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Plano de Gestão 2018-2021 
é apresentado a gestores 

O Plano de Gestão 2018-2021 foi apresentado, na sexta-feira (8), à equipe de gestores
i l d à Ad i i t ã C t l d UFSM O d t t b l bj ti t
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vinculados à Administração Central da UFSM. O documento estabelece objetivos e metas para o
período sob a gestão dos professores Paulo Afonso Burmann e Luciano Schuch, articulando os
desafios e objetivos estratégicos estabelecidos pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
e as propostas apresentadas na plataforma de campanha da chapa Burmann-Schuch. O Plano
de Gestão agora deve ser encaminhado à apreciação do Conselho Universitário. Saiba mais.

Nesta semana, o reitor Paulo Burmann representa a UFSM na 3ª Conferência Regional de
Educação Superior (CRES 2018), que acontece em Córdoba, na Argentina. O evento reúne
reitores, diretores acadêmicos e representantes de instituições de ensino superior de 33 países da
América Latina. Os participantes discutem propostas e linhas de ação, com o objetivo de
consolidar a educação superior no continente, como um bem social e um direito humano e
universal. O CRES 2018 se estende até quinta-feira (14).

No período de  11 a 14 de junho, o vice-reitor, professor Luciano Schuch, estará
no exercício da Reitoria.

 
Aula Magna 
 
A Universidade Federal de Santa Maria recebe
nos dias 18 e 19 deste mês a visita do
embaixador da Itália no Brasil, Antonio
Bernardini. O diplomata ministrará a Aula Magna
da Universidade, com o tema “Brasil e Itália:
diplomacia e perspectivas científicas,
tecnológicas e comerciais”. O evento será
realizado no dia 19 de junho, às 10h, no
Auditório do Anexo C do Centro de Tecnologia,
no campus sede. A Aula Magna é aberta a toda
a comunidade acadêmica e regional, sem
necessidade de inscrição prévia. Saiba mais.
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Festival de Inverno 
 
O reitor, professor Paulo Afonso Burmann,
esteve presente na cerimônia de lançamento da
33ª edição do Festival Internacional de Inverno
da UFSM e da 33ª Semana Cultural Italiana de
Vale Vêneto, realizada na terça-feira (5), no
distrito de Vale Vêneto, em São João do
Polêsine. Os eventos acontecem entre os dias
22 e 29 de julho. Saiba mais.

AGENDA 
 

11 a 14/06 | Conferência Regional de Educação Superior - CRES 2018 | Córdoba
(Argentina) 

19/06 | 10h | Aula Magna da UFSM | Auditório do Anexo C do Centro de Tecnologia 
29/06 | 8h30 | Reunião do Conselho Universitário 
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