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Conselho Universitário aprova o Plano de
Gestão 2018-2021 

Foi aprovado por unanimidade, durante a 807ª Reunião Ordinária do Conselho
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Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, realizada nesta sexta-
feira (29), o Plano de Gestão para o período 2018-2021. O documento
estabelece objetivos e metas para a gestão dos professores Paulo Afonso
Burmann e Luciano Schuch. O Plano traz como meta principal consolidar a
UFSM como uma universidade de excelência, subindo no Índice Geral de
Cursos Avaliados da Instituição (IGC) do Ministério da Educação (MEC) da
atual nota 4 para a nota 5. Saiba mais

Visita AEB 
 
Na última segunda-feira, dia 25, o reitor,
professor Paulo Afonso Burmann, e o vice-reitor,
professor Luciano Schuch, receberam o
coordenador de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação da Agência Espacial Brasileira, Rodrigo
Leonardi. Ele esteve na Universidade para
acompanhar o andamento do projeto NanoSatC-
BR2, o segundo nanossatélite desenvolvido a
partir da parceria entre UFSM, Agência Espacial
Brasileira e o Centro Regional Sul do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. 
 Saiba mais.

Startups 
 
Já na quarta-feira, dia 27, o reitor recebeu no
Gabinete representantes de seis novas
empresas selecionadas para incubação junto à
Pulsar/Incubadora da UFSM, vinculada à
Agência de Inovação e Transferência de
Tecnologia (Agittec). Na ocasião, foram
assinados os contratos para incubação. No total,
sete startups foram aprovadas através do Edital
n. 01 de 2018 da Agittec. Com a chegada dos
novos empreendedores, a Pulsar agora conta
com 16 empreendimentos incubados. 
Saiba mais

Forproex 
 
A Universidade Federal de Santa Maria foi
representada pelo pró-reitor de Extensão,
professor Flavi Ferreira Lisboa Filho, no 43º
Fórum de Pró-Reitores de Extensão das
Instituições de Educação Superior Brasileiras.
Discutiram-se, entre outras temáticas, “Extensão:
o pilar da Universidade e da democracia” e

http://site.ufsm.br/noticias/exibir/plano-de-gestao-2018-2021-e-aprovado-no-conselho-u
http://site.ufsm.br/noticias/exibir/coordenador-de-pesquisa-desenvolvimento-e-inovacao
http://coral.ufsm.br/pulsar/
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“Extensão e os movimentos sociais”. Além disso,
se apresentou um diagnóstico sobre a extensão
nas universidades. Para o pró-reitor, o destaque
foi a troca de experiências entre os gestores. 
 
 

Esta segunda-feira, dia 2, é dia de Seleção Brasileira na Copa da Rússia. O Brasil joga com o México, às
11 horas da manhã, pelas oitavas de final da competição. Seguindo as determinações do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, as atividades administrativas e acadêmicas serão alteradas. O
expediente administrativo será das 14h até às 18h. Aulas e demais atividades acadêmicas dos cursos de
graduação e pós-graduação estão suspensas nos três turnos. 
Se passar pelo México, a Seleção entra em campo novamente na sexta-feira, dia 06, às 15h. Neste caso,
o expediente da Universidade será somente no turno da manhã, das 8h até as 13h.

AGENDA 
 

03/07 | 15h | Homenagem Aposentados 
04/07 | 8h30min | Reunião Extraordinária do Conselho Universitário 

05/07 | 8h | Café da manhã com dirigentes de instituições de ensino superior de
Santa Maria 

05/07 | 15h | Homenagem aos servidores aposentados 
até 15/07 | Campanha do Agasalho UFSM 

 

https://www.facebook.com/GabineteReitorUfsm/
http://site.ufsm.br/ufsm/gabinete-do-reitor
mailto:ascomgabinete@ufsm.br
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Assessoria de Comunicação do Gabinete do Reitor 

55 3220.8700 
Assessora: Aline Dalmolin 

Relações Públicas: Sendi Spiazzi e Tânia Weber 
Jornalista: Mirian Redin de Quadros
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