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CURSOS OFERECIDOS NO CAMPUS DE
FREDERICO WESTPHALEN
AGRONOMIA
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 60 vagas

CENTRO: Centro de Educação Superior Norte – RS (CESNORS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.cesnors.ufsm.br/graduacao/agronomia
ÁREAS

DE

planejamento,

ATUAÇÃO:
projeto

e

supervisão,

coordenação

especificação;

estudo

de

e

orientação
viabilidade

técnica;

estudo,

técnico-econômica;

assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e serviço; vistoria, perícia,
arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino,
pesquisa, extensão, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; elaboração de
orçamento; padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obra e
serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada;
condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação, montagem, operação,
reparo ou manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e
manutenção de equipamento e instalação; execução de desenho técnico.
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COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 55 vagas

CENTRO: Centro de Educação Superior Norte – RS (CESNORS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://decom.cesnors.ufsm.br/jornalismo/

ÁREAS DE ATUAÇÃO: meios de comunicação de massa (jornal, revista, rádio e
televisão); meios de comunicação online; assessorias de comunicação em empresas,
instituições e organizações não governamentais; meios de comunicação comunitários;
ensino de nível superior e outros campos afins.
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COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS –
ÊNFASE: MULTIMÍDIA
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 30 vagas

CENTRO: Centro de Educação Superior Norte – RS (CESNORS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://decom.cesnors.ufsm.br/rpm/

ÁREAS DE ATUAÇÃO: os egressos do curso de Comunicação Social - habilitação Relações
Públicas - Ênfase em Multimídia podem atuar em entidades públicas, empresas privadas,
organizações não governamentais, sindicatos, agências de comunicação, escolas e
universidades, cooperativas, empresas jornalísticas, assessorias de comunicação, partidos
políticos e outras entidades que requeiram as atividades do profissional de relações
públicas com finalidades institucionais ou em apoio às áreas de recursos humanos e
marketing.
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ENGENHARIA AMBIENTAL
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 60 vagas

CENTRO: Centro de Educação Superior Norte – RS (CESNORS)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.cesnors.ufsm.br/graduacao/engenharia-

ambiental

ÁREAS DE ATUAÇÃO: o engenheiro ambiental pode trabalhar e prestar assistência
técnica em avaliações do meio ambiente ou na criação e execução de projetos
relacionados a ele, na preservação e controle ambiental. O mercado de trabalho é
constituído por empresas públicas ou privadas, órgãos governamentais nas três esferas de
governo, além de organizações sociais de interesse público e organizações não
governamentais. O profissional tem competência para atuar em todos os organismos
públicos, privados e não governamentais que compõem o Sistema Nacional de Meio
Ambiente e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O engenheiro
ambiental atua em implantação e execução de programas de qualidade ambiental junto a
empresas; avaliação e mitigação de impactos ambientais; implementação de programas
de gerenciamento para bacias hidrográficas; elaboração de diagnósticos ambientais
através de sensoriamento remoto; análise de riscos ambientais; elaboração de planos de
recuperação de áreas degradadas; gestão e tratamento de resíduos sólidos, líquidos e
gasosos; pesquisa operacional e estudo de poluição da água, ar e solo; gestão e
planejamento do uso de áreas urbanas; gestão de recursos hídricos e ordenamento de
territórios; projetos para redes de distribuição de água para consumo humano; rede
coletora de esgoto; coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domésticos,
industriais e agrícolas; tratamento de efluentes; controle de poluição atmosférica;
biorremediação; estudo de energias renováveis e alternativas e planejamento energético.
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ENGENHARIA FLORESTAL
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 60 vagas

CENTRO: Centro de Educação Superior Norte – RS (CESNORS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.cesnors.ufsm.br/graduacao/engenharia-florestal

ÁREAS DE ATUAÇÃO: o engenheiro florestal planeja, executa e revisa planos de manejo
florestal; planeja e executa planos de implantação florestal e recuperação de áreas
degradadas; administra, opera e mantém sistemas de produção florestal em florestas
naturais e plantadas; orienta o desenvolvimento de políticas públicas sobre a conservação
e uso de ecossistemas florestais; coordena o planejamento e linhas de atuação de
entidades de defesa do meio ambiente; coopera na elaboração e execução de projetos de
desenvolvimento rural sustentável; coordena sistemas de monitoramento ambiental e
planejamento e execução de projetos de extensão rural; coordena e executa programas
de educação ambiental e projetos ambientais; planeja, mapeia, coordena e executa
projetos temáticos em geral, classificação, espacialização e quantificação de recursos
naturais renováveis; planeja e coordena projetos de arborização e paisagismo, de fauna
silvestre, de avaliação e perícia, de turismo rural e ecoturismo, de sistemas de manejo e
produção de produtos secundários da floresta, de sistemas agrossilvipastoris e de
produção e cultivo de espécies florestais de interesse regional; coordena o planejamento e
execução de projetos de abastecimento de indústrias e controle de qualidade de matériaprima florestal.

