativos. Está localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, 1750, sala 401, do 

Prédio de Apoio Comunitário, no centro de cidade. O horário de funcionamento é de 

segunda a sexta das 16h às 18h. Agendamento de visita pode ser feito pelo e-mail, 

site, Facebook ou presencialmente. Contato através do e-mail acejufsm@gmail.com 

Nos prédios 21 e 69 encontram-se os Laboratórios da Comunicação Social, 

como Estúdio 21, Facos Agência e AGERP. 

A CADUCEU JR. foi criada por um grupo de estudantes do curso de Ciências 

Contábeis da UFSM, no ano de 2004, com o intuito de aplicar os conhecimentos 

teóricos adquiridos em sala de aula. Atua como uma associação civil sem fins 

lucrativos e é administrada por alunos, prestando serviços a pessoas físicas, 

autônomos e empresas de micro e pequeno porte, nas áreas de gestão financeira e 

contábil.  
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Figura 12. CADECEU JR 
Fonte: https://www.facebook.com/ 

 

 

A CACEDEU JR. Está localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, 1184, sala 

106, Prédio da Antiga Reitoria, no centro de Santa Maria. O horário de 

funcionamento é de segunda a sexta-feira das 10h às 12h e das 17 às 19h. O 

contato é  (55) 8408 9058 ou e-mail: contato@caduceujr.com.br  

 

Centro de Educação Física e Desporto 

 

No CEFD foi indicado como possível ponto de interesse para visitação no 

Centro, o Memorial do Centro de Educação Física e Desporto. No local são 

armazenados troféus, fotos.  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/
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  Figura 13. Centro de Educação Física e Desportos 
Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014). 

 

O memorial foi inaugurado em 14 de maio de 2014 e está localizado próximo 

a sala da direção, no 3º andar do prédio 51 do campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Memorial do Centro de Educação Física e Desportos 
Fonte: Arquivo pessoal de Denise Garcia Boltolotto (2014). 
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A Biblioteca do CEFD passará por uma reforma e, após a conclusão desta, 

poderá ser divulgada como outro espaço para visitação, pois entre as adequações, 

haverá um espaço para a realização de programações culturais, que deverão ser de 

interesse de visitantes. 

 

Colégio Politécnico 

 

O Colégio Politécnico é uma unidade da Universidade Federal de Santa Maria 

que tem por finalidade atuar no ensino médio e na educação profissional nos seus 

diferentes níveis e modalidades. Criado em 1961, denominado originalmente Escola 

Agrotécnica de Santa Maria, estando subordinado à Superintendência do Ensino 

Agrícola e Veterinária do Ministério da Agricultura. Em 1968, é transferido à UFSM 

com a denominação de Colégio Agrícola de Santa Maria, denominação esta que 

permaneceu até 2006, quando a resolução 001/2006 do Conselho Universitário 

alterou-a para Colégio Politécnico da UFSM. 

No Colégio Politécnico foram citados o Setor de Fruticultura, Setor de 

Floricultura e Paisagismo, Avicultura e Cunicultura como pontos de interesse para 

visitantes. Nesses locais são oferecidos alguns cursos. É necessário agendar a 

visitação, através do telefone 55 3220 8273. 

Esporadicamente, recebem exposições e mostras de trabalhos artísticos no 

hall dos blocos dos prédios do Colégio. 

 

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria 

 

O CTISM é uma escola técnica federal vinculada à UFSM e subordinada à 

Coordenadoria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica (CEBTT) da UFSM e 

tem por missão “Educar para uma cidadania consciente”, fundamentando-se em 

valores como liberdade, justiça, cidadania, consciência ética, compromisso social, 

democracia, educação, identidade, criatividade e empreendedorismo. Também se 

preocupa em proporcionar atividades didático-pedagógicas consistentes para o 

desenvolvimento de uma sólida formação científica, tecnológica e humanística que 

permita a alunos e professores adaptarem-se às constantes transformações do 

mundo sociolaboral. 
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No CTISM, há um sistema de visitação de escolas, onde são apresentados os 

cursos que o colégio dispõem. As escolas agendam a visita através do telefone 55 

3220 8042. No entanto, receberiam somente escolas para visitação. 

Além desses lugares, citados pelas unidades de ensino, a UFSM possui em 

sua estrutura e, merecem destaque no enfoque deste trabalho, o Monumento ao 

Fundador, Biblioteca Central Manoel Marques Conde de Souza Conde de Porto 

Alegre, Planetário e Relógio Solar, Hospital Universitário, Museu Educativo 

Gama d’Eça, Restaurantes Universitários e Casa do Estudante, Farmácia 

Escola e Orquestra Sinfônica, Editora, Livraria e Grife UFSM, entre outros. 

 

Monumento ao fundador 

 

Seguindo até o final da Avenida Roraima encontramos o Monumento ao 

Fundador, erguido em homenagem a José Mariano da Rocha Filho, criador da 

UFSM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Memorial do Fundador da UFSM 
Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014). 

 

A imponente construção, de 14 metros de altura, formada por concreto e 

espelhos, fica em frente à Reitoria. Existem, inclusive, alguns mitos em relação a 

essa construção, entre eles o de que sua forma triangular seria uma menção à 
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maçonaria e de que os restos mortais do fundador da UFSM estariam no local. 

