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Em decorrência da greve dos caminhoneiros, UFSM
paralisa atividades nesta segunda-feira (28) 

 
A UFSM suspende as atividades acadêmicas, concursos e seleções públicas do dia
26 até o dia 28 de maio, demais atividades permanecem inalteradas. Saiba mais.

Burmann participa de encontro
internacional de reitores na Espanha
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A UFSM foi representada pelo reitor, professor Paulo Afonso Burmann, no IV Encontro

Internacional de Reitores Universia 2018. O evento ocorreu nos dias 21 e 22 de maio, na

Universidade de Salamanca, na Espanha. A iniciativa do Banco Santander e da Fundação

Universia reuniu cerca de 600 reitores e representantes acadêmicos de instituições de 26

países. Com o tema central “Universidade, Sociedade e Futuro”, o encontro propôs três

eixos de discussão: formação e aprendizagem em um mundo digital, paradigma da

pesquisa na universidade e contribuições para o desenvolvimento social e territorial. Saiba

mais.

Toxoplasmose 
 
A UFSM segue contribuindo com as
investigações sobre as causas do surto de
Toxoplasmose que afeta a cidade. Além das
colaborações na área científica e da atuação do
Hospital Universitário, o vice-reitor, Luciano
Schuch, confirmou a cedência de equipamentos
para qualificar o trabalho das equipes de
Vigilância em Saúde. Saiba mais.

 
 

Cachoeira do Sul 
 

O vice-reitor visitou, na semana passada, as
obras do campus de Cachoeira do Sul. Schuch

avaliou o andamento da construção do campus,
que já está com dois blocos de sala de aula

prontos. 
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29/05 a 03/06 | 20ª Fenarroz | Cachoeira do Sul

 
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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