6

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DURAÇÃO: 09 semestres

TURNO: noturno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Educação Superior Norte – RS (CESNORS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.cesnors.ufsm.br/graduacao/sistemas-informacao
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional de Sistema de Informações pode atuar em duas
grandes áreas: a) inovação, planejamento e gerenciamento da infraestrutura de
informação

e

coordenação

dos

recursos

de

informação

nas

organizações;

e

b)

desenvolvimento e evolução de sistemas de informação e de infraestrutura de informação
para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais. Logo, a atuação
do profissional desenvolve-se nas seguintes dimensões: desenvolvimento de sistemas
de informação; infraestrutura de tecnologia da informação; gestão de sistemas
de informação. De acordo com o perfil profissional traçado, o egresso do curso de
Sistemas da Informação deve estar apto a desenvolver as seguintes funções no mercado
de trabalho: empreendedor – descobrimento e empreendimento de novas oportunidades
para aplicações, usando sistemas computacionais e avaliando a conveniência de se
investir no desenvolvimento da aplicação e do serviço; consultor – consultoria e assessoria
a empresas de diversas áreas no que tange ao uso adequado de sistemas de informação;
coordenador de equipe – coordenação de equipes envolvidas em projetos na área de
computação e informática; membro de equipe – participação de forma colaborativa e
integrada de equipes que desenvolvem projetos na área de informática; pesquisador –
participação em projetos de pesquisa científica e tecnológica.
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CURSOS OFERECIDOS NO CAMPUS DE
PALMEIRA DAS MISSÕES
ADMINISTRAÇÃO
DURAÇÃO: 08 semestres (diurno)

VAGAS: 55 vagas (diurno)

10 semestres (noturno)

55 vagas (noturno)

TURMA(S): 01 turma (diurno/noturno)

TURNOS: diurno e noturno

CENTRO: Centro de Educação Superior Norte – RS (CESNORS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.cesnors.ufsm.br/graduacao/administracao
ÁREAS DE ATUAÇÃO: a atuação do administrador consiste na identificação de
oportunidades, diagnóstico, análise e solução de problemas organizacionais através do uso
de conhecimento e interpretação dos conceitos e da habilidade para ajudar os outros a
compreenderem os problemas em termos mais objetivos, ultrapassando os sintomas
manifestos. O mercado para esse profissional consiste em atividades na iniciativa pública
e privada, consultoria em organização, gerência de empresa de qualquer natureza,
segmento empreendedor e instituições de ensino, entre outras áreas. O administrador
necessita ser um profissional ativo, empreendedor, com postura criativa, aberto a novas
ideias, catalisador de mudanças e consciente de que sua atualização profissional faz parte
de um processo de aprendizado permanente.
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 50 vagas

CENTRO: Centro de Educação Superior Norte – RS (CESNORS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.cesnors.ufsm.br/graduacao/ciencias-biologicas
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o biólogo pode formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa
científica básica e aplicada, nos setores da biologia ou a ela ligados, e nos setores que se
relacionem à preservação, ao saneamento e ao melhoramento do meio ambiente,
executando direta ou indiretamente as atividades resultantes desses trabalhos; orientar,
dirigir, assessorar e prestar consultoria a empresas, fundações, sociedades e associações
de classe, entidades autárquicas, privadas ou do poder público, no âmbito de sua
especialidade; realizar perícias, emitir e assinar laudos técnicos e pareceres, de acordo
com o currículo efetivamente realizado.
Os profissionais da área de biologia podem atuar nos seguintes locais: instituições de
ensino; institutos de pesquisa; órgãos governamentais (sec. estaduais e munic. de
educação, saúde, de agricultura, de ciência e tecnologia, de meio ambiente e de turismo
ou

similares);

empresas

fertilizantes, biocidas,

públicas

e

privadas;

indústrias

(de alimentos,

bebidas,

laticínios, produtos farmacêuticos, entre outras); hospitais;

laboratórios (clínicos, anátomo-patológicos, biotecnológicos, de fertilização humana, entre
outros); museus e similares; jardins zoológicos e botânicos; parques e reservas naturais,
estações bioecológicas e áreas de proteção ambiental; empresas de turismo ecológico
(ecoturismo); imprensa (assessoria técnica para matérias científicas e de meio ambiente);
herbários; biotérios; criadouros (minhocário, sericicultura, de animais silvestres, entre
outros); estações de cultivo (piscicultura, carcinicultura, miticultura, ostreicultura, entre
outros); autônomo (consultorias, perícias, assessorias, entre outras áreas).
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CIÊNCIAS ECONÔMICAS
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: noturno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 50 vagas

CENTRO: Centro de Educação Superior Norte – RS (CESNORS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.cesnors.ufsm.br/graduacao/ciencias-economicas
ÁREAS DE ATUAÇÃO: além de exercer as atividades de economista, esse profissional
pode atuar no mercado de trabalho como analista de mercados agroindustriais; analista
de projetos agroindustriais; especialista em Certificação de Atividades Agroindustriais;
especialista em Avaliação de Recursos Ambientais e Agroindustriais; especialista em
Planejamento Regional; diretor ou gerente de Empresa Agroindustrial.
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ENFERMAGEM
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Educação Superior Norte – RS (CESNORS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.cesnors.ufsm.br/graduacao/enfermagem
ÁREAS DE ATUAÇÃO: a atuação do profissional enfermeiro compreende as seguintes
áreas: educação em enfermagem, Ensino Superior; pesquisa e extensão; assistência a
comunidades, rede básica de saúde, rede hospitalar e programa da saúde da família;
assessoria e consultoria; política de saúde e de educação; atividade empresarial; atuação
em entidades de categoria (Associação Brasileira de Enfermagem, Conselho Federal de
Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, Sindicato dos Enfermeiros).
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NUTRIÇÃO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 50 vagas