Pedro Saurin, engenheiro responsável pelo projeto, esclareceu que, diferentemente 

do que muitos pensam, o projeto não está relacionado com os maçons. Sua forma 

foi imaginada por Antônio Carlos de Lemos, membro da Associação dos Amigos do 

Memorial Reitor Mariano, como algo que “elevasse a memória de Mariano e 

refletisse o sol com esplendor, representando a luz do conhecimento”. Já a guarda 

dos restos mortais realmente está prevista no projeto do memorial. A ideia é que 

eles fiquem acolhidos em uma urna dentro do edifício. No entanto, ela ainda não 

está lá, assim como também falta concluir outras estruturas previstas na planta 

arquitetônica, como um espalo de visitação que apresente a história da UFSM e um 

lago em torno da passarela de concreto (REVISTA ARCO, 2014, n. 4). 

 

Biblioteca Central Manoel Marques Conde de Souza Conde de Porto Alegre 

 

A Biblioteca Central, como é conhecida, dispõe de mais de 500 mil 

exemplares em seu acervo, desde livros e periódicos, até cds, partituras e até disco 

de vinil. 

A UFSM foi criada em 1960 e logo houve a necessidade de organizar um 

espaço para reunir os materiais bibliográficos dos cursos que já estavam em 

andamento: Farmácia, Medicina, Odontologia, Medicina Veterinária, Agronomia, 

Belas Artes, Politécnica, Filosofia, Ciências e Letras. 

De 1960 a 1971, a Biblioteca Central funcionou junto à Administração Central, 

no centro da cidade. Nesse meio tempo, o campus da UFSM começou a ser 

construído no Bairro Camobi. Nos primeiros planos urbanos da cidade universitária 

que foram apresentados em 1962, não estava prevista, em nenhum local no 

campus, a construção de uma Biblioteca Central. Isso, porém, foi modificado nas 

plantas posteriores e a Biblioteca Central acabou sendo construída junto à avenida 

Roraima entre os anos 1969 e 1971. Existem alguns relatos históricos que contam 

que o prédio da Biblioteca se tornou “a menina dos olhos” dos arquitetos, pois foi o 

que mais agradou aos autores do projeto da Cidade Universitária por ser 

considerado uma edificação simples, porém expressiva. 
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  Figura 16. Biblioteca Central da UFSM 
  Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014). 

 

 

A transferência da Biblioteca Central do centro para o campus aconteceu em 

1972. Com o passar do tempo, algumas mudanças foram sendo feitas buscando a 

melhoria no atendimento aos leitores: a partir de 1978, houve a substituição do 

sistema de acervo fechado para acesso livre às estantes – isso só foi possível 

devido à contratação de pessoal especializado, já que, até então, os trabalhos 

técnicos e administrativos eram exercidos por pessoas sem formação 

biblioteconomica. Também houve mudanças na ocupação do espaço físico, 

proporcionando melhor distribuição do acervo nas estantes. E, no início da década 

de 1990, foi iniciado o processo de informatização do acervo, possibilitando 

melhorias na catalogação do material. Nesse procedimento, foram testados dois 

sistemas: o SAB2 e o Sistema Bibliotech. Atualmente, as bibliotecas da UFSM 

adotaram o Sistema de Informação para o Ensino (SIE), transferindo os dados de 

sua base bibliográfica para o novo sistema. 

No terreno em frente à biblioteca, onde antes existia um estacionamento, está 

armado um grande canteiro de obras em que operários, engenheiros e arquitetos 

trabalham, desde 2010, para ampliar a área de acervo da biblioteca. 

De segunda a sábado, a BC disponibiliza mais de 500 mil exemplares, entre 

livros, folhetos, periódicos, trabalhos acadêmicos, mapas, cd-rom, partituras, 

audiolivros, DVDs, CDs, até fitas cassetes, disquetes e discos de vinil. O público 

principal da biblioteca é a comunidade universitária, mas a comunidade em geral 
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também tem a possibilidade de aproveitar este espaço, porém só para consulta local 

da bibliografia, não podendo levar emprestado o material. 

Os livros existentes na biblioteca abrangem temas de todas as áreas do 

conhecimento que sejam de interesse dos seus usuários. Sendo assim, a 

comunidade pode participar da escolha de novos títulos, sugerindo títulos através de 

duas formas: pela página da biblioteca no site da UFSM, onde está o link para que 

qualquer usuário dê sugestões; e pelo SIE, no módulo da biblioteca, no módulo 

aquisição. 

Atualmente, além da Biblioteca Central, a UFSM conta com 13 bibliotecas 

setoriais, sendo que o único Centro que não conta com uma setorial é o CCS (toda a 

bibliografia da área de Saúde está na BC) (TREULIEB, 2012). 

 

Planetário  

 

A ideia de instalar um Planetário no campus universitário da UFSM, remonta a 

1959, e foi idealizado e implantado pelo reitor fundador Prof. Dr. José Mariano da 

Rocha Filho. O Planetário da UFSM é o primeiro em uma cidade do interior do Brasil, 

tendo sido inaugurado em 14 de dezembro de 1971. O pioneiro na América do Sul é 

o de Montevideu, instalado em 11 de fevereiro de 1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 17. Planetário  
        Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014). 

 

O Planetário é um local idealizado para que se possa reproduzir o céu 

visando a educação complementar, o enriquecimento da cultura científica e 
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intelectual de seus visitantes. 

