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UFSM recebe doação de mantas apreendidas
pela Receita Federal

A UFSM recebeu na semana passada 4,1 mil quilos de mantas apreendidas pela Receita

Federal. Parte do material já foi entregue ao Hospital Universitário. O restante será

repassado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis para distribuição entre os estudantes
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que recebem benefício socioeconômico. 

Relatório de Gestão 2014-2017 disponível para download 
 

O Relatório de Gestão do período 2014 à 2017, que apresenta as principais ações
desenvolvidas na Universidade sob a gestão dos professores Paulo Afonso

Burmann e Paulo Bayard Dias Gonçalves, está disponível para consulta on-line e
download. O documento pode ser acessado aqui.

 
Saúde 
 
O Serviço de Emergência Universitário (SEU)
completou hum ano de Atividades Nesse Mês de
Maio. Até o dia 22, o serviço já contabilizava um
total de 1.048 atendimentos, sendo asprincipais
assistências foram prestadas aos moradores da
Casa do Estudante. Saiba mais .

 
Reunião 

 
Além da tradicional reunião de pró-reitores, na

última segunda-feira (28), o reitor, Paulo Afonso
Burmann, e o vice-reitor, Luciano Schuch,

receberam também os diretores e vice-diretores
de todas as unidades universitárias. Este foi o
primeiro encontro da gestão com as direções. 

 

 
Aniversário 
 
A Rádio Universidade completou 50 anos de
fundação no último dia 27. Em jantar solene,
 foram homenageados servidores que já
passaram e ainda atuam na emissora. O reitor
fundador, José Mariano da Rocha Filho, recebeu
in memorian o reconhecimento pela criação da
rádio, em placa entregue a sua filha, Eugenia
Mariano da Rocha Barichello.  Saiba mais.

http://site.ufsm.br/arquivos/uploaded/uploads/1b139a33-b1aa-4b73-83b1-2f24a4087dec.pdf
http://site.ufsm.br/noticias/exibir/servico-de-emergencia-universitario-completa-1-ano
http://coral.ufsm.br/radio/index.php/perfilam/indice/confira-as-fotos-do-jantar-solene-em-comemoracao-ao-cinquentenario-da-radio-universidade
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AGENDA 
 

05 à 10/06 | 20ª Festa Nacional do Arroz | Cachoeira do Sul 
06 e 07/06 | Seminário "Cultura Indígena e Universidade" | Salão Imembuí 

08/06 | Reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
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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