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A UFSM esteve representada, na última terça-feira (19), em dois seminários
promovidos pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (Andifes), em Brasília. Os pró-reitores Clayton Hillig (Prae) e Jerônimo Tybusch
(Prograd) participaram de discussões sobre o Plano Nacional de Assistência Estudantil
(PNAES) e o Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Ambos os eventos tiveram como temática
central a "democratização do acesso, permanência e êxito na universidade federal". Na quarta-
feira (20), o reitor, professor Paulo Afonso Burmann, participou da reunião do Conselho Pleno da
Andifes. Saiba mais.

O Gabinete do Reitor publicou na última quinta-feira (21), uma nota informativa
acerca dos encaminhamentos administrativos para a apuração das denúncias de

estupro registradas na Universidade recentemente. Em uma mensagem de vídeo, o
reitor reiterou a posição da gestão de total repúdio a qualquer tipo de desrespeito às
liberdades individuais e coletivas, enfatizando a postura de “tolerância zero” diante
de casos de assédio, violência, constrangimentos e ataque aos Direitos Humanos.  

Confira a nota e o vídeo aqui. 

Já está circulando nos perfis institucionais da UFSM nas redes sociais a campanha “Transforme o lugar
que te transforma”. Iniciativa do projeto Universidade Meio Ambiente (UMA), a campanha é composta por
materiais gráficos que orientam a comunidade universitária sobre o uso racional dos recursos, chamando

a atenção para a responsabilidade de cada um na sustentabilidade da instituição. Saiba mais.

Reunião de Diretores  
 
Na manhã da última segunda-feira (18), o reitor
recebeu no Gabinete diretores e vice-diretores

http://site.ufsm.br/noticias/exibir/pro-reitores-debatem-pnaes-e-sisu-em-seminarios-pr
http://site.ufsm.br/noticias/exibir/nota-sobre-denuncia-de-estupro-na-ufsm
https://www.facebook.com/UMAUFSM/
http://site.ufsm.br/noticias/exibir/campanha-institucional-busca-conscientizar-estudan
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de Unidades Universitárias. Na pauta da reunião,
a apresentação do plano de gestão e outros
assuntos. Os diretores dos campi da UFSM em
Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e
Cachoeira do Sul participaram das discussões
por meio de videoconferência.

Copa do Mundo FIFA 
 

A Seleção Brasileira de Futebol entra novamente
em campo pela Copa do Mundo da Rússia, nesta

quarta-feira (27). O Brasil enfrenta a Sérvia às
15h, horário de Brasília. Novamente, seguindo as

determinações do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão e a Ordem de

Serviço n.01/2018, as atividades administrativas
e acadêmicas na UFSM serão alteradas. O

expediente administrativo será das 8h às 13h e
as aulas e demais atividades acadêmicas dos
cursos de Graduação e Pós-graduação estão

suspensas nos três turnos. 

AGENDA 
 

29/06 | 8h30 | Reunião do Conselho Universitário 
18/06 a 15/07 | Campanha do Agasalho UFSM

 
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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