O agendamento de sessões é realizado através do telefone 55 3220 8226 e, 

os horários disponíveis são de segunda a sexta-feira às 9, 10, 11, 14, 15 e 16 horas. 

E. aos domingos às 15 horas.  

No local, ainda é possível visitar o Museu Interativo de Astronomia - MASTR, 

que foi idealizado e criado em 1998, surgindo  da vontade de ver a astronomia 

sendo ensinada de forma diferente É um local que estimula o processo de 

aprendizagem por meio de uma gama de objetos. Em 2011, foi construída a cúpula 

Santos Dumont, na décima estação do MASTR onde foi instalado o Planetário Zeiss 

Spacemaster, que funcionou por 40 anos como projeto principal do Planetário da 

UFSM. O agendamento é feito através do mesmo contato já citado, seguindo os 

mesmo horários. 

 

Relógio Solar e Pedra de Intihuatana 

 

Instalado na Praça Santos Dumont, no Parque de Tempo, junto ao Planetário, 

o Relógio do Sol do tipo equatorial e horizontal, está o Relógio Solar. No local, 

próxima ao Planetário, há uma estrela com o nome do idealizador da UFSM, José 

Mariano da Rocha Filho, com a data 14 de dezembro de 1960. O Relógio do Sol é 

uma homenagem ao fundador da UFSM que assinala o dia da assinatura da 

fundação da UFSM pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Figura 18. Relógio do Sol  
         Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014). 

 

Idealizado pelo atual diretor do Planetário da UFSM, que foi co-orientador do 

Projeto, cujo orientador foi o Arquiteto Hugo Blois, e a orientanda a acadêmica em 
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arquitetura Débora Sartori, foi construído em aço com uma haste de 4 metros, 

inclinada conforme a latitude local. O relógio que permite a observação das horas 

em um disco equatorial, e em um marcador das horas no solo, de uma marca 

comemorativa e de uma linha meridiana, ao longo da qual estarão marcadas as 

estações do ano. 

Os relógios Solares e os das Estações do ano são antigos instrumentos 

utilizado para observar as horas, e épocas dos anos de plantio colheita, secas e 

chuva farta. O relógio de sol era um valioso instrumento para os astrônomos da 

Antiguidade, encarregados da elaboração de um calendário. 

Uma Haste, Protuberância na estrutura o janela orientada para a passagem 

da luz sobre a sombra que se move, este feixe de sombra ou luz é ocasionado 

movimento aparente do Sol. Mais tarde descobriu que podia fazer a estimativa das 

horas, pela sombra de uma vareta fincada numa superfície plana, na posição 

vertical. Assim criou o gnômon, uma forma primitiva de relógio de sol. 

Observando o movimento da sombra projetada pelo gnômon durante o dia, 

ele podia ter a noção do tempo: quando a sombra estava bem longa era hora do 

amanhecer ao meio-dia, ela se apresentava no seu tamanho mínimo, voltando a 

alongar-se ao entardecer. Assim, o homem criou o relógio de sol e começou a fazer 

a contagem do tempo. 

Medindo ao longo do ano o comprimento da sombra, podiam saber que, 

quando o Sol estava no meridiano que passa pelo local, ocorriam os solstícios. Entre 

o Equador e o trópico de Capricórnio, a sombra apontava para o norte ou para o sul. 

A sombra mais longa para o norte ocorria no solstício de verão; e a sombra mais 

longa para o sul, no solstício de inverno. 

O sábio grego Anaximandro (610-547 a.C.) usou o relógio de sol para 

determinar o equinócio. Nessa data, o Sol corta o Equador celeste, que nada mais é 

do que a projeção do Equador terrestre. Assim, pelo comprimento da sombra média 

no equinócio, pode-se avaliar a latitude de um lugar. 

O gnomon e a divisão do dia em doze partes foram descobertas dos 

babilônios, mas o primeiro relógio de sol foi construído pelos egípcios no século XIII 

antes de Cristo. 

Como instrumento de medição do tempo, o relógio de sol teve muito prestígio 

entre os romanos, atingiu o apogeu entre os árabes, por volta do ano 1000, e foi 

usado na Europa até o século XVIII. Para funcionar corretamente todo relógio solar 



 

 

74 

precisa ser calculado para a latitude e longitude onde será instalado.  Se 

preservado, um relógio solar funcionará corretamente durante cerca de 10.000 anos 

- depois um pequeno ajuste será necessário para acompanhar o ajuste do eixo da 

terra. 

As partes de um relógio solar são o Gnômon, a Sombra e as Linhas Horárias, 

podendo também conter a Linha de Declinação e Marcas comemorativas. O 

Gnômon, também chamado de "stilo", é o objeto que projeta a sombra em um 

relógio solar; sua forma depende do tipo, mas sempre é  baseado na latitude do 

local onde se encontra o relógio. A Sombra é que funciona como ponteiro para 

marcar as horas. As Linhas Horárias estão dispostas radialmente ao Gnômon e 

quando tocadas pela ponta da sombra marcam as horas do dia.  

A Linha de Declinação é marcada na passagem meridiana, isto é a passagem 

da sombra ao meio dia solar. O deslocamento do Sol nas estações do ano faz variar 

o comprimento da sombra do gnômon ao meio dia solar, identificando as estações 

do ano. O ângulo de declinação do Sol, varia de 23 graus e 26 minutos norte no 

inicio (solstício) de inverno, passa por 0 graus no início do outono (equinócio) e 

chega a 23 graus e 26 minutos sul no início do verão(solstício) e volta a 0 graus no 

início da primavera (equinócio), fechando o ciclo no início do inverno seguinte.  