CENTRO: Centro de Educação Superior Norte – RS (CESNORS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.cesnors.ufsm.br/graduacao/nutricao
ÁREAS DE ATUAÇÃO: as principais áreas de atuação do nutricionista são: alimentação
coletiva - unidades de alimentação comercial; creches, escolas e alimentação escolar;
restaurantes institucionais e hotelaria; empresas de comércio de cesta-básica; Saúde
Coletiva - programas institucionais; unidades primárias de saúde; vigilância sanitária e
programa de médico de família; Ensino, Pesquisa e Extensão - docência; supervisão de
estágio e coordenação; Ciência e Tecnologia de Alimentos - microbiologia de
alimentos, desenvolvimento e conservação de produtos alimentícios e relacionados,
atendimento ao consumidor, estudos e trabalhos experimentais; área de preparo e
suporte nutricional enteral, lactário, bancos de leite humano, indústria de alimentos,
laboratório de análises microbiológicas e de qualidade de alimentos; Outras - nutrição em
gerontologia e geriatria, nutrição na atividade física e marketing de produtos.
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ZOOTECNIA
DURAÇÃO: 09 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 02 turmas

VAGAS: 56 vagas

CENTRO: Centro de Educação Superior Norte – RS (CESNORS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.cesnors.ufsm.br/graduacao/zootecnia
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o zootecnista é o profissional que atua na área de produção
animal, aplicando conhecimentos científicos para melhorar a produtividade em rebanhos
explorados comercialmente. O profissional está apto a utilizar novas técnicas e
biotecnologias, visando a formular rações adequadas que proporcionem o máximo
desempenho com um mínimo custo; desenvolver programas de melhoramento genético,
produzindo animais mais produtivos; desenvolver formas de criação animal racionais e
adequadas sob o ponto de vista do

bem-estar animal, contribuindo, dessa forma,

com a segurança alimentar e com a preservação do meio ambiente.
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CURSOS OFERECIDOS NO CAMPUS DE SANTA MARIA
ADMINISTRAÇÃO
DURAÇÃO: 08 semestres (diurno)

VAGAS: 50 vagas (diurno)

10 semestres (noturno)

50 vagas (noturno)

TURMA(S): 01 turma (diurno/noturno)

TURNOS: diurno/noturno

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.ufsm.br/adm/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: a atuação do administrador consiste na identificação de
oportunidades, diagnóstico, análise e solução de problemas organizacionais através do uso
de conhecimento e interpretação dos conceitos e da habilidade para ajudar os outros a
compreenderem os problemas em termos mais objetivos, ultrapassando os sintomas
manifestos. O mercado para esse profissional consiste em atividades na iniciativa pública
e privada, consultoria em organização, gerência de empresa de qualquer natureza,
segmento empreendedor e instituições de ensino, entre outras áreas. O administrador
necessita ser um profissional ativo, empreendedor, com postura criativa, aberto a novas
ideias, catalisador de mudanças e consciente de que sua atualização profissional faz parte
de um processo de aprendizado permanente.
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AGRONOMIA
DURAÇÃO: 10 semestres

VAGAS: 120 vagas (60 vagas por

TURMAS: 02 turmas

turma)

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Ciências Rurais (CCR)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/agronomia/
ÁREAS

DE

planejamento,

ATUAÇÃO:
projeto

e

supervisão,

coordenação

especificação;

estudo

de

e

orientação
viabilidade

técnica;

estudo,

técnico-econômica;

assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e serviço; vistoria, perícia,
arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino,
pesquisa, extensão, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; elaboração de
orçamento; padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obra e
serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada;
condução de trabalho técnico; condução de equipe de instalação, montagem, operação,
reparo ou manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e
manutenção de equipamento e instalação; execução de desenho técnico.
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ARQUITETURA E URBANISMO
DURAÇÃO: 12 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 30 vagas

CENTRO: Centro de Tecnologia (CT)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.ct.ufsm.br/estrutura_graduacao_arquitetura.jsp
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional arquiteto e urbanista atua em atividades relativas a
edificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos; arquitetura paisagística e de
interiores; planejamento urbano e regional; patrimônio histórico; serviços afins e
correlatos, como: supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento,
projeto e especificação; estudo de viabilidade econômica; assistência, assessoria e
consultoria; direção de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento,
laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa, análise,
experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão; elaboração de orçamento;
padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico;
fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada; condução de
trabalho técnico; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou
manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de
equipamento e instalação; execução de desenho técnico; geoprocessamento.
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ARQUIVOLOGIA
DURAÇÃO: 07 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 30 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/arquivologia/
ÁREAS

DE

ATUAÇÃO:

o

profissional

arquivista

atua

em

arquivos;

centros

de

documentação; centros de informação; centros culturais e órgãos de gestão do patrimônio
cultural; setores públicos e privados, cuidando dos arquivos dessas autarquias; docência
em ensino superior e em cursos técnicos; serviços de consultoria.
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ARTES CÊNICAS - BACHARELADO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): única

