
20/07/2018 Campaign Overview | MailChimp

https://us18.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=29921 1/3

View this email in your browser

UFSM no Conselho de Reitores da AUGM

Nos dias 7 e 8 de maio, o reitor, Paulo Afonso Burmann, participou do 73º
Conselho de Reitores da Associação das Universidades do Grupo Montevideo
(AUGM). O evento ocorreu nas cidades de Valparaíso e Viña del Mar, no Chile.
Delegações de 33 universidades do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile
e Bolívia participaram do encontro. Durante a sessão inaugural do encontro, o
Conselho de Reitores aprovou um documento que será enviado à 3ª
Conferência Regional de Educação Superior (CRES 2018), que ocorrerá no
mês de junho, em Córdoba, na Argentina. O documento reitera a posição dos
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dirigentes das instituições pertencentes à AUGM em defesa das universidades
públicas da América Latina. Saiba mais.

Novos servidores 
 

A semana passada marcou a recepção de cerca
de 130 novos servidores da Universidade. O

Seminário de Recepção e Integração
Institucional foi organizado pela Pró-Reitoria de

Gestão de Pessoas. As atividades ocorreram de
terça à sexta-feira. O reitor participou do

encerramento das atividades, na sexta-feira (11),
dando as boas-vindas aos novos técnico-

administrativos e docentes da UFSM.

Feira do Livro 
 
Encerrou-se ontem (13) a 45ª Feira do Livro de
Santa Maria. A UFSM marcou presença na feira
com um estande institucional, organizado
pela Pró-Reitoria de Extensão (PRE). Já a
Editora e a Livraria da UFSM ficaram
responsáveis pela banca de livros. Na última
quarta-feira (9) o vice-reitor, Luciano Schuch,
prestigiou a sessão coletiva de lançamentos da
Editora da UFSM. Foram lançados seis livros
impressos e três e-books. Saiba mais.

Dia das Mães 
 

Ontem foi comemorado o Dia das Mães! A data é
mote da campanha institucional

#NossasMãesUFSM, organizada pela Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas e o Gabinete do

Reitor. Servidoras da Universidade, aposentadas
e terceirizadas foram convidadas a compartilhar

suas experiências sobre a maternidade. Os
depoimentos e fotos estampam cartazes que

estão expostos nas diferentes unidades
universitárias. O material da campanha também

pode ser conferido na página oficial da Progep
no Facebook. Saiba mais. 
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UFSM entre as 350 melhores universidades dos países emergentes

AGENDA 
 

15 e 16/05 | 117ª Reunião Extraordinária do Conselho Pleno da Andifes | 
Brasília
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