Diariamente o Sol em seu trajeto aparente no céu projeta através do gnômon 

uma linha de sombreamento. Quando a sombra atinge a sua amplitude mínima 

cruza a linha meridiana, exatamente ao meio dia solar local, que é diferente ao longo 

do ano do meio dia do relógio mecânico. Esta variação temporal pode ser calculada 

pela "equação do tempo" baseada em dados de rotação, translação e inclinação da 

terra. 

No relógio do Sol Equatorial e horizontal que fica junto a replica da 

Intihuatana, uma estrela com as iniciais do idealizador e fundador da UFSM “José 

Mariano da Rocha Filho”, solo marca a data comemorativa, no caso o dia 14 de 

dezembro as 14h30min, data da assinatura da criação da UFSM, no Palácio das 

Esmeraldas pelo então presidente Juscelino Kubischek. A ponta da sombra do 

gnômon corta anualmente a metade da Estrela de Cinco Pontas (simboliza o 

homem) mesma, no dia e hora em que se comemora a assinatura da criação da 

UFSM. 

Uma das mais fascinantes obras da civilização incaica a pedra de Intihuatana, 

localizada na cidade mística de Machu Picchu, nos Andes peruanos, este monólito 
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não era uma simples pedra, muito menos um relógio solar. Os Incas que ali viviam 

necessitavam, e muito, das observações dos astros, para sua própria sobrevivência 

e ligavam o movimento aparente do céu na esfera celeste com dadivas e castigos 

divinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 19. Pedra Intihuatana  
         Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014). 

 

 

A Intihuatana está talhada da mesma forma que se corta um isopor, como as 

maquetes que foram feitas no Planetário da UFSM para estudar as posições e 

formas da estrutura calculada para a latitude e longitude do local que foi instalada, 

no Parque do Tempo, na Praça Santos Dumont, em pleno coração do Campus 

Professor José Mariano da Rocha Filho, idealizador da UFSM. 

Os cálculos, o modelo e a própria contrução do monólito, réplica adaptada 

para ser erguido ao lado do Planetário da UFSM foram feitos pelo Eng. Francisco 

José Mariano da Rocha, com o auxilio de monitores do Planetário, onde depois de 

construído o monólito foi convidado para dar um acabamento artístico no monolito o 

artista plástico Juan Amoreti pela divisão de obras da prefeitura UFSM, já que a 

réplica adaptada já havia sido erguida sobre a orientação da equipe do Planetário. 

 

Hospital Universitário 
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Fundado em 1970, o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) 

representa uma referência em saúde para a região centro do Rio Grande do Sul. 

Atua como hospital-escola, com sua atenção voltada para o desenvolvimento do 

ensino, da pesquisa e assistência em saúde. Possui capacidade instalada de 307 

leitos, dispõe de 58 ambulatórios que atendem 5 especialidades, entre elas: Clínica 

Cirúrgica, Obstetrícia, Ginecologia, Clínica médica, Cuidados prolongados (crônicos, 

psiquiatria, tisiologia, pediatria, Aids-hospital dia) num total de 12.556 consultas/mês. 

Também é referência regional para Pronto Socorro e gestação de alto risco, para 

uma abrangência de 46 municípios e população de mais de um milhão de 

habitantes. No Pronto Socorro são atendidas em torno de 3.755 pessoas/mês 

(UFSM, 2013). 

O hospital representa um importante campo de práticas para estudantes de 

graduação e pós-graduação do Centro de Ciências da Saúde e demais cursos e 

programas da UFSM nas áreas do ensino e da pesquisa.  

 

Museu Gama d’Eça 

 

Outro local a destacar na estrutura da UFSM é o Museu Gama d’Eça, 

pertencente a UFSM e localizado no centro da cidade. Em funcionamento desde 

1985 na casa que já foi do intendente de Santa Maria e médico Astrogildo de 

Azevedo, fundador do Hospital de Caridade, está localizado o prédio do Museu 

Educativo Gama d’Eça. 

O Museu foi criado em 23 de julho de 1968, por José Mariano da Rocha Filho. 

Ele tinha como sede provisória a sala 5.106, no térreo do prédio do então Centro de 

Ciências Pedagógicas (atual Centro de Educação), no campus. A primeira diretora 

do Museu foi a professora Teresinha Paviane, que foi transferida com o marido para 

Brasília. A segunda foi Maria Zulmira Dias Mariano da Rocha, professora do curso 

de geografia da UFSM e esposa do fundador da UFSM. Ela permaneceu no 

comando do órgão até setembro de 1988 (ROESE, 2013). 

O Gama d’Eça foi planejado juntamente com a UFSM. Na planta original da 

Cidade Universitária, encontra-se o espaço destinado aos Museus História e Arte 

(Educativo) e de Ciências, entre o prédio da Administração Central e o Planetário. 

Em 1981, o Museu Victor Bersani, da SUCV (Sociedade União dos Caxeiros 

Viajantes), foi anexado ao Gama d’Eça. Foram mais de 3.500 peças doadas, a 
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maioria da área da história. Como o Museu Educativo não tinha espaço físico para 

receber a doação, o Vitor Bersani ficou ocupando as mesmas instalações onde já 

funcionava. 