VAGAS: 20 vagas

CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.ufsm.br/cal/index.php/cursos/graduacao/20-

artes-cenicas-bacharelado-direcao-teatral-ou-interpretacao
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional de artes cênicas - ator ou diretor - pode desenvolver
atividades como animador cultural em grupos teatrais, escolas, instituições, centros
culturais, secretarias de cultura e atividades na comunidade. Pode, ainda, desenvolver
pesquisas no campo das Artes Cênicas, atuar como docente em instituições de Ensino
Superior, além de produzir e gerenciar eventos culturais.
Direção Teatral - o profissional pode atuar como diretor de espetáculos, cinema, rádio,
televisão e vídeo.
Interpretação Teatral - o profissional pode atuar como ator em espetáculos, cinema,
rádio, televisão e vídeo.
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ARTES VISUAIS - BACHARELADO EM DESENHO E PLÁSTICA
DURAÇÃO: 08 semestres

VAGAS:

TURMA(S): 02 turmas

turma)

32

vagas

(16

vagas

por

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.ufsm.br/cal/index.php/cursos/graduacao/28-

artes-visuais-bacharelado-em-desenho-e-plastica
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o futuro bacharel poderá atuar como artista plástico montando
e/ou realizando exposições pesquisando no campo das artes visuais. Pode, também,
exercer crítica e organizar eventos para museus, galerias, salas de exposições e demais
instituições que envolvam o campo da visualidade.

19

ARTES VISUAIS - LICENCIATURA PLENA EM DESENHO E PLÁSTICA
DURAÇÃO: 08 semestres

VAGAS:

TURMA(S): 02 turmas

turma)

18

vagas

(09

para

cada

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.ufsm.br/cal/index.php/cursos/graduacao/29-

artes-visuais-licenciatura-em-desenho-e-plastica
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional formado poderá atuar como professor em ensino das
Artes Visuais.
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CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Tecnologia (CT)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.inf.ufsm.br/index/graduacao/graduacao/cc/graduacao
ÁREAS DE ATUAÇÃO: projeta, desenvolve e gerencia soluções computacionais para
diversos tipos de problema, em diversas áreas de conhecimento. Projeta, instala e
gerencia sistemas de automação e redes de computadores. Presta consultoria sobre
informática no seu uso e na sua aplicação; administra a área de informática nas
empresas; desenvolve sistemas operacionais, linguagens de programação, gerenciadores
de banco de dados, protocolos de comunicação; desenvolve pesquisa para melhorar os
recursos computacionais; atua no magistério de Ensino Superior.
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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BACHARELADO E LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 44 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://w3.ufsm.br/ccne/?secao=curso_graduacao&curso=biologia
ÁREAS DE ATUAÇÃO: cabem ao profissional da área das ciências biológicas as seguintes
atribuições: atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas e subáreas do
conhecimento do biólogo; desenvolver atividades de docência em diferentes níveis ensino de ciências no nível fundamental e ensino de biologia nos níveis médio e superior;
realizar prestação de serviços na forma de elaboração de estudos, projetos de pesquisa,
consultorias, assessorias técnicas, emissão de laudos e pareceres, perícias e fiscalização,
sempre no sentido de que a legislação relativa à área das ciências biológicas seja
cumprida; ocupar cargos técnico-administrativos em diferentes níveis, gerenciando e
executando tarefas nas diferentes áreas e subáreas das ciências biológicas, no âmbito de
sua formação; organizar, coordenar e participar de equipes multiprofissionais e/ou
interdisciplinares, em projetos que envolvam manejo e conservação da biodiversidade,
políticas de meio ambiente e saúde, biotecnologia, bioprospecção, biossegurança e gestão
ambiental.
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CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DURAÇÃO: 10 semestres (diurno)

TURNOS: diurno/noturno

10 semestres (noturno)

VAGAS: 40 vagas (diurno)

TURMA(S): 01 turma (diurno/noturno)

40 vagas (noturno)

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/contabeis/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional de ciências contábeis registra, analisa e propõe
estratégias para as empresas. Pode atuar no planejamento estratégico de uma empresa,
na análise de sistemas financeiros (principalmente em bolsas de valores), como contador
geral de uma empresa ou como profissional autônomo. Pode, ainda, trabalhar em
instituições de Ensino Superior, prefeituras, bancos centrais, tribunais de contas,
empresas de todos os portes, bolsas de valores e na área de auditoria fiscal, onde tem o
trabalho de fiscalizar os relatórios contábeis da empresa para assegurar que não está
havendo nenhum tipo de desvio.
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CIÊNCIAS ECONÔMICAS
DURAÇÃO: 08 semestres (diurno)

TURNOS: diurno/noturno

10 semestres (noturno)

VAGAS: 40 vagas (diurno)

TURMA(S): 01 turma (diurno/noturno)

40 vagas (noturno)

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://sites.google.com/site/ceconomicasufsm/home
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional de economia é o responsável por gerir e aumentar
as riquezas, analisar cenários econômicos, prever mudanças no mercado econômico e
financeiro e zelar por uma economia ambientalmente sustentável. O economista trabalha
com questões macroeconômicas, inflação, déficit, análise de dados estatísticos, análise de
custos, microeconomia, planejamento financeiro, formação e estudos de custos e preços,
estudos setoriais e análise de competitividade das empresas, projetos de sustentabilidade
e redes de cooperação, comércio exterior, bolsas de valores, assessorias e consultorias
públicas e privadas.
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CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: noturno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/csociais/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: sociologia; antropologia; ciência política; planejamento social;
pesquisas sociais na área acadêmica e na área não acadêmica; planejamento, consultoria,
formação e assessoria junto a organizações públicas, privadas, não governamentais ou
governamentais, partidos políticos, movimentos sociais e atividades similares; pesquisa e
análise dos fenômenos organizacionais; docência em Ensino Superior.
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COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 30 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://w3.ufsm.br/facos/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27
ÁREAS DE ATUAÇÃO: meios de comunicação de massa (jornal, revista, rádio e
televisão); meios de comunicação online; assessorias de comunicação em empresas,
instituições e organizações não governamentais; meios de comunicação comunitários;
ensino de nível superior e outros campos afins.
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COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 30 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://w3.ufsm.br/facos/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27

ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional formado no curso de Comunicação Social habilitação Publicidade e Propaganda conhece e domina técnicas e instrumentos
necessários para a identificação de problemas; tem habilidade para propor e executar
soluções de comunicação, com o propóstito de atingir eficazmente objetivos do mercado
de anunciantes; tem capacidade para interpretar objetivos mercadológicos de empresas e
instituições, traduzindo em objetivos e procedimentos de comunicação adequados às
diferentes situações; é capaz de desenvolver planejamento, criação, produção, difusão,
avaliação e gestão da

comunicação publicitária

em

empresas

especializadas em

publicidade e propaganda, em empresas e instituições anunciantes, em veículos ou em
assessorias de comunicação. Pode atuar em agências de publicidade e propaganda;
assessorias de comunicação; departamentos de comunicação de empresas e instituições;
veículos de comunicação; produtoras de vídeo e áudio; estúdios de design gráfico;
empresas de webdesign; ensino de nível superior e outros campos afins.
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COMUNICAÇÃO SOCIAL - RELAÇÕES PÚBLICAS
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 30 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://w3.ufsm.br/facos/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional formado no curso de Comunicação Social habilitação Relações Públicas - tem habilidade para pesquisar, planejar e executar
atividades e de programas de avaliação, com a finalidade de estabelecer e manter
compreensão mútua e promover a integração entre as instituições e seus públicos;
compreender a natureza das linguagens e dos fenômenos culturais envolvidos nos
sistemas contemporâneos de comunicação e, em particular, no processo de comunicação
das instituições com seus públicos; compreender o papel dos sistemas e processos de
comunicação na contemporaneidade, bem como a evolução histórica destes e suas
relações com a cultura, a política e a economia; interpretar a realidade social e o
desenvolvimento do pensamento especulativo sobre perspectivas futuras. Áreas de
atuação do profissional: entidades/instituições públicas e privadas; organizações não
governamentais;

sindicatos;

agências

de

comunicação;

cooperativas;

empresas

jornalísticas; assessorias de comunicação; partidos políticos e outras entidades que
requeiram as atividades do profissional de relações públicas com finalidades institucionais
ou em apoio às áreas de recursos humanos e de marketing.
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COMUNICAÇÃO SOCIAL - PRODUÇÃO EDITORIAL
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 30 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://w3.ufsm.br/facos/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=27
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional de produção editorial pode atuar em quatro mídias,
impressa, audiovisual, web e hipermídia, principalmente voltado para a convergência
midiática. A atuação do produtor pode dar-se tanto na criação de projetos de produtos
quanto no gerenciamento do processo de produção e execução. Dessa forma, o produtor
editorial pode atuar nos processos de produção de registros sonoros, videográficos e
digitais, tais como CDs, vídeo e edição de publicações na internet, além de desenvolver
ações de planejamento, organização e sistematização dos processos editoriais, tais como
o acompanhamento gráfico de produtos editoriais, seleção de originais, projetos de obras
e publicações, planejamento e organização de séries e coleções, planejamento de
distribuição, veiculação e tratamento de produtos editoriais.
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DANÇA - BACHARELADO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 15 vagas

CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.ufsm.br/cal
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional formado no Bacharelado em Dança estará habilitado
a: atuar como Bailarino, Coreógrafo e Diretor de espetáculos para Teatro, Cinema,
Televisão,

Vídeo,

bem

como

realizar

performances

em

espaços

alternativos

ou

multimídias; atuar de forma comprometida com o fazer artístico no desenvolvimento de
processos de pesquisa no campo da dança; produzir e gerenciar espetáculos e eventos
culturais; atuar como docente em Instituições de Ensino Superior; atuar no exercício do
ensino de dança no âmbito formal e/ou informal em projetos e práticas comunitárias;
desenvolver atividades como animador cultural em grupos de Dança, em escolas,
instituições, centros culturais, secretarias de cultura; atuar como técnico em atividades
diversas que envolvem a produção de espetáculos como Cenógrafo, Figurinista,
Iluminador.
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DESENHO INDUSTRIAL - PROGRAMAÇÃO VISUAL
DURAÇÃO: 09 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 20 vagas

CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.ufsm.br/cal/index.php/cursos/graduacao/31-

desenho-industrial-programacao-visual
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional formado em Programação Visual está apto a
trabalhar no bidimensional (produtos planos). Tem como campos de atividade: editoração,
embalagem