Com isso, os museus ficaram em locais separados, um no campus e outro na 

sede da SUCV, até que o reitor Armando Vallandro conseguiu unir os dois no prédio 

da Rua do Acampamento, com inauguração em 7 de dezembro de 1985. Onde 

permanecem até hoje. 

O prédio do Museu sofreu duas reformas: a primeira de 1984 a 1985, quando 

foi inaugurado, e a segunda, de 1997 a 1998. Mais adiante, foram também 

reformados os dois anexos, quase rentes a casa. O primeiro abriga a carruagem do 

Conde do Porto Alegre, Manoel Marques de Souza III, e um auditório, enquanto o 

segundo guarda parte do acervo. 

O Museu conta com um acervo de mais de 13 mil peças e recebe visitas 

mediadas, cursos, oficinas e palestras, e há ainda, o atendimento especial aos 

grupos escolares e as exposições itinerantes. Todas são atividades que revelam a 

preocupação com a educação, como o próprio nome já diz. 

O símbolo do museu é o rinossauro, devido a ossada desse réptil ter sido 

encontrada pela primeira vez em Santa Maria em 1902. A denominação Scaphonyx 

fischeri foi dada em homenagem ao santa-mariense Jango Fischer, que encontrou a 

ossada.  

O Museu foi nomeado em homenagem a José Maria da Gama Lobo d’Eça, o 

Barão de Saicã. A edificação eclética é datada de 1913. A pintura interna artística 

(paredes e teto) foi executada por Vunderleen, de quem não se tem maiores 

informações. A porta da entrada  principal, no acesso pela Rua do Acampamento, foi 

esculpida por Antonio Marques de Carvalho, professor de desenho, modelagem e 

pintura das escolas de Santa Maria na época. 

Atualmente, o palacete tem dois pavimentos: térreo (hall de entrada e 

portaria, Sala do Fundador, duas Salas da UFSM, Sala de Exposição Temporária, 

Sala de Instrumentos e Máquinas, Sala de Arqueologia, Sala de Numismática, 

secretaria, direção, Sala Gama d’Eça e, no primeiro piso, duas salas de zoologia, 

duas de paleontologia, Sala de Armaria, biblioteca com atendimento ao público e 

Reserva Técnica. No pátio, encontram-se mais três salas: Reserva Técnica II, sala 

da carruagem do Conde de Porto Alegre e um auditório. No jardim, há duas piscinas, 

que foram as primeiras do centro de Santa Maria. Uma era para adultos e a outra, 
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para crianças. Chama a atenção os jardins em formas de naipes de cartas. É um 

recanto em pleno centro de Santa Maria, com direito a muito aprendizado e história. 

O Museu está localizado na rua do Acampamento, 81, centro. Tem como 

especialidades: Arqueologia, Numismática, Antropologia, Artes, Paleontologia, 

Zoologia e História, entre outros. Os horários para visitação são de segunda a sexta-

feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h. Aos sábados pela manhã, com agendamento 

com antecedência de grupos de mais de 10 pessoas. O telefone para contato é 55 

3220 9306. 

 

Restaurante Universiário e Casa do Estudante 

 
Órgão suplementar da Universidade Federal de Santa Maria/UFSM, o 

Restaurante Universitário (RU) integra o Programa de Assistência Estudantil 

desenvolvido pela Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae). O RU oferece a 

alunos, servidores técnico-administrativos e docentes da UFSM refeições a baixo 

custo. Para alunos carentes, viabiliza, mediante prévia seleção, as três principais 

refeições diárias - café da manhã, almoço e jantar - com custo subsidiado em 80%. 

Ao todo, são servidas mais de 5000 refeições/dia. 

Possui uma estrutura funcional composta por profissionais da área de nutrição 

e administrativa e pessoal capacitado na produção e manipulação de alimentos. O 

RU atua, também, como espaço pedagógico, recebendo acadêmicos de vários 

cursos de graduação para estágios curriculares, entre eles Administração, 

Arquitetura, Educação Física, Engenharia Mecânica, Farmácia - Tecnologia dos 

Alimentos, Nutrição, Psicologia, Relações Públicas e Segurança do Trabalho. 

Os cardápios são planejados por nutricionistas, atendendo o aporte calórico 

indicado para a população universitária. Com o objetivo de atender com qualidade, 

oferecer refeições a preços reduzidos aos usuários e proporcionar aos seus 

funcionários um bom ambiente de trabalho, o RU tem como valores básicos: 

qualidade nos serviços prestados, valorização, integração e motivação dos 

funcionários, comprometimento social, responsabilidade e identidade. 

O RU, no decorrer de sua existência, adotou a metodologia gerencial que 

inclui a informatização dos processos administrativos, a aquisição de câmaras frias, 

o controle de estoque, a reorganização do sistema de compras, a remodelação do 

espaço físico, a modificação do cardápio, a substituição dos antigos bandejões por 
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pratos de porcelana, a introdução do "Projeto Resto Zero" e a reformulação do 

sistema de auto-serviço, tornando-o mais rápido, higiênico e econômico. 

Considerado um dos maiores restaurantes do sul do país, o RU vem 

buscando, a cada dia, o aperfeiçoamento administrativo e a excelência nos serviços 

prestados, de forma a garantir qualidade e responsabilidade social. 