(decoração),

fotografia,

identidade

corporativa,

ilustração,

impressos,

tipografia, diagramação de livros, elaboração de cartazes, sites (webdesign), história em
quadrinhos, marcas, logotipos, sinalização. Tem como principais locais de atuação:
escritórios de programação visual, editoras de livros e revistas, agências de publicidade,
gráfica, empresas de website.
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DESENHO INDUSTRIAL - PROJETO DE PRODUTO
DURAÇÃO: 09 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): única

VAGAS: 20 vagas

CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.ufsm.br/cal/index.php/cursos/graduacao/30-

desenho-industrial-projeto-de-produto
ÁREAS DE ATUAÇÃO: O profissional formado em Projeto de Produto faz produtos
tridimensionais (com volume). Tem como campos de atividade: projeto de móveis,
aparelhos

eletroeletrônicos,

cerâmica

decorativa

e

utilitária,

componentes

automobilísticos, embalagens, equipamentos eletrodomésticos, implementos e máquinas,
instrumentos, interiores, mobiliário, utensílios domésticos. Pode trabalhar em empresas
ou escritórios com departamento de desenvolvimento de produtos.
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DIREITO
DURAÇÃO: 10 semestres (diurno)

TURNOS: diurno/noturno

11 semestres (noturno)

VAGAS: 40 vagas (diurno)

TURMA(S): 01 turma (diurno/noturno)

40 vagas (noturno)

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.ufsm.br/direito/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: as áreas de atuação mais procuradas pelos bacharéis são as de
Direito Civil e Direito Empresarial; as mais deficientes de profissionais qualificados são as
de Direito Ambiental, Direito Agrário e Direito Tributário. Depois de formado, os
profissionais devem fazer a prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a qual
identifica os que estão aptos a trabalhar em qualquer área do Direito.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres (diurno)

TURNO: diurno/noturno

09 semestres (noturno)

VAGAS: 50 vagas (diurno)

TURMA(S): 01 turma (diurno/noturno)

45 vagas (noturno)

CENTRO: Centro de Educação, Biologia e Letras (CE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/edespecial/
http://eespecialnoturno.blogspot.com.br/

ÁREAS DE ATUAÇÃO: professores para atuar em classes especiais ou escolas especiais
que atendam alunos com dificuldades de aprendizagem, déficit cognitivo e surdez nas
etapas da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Além disso, o
professor de Educação Especial pode atuar em serviços de apoio pedagógico especializado
para alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, além de outras
modalidades de atendimento, como sala de recursos, classes hospitalares e ambiente
domiciliar.

34

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO
DURAÇÃO: 08 semestres

VAGAS:

TURMA(S): 02 turmas

turma)

66

vagas

(33

vagas

por

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Educação Física e Desportos (CEFD)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://w3.ufsm.br/cefd/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28#ba
charel
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional pode atuar no ensino e na pesquisa voltados à saúde
e aos esportes; academias de ginástica; escolinhas de esportes; instituições públicas
ligadas aos esportes; instituições públicas ligadas à saúde; hotéis; cruzeiros e órgãos
turísticos com recreação, esportes e orientação de exercícios físicos e recreação; clínicas
de reabilitação, hospitais e unidades básicas de saúde como orientador de exercícios
físicos e com recreação; no ensino superior; com consultorias e assessorias ligadas aos
esportes e à saúde.
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EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres

VAGAS:

Vestibular:

TURMA(S): 02 turmas

vagas por turma)

66

vagas

(33

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Educação Física e Desportos (CEFD)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://w3.ufsm.br/cefd/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28#ba
charel
ÁREAS DE ATUAÇÃO: atuar na Educação Básica (instituições públicas e privadas de
ensino infantil, fundamental, médio e superior; instituições, entidades ou órgãos que
atuam com populações especiais); secretarias municipais, estaduais e nacionais voltadas à
área da Educação Física.
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ENFERMAGEM
DURAÇÃO: 08 semestres

VAGAS:

TURMA(S): 02 turmas

turma)

50

vagas

(25

vagas

por

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://sites.google.com/site/ccsaudeufsm/cursos/enfermagem

ÁREAS DE ATUAÇÃO: a atuação do profissional enfermeiro compreende as seguintes
áreas: educação em enfermagem, Ensino Superior; pesquisa e extensão; assistência a
comunidades, rede básica de saúde, rede hospitalar e programa da saúde da família;
assessoria e consultoria; política de saúde e de educação; atividade empresarial; atuação
em entidades de categoria (Associação Brasileira de Enfermagem, Conselho Federal de
Enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, Sindicato dos Enfermeiros).
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ENGENHARIA ACÚSTICA
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Tecnologia (CT)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/eac/doku.php
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o mercado de trabalho para o profissional graduado em
Engenharia Acústica é diversificado, compreendendo desde a atuação em grandes
empresas públicas e privadas, em empreendimentos próprios ou de forma autônoma. O
engenheiro acústico é habilitado para exercer os seguintes tipos de atividades:
supervisão,

coordenação

especificação;

estudo

de

e

orientação

viabilidade

técnica;

estudo,

técnico-econômica;

planejamento,
assistência,

projeto

e

assessoria

e

consultoria; direção de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento,
laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa, análise,
experimentação, ensaio e divulgação técnica; elaboração de orçamento; padronização,
mensuração e controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico; fiscalização de
obra e serviço técnico; produção técnica e especializada; condução de trabalho técnico;
condução de equipe de instalação, operação, reparo ou manutenção; execução de
instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de equipamento e instalação;
execução de desenho técnico. O curso capacita profissionais para desempenhar serviços
diversificados, dentre os quais podem ser citadas as seguintes áreas prioritárias: acústica
de salas, concepção de materiais acústicos, controle de ruído, acústica musical,
eletroacústica, áudio profissional e psicoacústica.
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ENGENHARIA CIVIL
DURAÇÃO: 10 semestres

VAGAS: 77 vagas (38 para a 1ª turma

TURMA(S): 02 turmas

e 39 para a 2ª turma)

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Tecnologia (CT)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.ufsm.br/engcivil/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: é tarefa de o engenheiro civil construir casas, prédios, pontes,
barragens, abrir estradas e canalizar rios e córregos. Atuando sempre em parceria com
outros profissionais, como o arquiteto, o topógrafo, o geólogo e o engenheiro de
agrimensura, o engenheiro civil precisa também de conhecimentos técnicos de hidráulica,
eletricidade, telefonia, transporte, entre outros, além de habilidade para administração e
gerenciamento.
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ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Tecnologia (CT)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.ct.ufsm.br/estrutura_graduacao_engcomputacao.jsp
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o campo de atuação profissional do engenheiro de computação é
diversificado,

compreendendo

desde

grandes

empresas

públicas

e

privadas,

empreendimentos próprios ou atuação autônoma. O mercado de trabalho é caracterizado,
além da diversidade, por variações relativamente rápidas, atreladas aos períodos de
retração

e

expansão

da

economia

e

das

políticas

para

o

desenvolvimento

da

infraestrutura. Em sua atuação, o profissional é habilitado para atuar nas áreas de
materiais elétricos e eletrônicos; equipamentos eletrônicos em geral; sistemas de
comunicação e telecomunicações; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico.
Nessas áreas, o profissional recebe atribuições para exercer os seguintes tipos de
atividades: supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e
especificação;

estudo

de

viabilidade

técnico-econômica;

assistência,

assessoria

e

consultoria; direção de obra e serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento,
laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa, análise,
experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; elaboração de orçamento;
padronização, mensuração e controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico;
fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e especializada; condução de
trabalho técnico; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou
manutenção; execução de instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de
equipamento e instalação; execução de desenho técnico.
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ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Tecnologia (CT)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/engautom/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional está habilitado para atuar nas áreas de eletrônica e
comunicações, eletrotécnica e de controle e automação. Nessas áreas, o engenheiro de
controle e automação recebe atribuições para exercer 18 tipos de atividades: supervisão,
coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificação; estudo
de viabilidade técnico-econômica; assistência, assessoria e consultoria; direção de obra e
serviço técnico; vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
desempenho de cargo e função técnica; ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio
e divulgação técnica; extensão; elaboração de orçamento; padronização, mensuração e
controle de qualidade; execução de obra e serviço técnico; fiscalização de obra e serviço
técnico; produção técnica e especializada; condução de trabalho técnico; condução de
equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; execução de
instalação, montagem e reparo; operação e manutenção de equipamento e instalação;
execução de desenho técnico.
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ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Tecnologia (CT)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/engproducao/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o engenheiro de produção precisa reunir conhecimentos das
diferentes áreas do saber, principalmente matemática, física, engenharia, economia,
sociologia, psicologia e administração, que serão aplicadas com maior ou menor grau,
conforme sua área de atuação. As principais áreas de atuação são:
Gestão de Produção: gestão de sistemas de produção, planejamento e controle da
produção; logística e gestão da cadeia de suprimentos; arranjo físico de máquinas,
equipamentos e facilidades; movimentação de materiais; projeto de fábrica e de
instalações industriais; gestão da manutenção; simulação da produção; gestão de
processos produtivos; gestão de processos produtivos discretos; gestão de processos
produtivos

contínuos;

gestão

da

automatização

de

equipamentos

e

processos;

planejamento de processos produtivos.
Gestão de Qualidade: controle estatístico da qualidade; normalização e certificação para
a qualidade; confiabilidade de equipamentos, máquinas e produtos; qualidade em
serviços.
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ENGENHARIA ELÉTRICA
DURAÇÃO: 10 semestres

VAGAS:

TURMA(S): 02 turmas

turma)

60

vagas

(30

vagas

por

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Tecnologia (CT)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/cee/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: automação industrial; fontes alternativas de energia; geração,
transmissão
aeroespacial;

e

distribuição
docência;

de

energia;

biomédica;

microeletrônica;

instrumentação;

profissional

autônomo;

telecomunicação;

órgãos

reguladores; informática e computação; redes elétricas e lógicas; engenharia sonora;
tecnologia embarcada.
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ENGENHARIA FLORESTAL
DURAÇÃO: 10 semestres

VAGAS:

TURMA(S): 02 turmas

turma)