O RU está localizado em três pontos, RU Campus, no prédio 31, Térreo União 

Universitária, RU Campus Refeitório II, em frente ao Almoxarifado Central e RU 

Centro, localizado na Rua Mal. Floriano Peixoto, 1184, centro da cidade. Os contaos 

são: RU Campus, através do telefone 55 3220 8405, RU Campus Refeitório II, 

telefone 55 3220 9643 e RU centro 55 3220 9205. 

 

Casa do Estudante 

 
Casa do Estudante Universitário II (CEU II), localizada no campus da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), é uma unidade que compõe a Política 

de Assistência Estudantil, e destina-se a servir de moradia aos estudantes 

universitários graduandos e aos estudantes dos cursos técnicos do Colégio 

Politécnico e Colégio Técnico Industrial, com cadastro socioeconômico aprovado 

pela Pró Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e regularmente matriculados na 

UFSM. Para entrar na Casa é preciso ter o Benefício Sócio Econômico (BSE). 

Há, ainda a União Universitária que serve como um alojamento provisório 

para os estudantes da UFSM maiores de 18 anos, que não tem condições 

financeiras de se manter até que a solicitação do BSE seja deferida ou indeferida. É 

preciso que o aluno traga um colchão e seus pertences pessoais. A União é 

composta por dois dormitórios, um feminino e um masculino. Os banheiros possuem 

tanques para lavar as roupas. Os estudantes menores de 18 anos vão diretamente 

para o bloco 34 até completarem a maioridade. 

 

 

Farmácia-Escola da UFSM 

 
Embora não tenha sido citada na entrevista realizada no Centro de Ciências 

da Sáude, a Farmácia-Escola da UFSM representa um importante local no enfoque 

desta pesquisa. 
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A Farmácia Escola Comercial, implantada em 19 de junho de 1985, serve à 

comunidade universitária, oferecendo medicamentos, correlatos, perfumaria e 

produtos manipulados de uso externo a preços acessíveis. 

A Farmácia-Escola, enquanto órgão suplementar do Centro de Ciências da 

Saúde, objetiva a melhoria da qualidade de ensino do Curso de Farmácia, servindo 

de estágio curricular obrigatório e também voluntário aos alunos do mesmo. O 

Órgão estabeleceu-se através do atendimento oferecido aos servidores técnico-

administrativos, docentes, acadêmicos da instituição e usuários dos serviços do 

Hospital Universitário, através da prestação de serviços técnico-especializados. 

Dentre os seus principais projetos, tem-se, na área da pesquisa, a elaboração 

de materiais informativos para a conscientização da importância de uso de filtros 

solares e manipulação de formulações fotoprotetoras. 

Está localizada no prédio 26 do CCS, anexo. Horário de atendimento de 

Segunda a sexta-feira das 8 às 12 horas e das 13h30min às 16h30min. O contato 

pode ser feito através do telefone 55 3220 8599 ou pelo e-mail 

farmacia.escola.ufsm@gmail.com 

 
Editora, Livraria e Grife UFSM 

 
 A Editora da UFSM tem por finalidade implantar e executar a política editorial 

da Instituição. Além disso, um dos seus principais objetivos é divulgar os trabalhos 

que interessem ao exercício das atividades de ensino, pesquisa e extensão nas 

diversas áreas do conhecimento ou, ainda, que sejam relevantes ao progresso 

socioeconômico e cultural das comunidades regionais e do país. 

 Foi criada em 1981, na gestão do reitor Derblay Galvão. Em 1991, uma 

resolução criou a Editora como um órgão suplementar da reitoria, sob a 

coordenação e supervisão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesuisa. Já em 

1994, passou a ser subordinada ao Gabinete do Reitor.  

 Está localizada no segundo andar do prédio da reitoria. O contato pode ser 

feito através do telefone 55 3220 8610 ou e-mail contato@editoraufsm.com.br.  
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Figura 20. Editora da UFSM  
Fonte: Arquivo pessoal de Joelison Freitas (2014). 

 

 

 Em dezembro de 1993 foi inaugurada a Livraria UFSM que funcionou 

primeiramente no térreo da Biblioteca Central, onde manteve suas atividades até 

2002. Após esse período, passou a funcionar junto com a Grife, no local onde está 

até hoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 21. Livraria da Editora  

                    Fonte: Arquivo pessoal de Denise Garcia Bortolotto (2014). 
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Ao entrar no campus da UFSM logo após cruzar o arco, encontra-se, a 

esquerda, o Conjunto Comercial da Universidade. Nas lojas ali reunidas, uma 

variedade de opções se soma, em uma lista que vai da possibilidade de compra de 

remédios a passagens de ônibus. É ali também que se localiza a loja da Grife e 

Livraria UFSM.  

 A Livraria oferece aos leitores publicações de editoras universitárias e 

comerciais, incluindo livros técnicos e de interesse geral. Atualmente, mantém um 

catálogo com livros de mais de 60 editoras e coloca-se à disposição para 

orçamentos e encomendas de livros. 

 A Grife disponibiliza os mais variados itens com a marca da UFSM, incluindo 

materiais de escritório e artigos de vestuário, sendo a qualidade dos produtos um de 

seus diferenciais. 

 A loja está localizada no Conjunto Comercial do campus, sala 12. O contato 

pode ser feito através do e-mail livrariaufsm@gmail.com ou pelo telefone 55 3220 

8115. 

 

Atrativo 

 

Orquestra Sinfônica 

 

 A Orquestra Sinfônica de Santa Maria é um órgão complementar da 

Universidade Federal de Santa Maria desde a sua fundação em 7 de abril de 1966. 

É, ao mesmo tempo, um grupo artístico-musical com a finalidade de difusão da 

música orquestral e laboratório de música cuja finalidade é a formação do músico 

através da prática de orquestra. Atende atualmente as disciplinas de Orquestra 

Sinfônica (de I a IV) e DCG Orquestra Universitária (de I a IV) integradas com as 

disciplinas de Estudos de Orquestra (violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta, 

clarineta, trompete, trompa, trombone e percussão) nos cursos de Graduação em 

Música da UFSM. 

 Além da estrutura física e de pessoal, oferecida pela UFSM, a Orquestra é 

mantida através de bolsas fornecidas pela UFSM e colaboradores da Associação 

Cultural Orquestra Sinfônica de Santa Maria (desde sua fundação, em 1988). Esses 

apoios e investimentos são essenciais para sua manutenção e desenvolvimento. 
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 A Orquestra Sinfônica de Santa Maria deu início as suas primeiras atividades 

no ano de 1966, três anos após a criação do curso de Música da UFSM. Na época 

os professores Frederico Richter, de violino, e Jean Jacques Pagnot, de violoncelo, 

criaram uma orquestra de Câmara composta basicamente pelo naipe de cordas, 

com violinos, violoncelos e contrabaixos constituídos por professores de Porto 

Alegre. 

 Com a criação da Associação Cultural Orquestra Sinfônica de Santa Maria, 

em 1988, nesse momento, novamente, foram introduzidos novos instrumentos: 

trompetes, tubas, trombones, flautim, flauta, clarinete e fagote e assim começar a 

funcionar dentre os moldes de uma Sinfônica. 

 A sede está situada na rua Floriano Peixoto, 1750, 2º Andar , sala 217, centro 

da cidade. O contato pode ser feito através do telefone 3220 9223 ou e-mail 

assessoriaorquestrasm@gmail.com. 

 

4.2.1 Infra-estrutura de apoio 

 

Bares e restaurantes 

 

Além dos pontos de visitação, foi necessário fazer um levantamento dos 

bares e restaurantes disponíveis na Universidade. Também foram pesquisados 

algumas opções nas mediações do campus. 

No dia 18 de novembro foi realizada uma pesquisa na Pró-Reitoria de 

Infraestrutura da UFSM, onde foram apresentados o contato dos atuais 

permissionários dos restaurantes e lancherias localizados no campus. A partir daí, 

foi possível fazer o levatamento da localização dos mesmos e consultar informações 

sobre o que eles servem bem como os horários em que atendem o público. Essas 

informações também servirão de base para a construção do produto prosposto neste 

projeto. 

No prédio 20, do Centro de Ciências da Saúde, há uma lancheria, a Lancheria 

da Casa, que atende das 7h15m às 17h40min, servem almoço por kilo, prato feito e 

lanches em geral.  

No Hospital Veterinário, do Centro de Ciências Rurais, prédio 97, na 

Lancheria Pão com banha, é servido livre, por kilo e viandas e, ainda lanches, e o 

horário de funcionamento é das 7h30min às 18h. 

mailto:assessoriaorquestrasm@gmail.com
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No centro da cidade, prédio da Antiga Reitoria, rua Floriano Peixoto 1184, 

prédio com cursos do Centro de Ciências Sociais e Humanas, está localizada a 

RCP, que funciona das 7h30min às 21h30min, servindo lanches diversos. 

Também no centro da cidade, no prédio de apoio, rua Floriano Peixoto 1750, 

onde estão localizados alguns cursos do Centro de Ciências Sociais e Humanas, 

encontra-se a Lancheria da Margot. O horário de funcionamento é das 7h às 21h. 

Servem apenas lanches. 

No prédio 07, do Centro de Tecnologia é servido almoço e lanches. O horário 

de funcionamento é das 7h às 21h. 

No prédio 22, anexo ao Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) está 

localizada o Restaurante Sabor e Rango, que serve almoço e lanches. O horário de 

funcionamento é das 7h às 23h. 

Aos fundos do prédio da Reitoria, está localizado o Restaurante Pitadela, que 

atende das 7h30min às 18h. Servindo almoço buffet por kilo e lanches. 

No prédio 42, do Centro de Ciências Rurais, é disponibilizado ao público 

almoço por kilo e lanches. O Restaurante e Lancheria Etnias, atende no campus das 

7h30min as 19h. 

No prédio 26, do Centro de Ciências da Saúde, fica lozalizado o Espaço 

Gourmet República  que serve almoço por kilo e lanches. O funcionamento é das 7 

às 18h. 

Entre os prédios 74 B e 74 C do CCSH está localizado o restaurante La Loba,  

que serve almoço e lanches, aberto das 7h30min às 21h. No prédio 74 A, o 

Restaurante La Loba que serve lanches, atendendo no mesmo horário. 

No prédio 51, do Centro de Educação Física e Desporto, funciona o 

Restaurante e Lancheria da Cleo, que disponibiliza almoço por kilo e lanches. O 

horário de atendimento é das 7h30min às 17h. 

O Restaurante e Lancheria da Cleo atende também no prédio 70, no Colégio 

Politécnico, servindo almoço por kilo e prato feito. O horário de atendimento lá é das 

7h as 21h. 

Próximo ao campus da UFSM, em Camobi, tem-se outras opções de 

restaurantes, entre as quais cita-se no material os seguintes estabelecimentos: 

Restaurante Etnias, que serve almoço por kilo ou livre, atendendo das  11 às 

14h, no endereço RS 287, 8160. O telefone para contato é o 55 3226 2643. 

Restaurante Sobrado, na rua João A. Zampieri, 60. Almoço servido em bufê 
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por kilo ou livre. Contato através do telefone 55 3226 6421. 

Churrascaria e Pizzaria Camobi. Serve ao meio dia mini espeto e espeto 

corrido. A noite rodízio de pizzas e churrasco. Localizada na rodovia RS 209, 6415. 

O contato é 55 3226 1311. 

Restaurante Chave de Ouro. Serve bufê por kilo. Na rodovia RST 287, 5790. 

Telefone para contato 55 3226 3320. 

Restaurante Carreta. Rua Vicente Prado Lima, 247. Telefone para contato 55 

3028 4313. 

Restaurante Due Fratelli, anexo ao Supermercado Peruzzo, rodovia RS 209, 

5941. Contato através do telefone 55 3226 6622. Almoço tipo bufê por kilo. 

Pizzaria e Pastelaria Multi Pizza, na rodovia RST 207. Serve bufê livre. 

Telefone para contato 55 3226 6148.  

Demais informações que constam nos produtos propostos foram pesquisadas 

em sites oficiais de órgãos municipais, como prefeitura, secretaria de turismo e de 

cultura e dados oficiais do IBGE. 

 

 

4.3 O produto 

 

Optou-se pelo folder de apresentação da UFSM, por ser uma mídia de alto 

poder de informação, onde o uso de cores e formas contribui para o impacto da 

peça.  
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 Encarte com bares e restaurantes de comer na ufsm? 
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Ecobags com imagens do campus da UFSM 
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Sugestão de tótens espalhados por alguns pontos do campus, situando o 

visitante de onde ele encontra-se na UFSM e quais são os pontos de visitação 

existentes. 
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4.4 Exemplares do Produto 
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CONCLUSÃO 

 

 

O valor e significado que o patrimônio adquire enquanto enunciador de 

diferentes histórias, memórias e identidades, se torna essencial no processo de 

formatação dos bens patrimoniais em produtos turísticos. Esse trabalho teve como 

objetivo consolidar a Universidade Federal de Santa Maria como patrimônio histótico 

e cultural de Santa Maria e região, através da construção de um produto turístico: O 

Kit de serviços receptivos da UFSM. 

 Pois, o turismo com enfoque na valorização de bens culturais, por sua vez, 

pode auxiliar no processo de revalorização do patrimônio, conferindo maior 

visibilidade, através de ações e até mesmo do aumento da percepção do público 

local sobre a importância da história, cultura e tradições, da sua cidade e região. 

Para a criação dos produtos propostos foram realizadas entrevistas nas 

Unidades de Ensino da Universidade Federal de Santa Maria. Além destas, foram 

aplicados alguns questionários ao público externo, participante dos eventos, com o 

objetivo de coletar informaçõe como a média de dias que ficam na cidade e o que 

desejariam conhecer na UFSM. Como obtemos uma mostra pequena, esses dados 

não foram apresentados nos resultados. Mas, sugerimos que seja realizado esse 

levantamento em um futuro trabalho. Assim como, o levantamento de dados mais 

detalhados sobre quais são os eventos promovidos anualmente pela Instituição, 

informação essa que não foi obtida na realização desse estudo, pois atualmente a 

mesma não concentra estes eventos na unidades nem existe um órgão que 

concentre esses dados na Universidade.  

A partir desse trabalho sugerimos que na recepção dos participantes nos 

eventos promovidos pela Universidade, o Kit de serviços receptivos seje entregue a 

estes. Logo, juntamente com as informações sobre o evento, receberão informações 

sobre a UFSM e a cidade de Santa Maria. Pois, acreditamos que essa comunicação, 

a partir da criação de elementos que informem o visitante, são essenciais na 

qualidade da recepção desse público.  

Construir um perfil que faça da Universidade Federal de Santa Maria e do 

município um destino turístico com caráter cultural passa por ações que pressupõem 

um planejamento em Comunicação eficaz e capaz de criar e atender a demandas 

neste segmento de mercado. A partir de sua história e formação, a UFSM mostra ter 
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elementos com potencial turístico que agregam valor na recepção do público que 

chega à Instituição.  

A tradição ferroviária, o polo militar estratégico e vocação educacional fazem 

de Santa Maria uma cidade com potenciais ainda pouco explorados e que, sob 

ações conjuntas entre comunidade, imprensa e agentes públicos, pode ganhar 

importância. 

Este trabalho é um primeiro passo, como proposta teórica e carente de 

pesquisas e informações mais aprofundadas, contudo, mostra-se como uma 

iniciativa. A partir de reflexões como esta, a cidade pode frutificar ações em 

planejamento real e integrado, capaz de explorar o potencial local e gerar novas 

fontes de renda e empregos para Santa Maria. 

Espera-se com essa proposta despertar um olhar sobre a Universidade 

Federal de Santa Maria enquanto patrimônio cultural de Santa Maria e região, 

integrando os públicos interno e externo da Universidade, e a consequente 

aceitação deste bem patrimonial para a história e cultura da cidade, estado e país. 
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