66

vagas

(33

vagas

por

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Ciências Rurais (CCR)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/florestal/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o engenheiro florestal planeja, executa e revisa planos de manejo
florestal; planeja e executa planos de implantação florestal e recuperação de áreas
degradadas; administra, opera e mantém sistemas de produção florestal em florestas
naturais e plantadas; orienta o desenvolvimento de políticas públicas sobre a conservação
e uso de ecossistemas florestais; coordena o planejamento e linhas de atuação de
entidades de defesa do meio ambiente; coopera na elaboração e execução de projetos de
desenvolvimento rural sustentável; coordena sistemas de monitoramento ambiental e
planejamento e execução de projetos de extensão rural; coordena e executa programas
de educação ambiental e projetos ambientais; planeja, mapeia, coordena e executa
projetos temáticos em geral, classificação, espacialização e quantificação de recursos
naturais renováveis; planeja e coordena projetos de arborização e paisagismo, de fauna
silvestre, de avaliação e perícia, de turismo rural e ecoturismo, de sistemas de manejo e
produção de produtos secundários da floresta, de sistemas agrossilvipastoris e de
produção e cultivo de espécies florestais de interesse regional; coordena o planejamento e
execução de projetos de abastecimento de indústrias e controle de qualidade de matériaprima florestal.
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ENGENHARIA MECÂNICA
DURAÇÃO: 10 semestres

VAGAS:

TURMA(S): 02 turmas

turma)

50

vagas

(25

vagas

por

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Tecnologia (CT)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.ufsm.br/engmec/
ÁREAS

DE

planejamento,

ATUAÇÃO:
projeto

e

supervisão,

coordenação

especificação;

estudo

da

e

orientação
viabilidade

técnica;

estudo,

técnico-econômica;

assistência, assessoria e consultoria; direção e/ou serviço técnico; vistoria, perícia,
avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica;
ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica e extensão;
elaboração de orçamento; padronização, mensuração e controle de qualidade; execução
de obra e serviço técnico; fiscalização de obra e serviço técnico; produção técnica e
especializada; condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou
manutenção; condução de trabalho técnico; execução de instalação, montagem e reparo;
operação e manutenção de equipamentos e instalações e execução de desenho técnico,
nas áreas de: processos mecânicos; máquinas em geral; instalações industriais e
mecânicas; equipamentos mecânicos e eletromecânicos; veículos automotores; sistemas
de produção; transporte e utilização de calor; sistemas de refrigeração e de ar
condicionado; serviços correlatos e afins.
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ENGENHARIA QUÍMICA
DURAÇÃO: 10 semestres

VAGAS:

TURMA(S): 02 turmas

turma)

72

vagas

(36

vagas

por

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Tecnologia (CT)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.ufsm.br/ceq/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o engenheiro químico poderá atuar em empresas públicas ou
privadas, órgãos de assessoria, institutos de pesquisa, universidades e também como
profissional autônomo, tanto como empresário, prestando assistência, assessoria e
consultoria a empresas.
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ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Tecnologia (CT)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/esa/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional atua no gerenciamento e implantação de processos
em indústrias, projetos de reciclagem, restauração de áreas poluídas, pesquisas em
centros ou universidades, geração de energia, elemento de interligação de outras
profissões com o intuito de gerenciamento ambiental, licenciamento ambiental, indústrias
e empresas (saneamento, gestão ambiental e licenciamento). A Engenharia Sanitária e
Ambiental está voltada para o projeto, a construção, a ampliação e a operação de
sistemas de saneamento básico e ambiental, bem como para o planejamento e gestão de
recursos naturais renováveis e não renováveis. O engenheiro sanitarista e ambiental
planeja, coordena, projeta, executa e administra redes de distribuição de água e de
esgotamento sanitário; estações de tratamento de água e esgoto; coleta e disposição final
dos resíduos sólidos; o processo de drenagem urbana e rural. Atua também em estudos
de impactos ambientais de intervenções antrópicas, incluindo o monitoramento ambiental
e planejamento ambiental, com a finalidade de definir ações de prevenção e mitigação
desses impactos. É responsável pela prevenção da poluição no meio aquático, terrestre e
aéreo. Realiza estudos de diagnóstico e prognóstico; planeja, projeta, executa e fiscaliza
planos e obras de mitigação e recuperação de passivos ambientais; atua em estudos de
fragilidades ambientais, diagnósticos, monitoramento ambiental, planejamento e gestão
em nível de bacias hidrográficas e regiões hidrográficas.
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ESTATÍSTICA - BACHARELADO
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: noturno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 30 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://w3.ufsm.br/ccne/?secao=curso_graduacao&curso=estatistica
ÁREAS DE ATUAÇÃO: atualmente, a estatística pode ser aplicada como ferramenta de
suporte para maior confiabilidade e rapidez em todas as áreas das Ciências, seja
Humanas, Rurais, da Saúde ou Exatas. Algumas dessas aplicações são: traçar planos
sociais, econômicos e projetar metas para o futuro; obter dados, testes de hipóteses,
estimação de parâmetros e interpretação dos resultados; monitorar e análisar o mercado,
nos sistemas de informações de marketing, na prospecção e avaliação de oportunidades,
no desenvolvimento de produtos, nas decisões relativas a preços, previsão de vendas,
logística da distribuição, bem como no desenvolvimento e avaliação de campanhas
publicitárias; prever taxas de juros e preços de diferentes bens para desenvolvimento de
estratégias de investimentos que maximizem os lucros. Na área financeira, o estatístico
pode atuar no departamento de seguros e análise atuarial; na avaliação e seleção de
investimentos; no estudo e desenvolvimento de modelos financeiros. Na área de Recursos
Humanos,

o

estatístico

auxilia

na

validação

de

instrumentos

de

pesquisa

para

compatibilização entre os conhecimentos e habilidades dos empregados e as atividades
desenvolvidas por eles.
A análise estatística funciona como uma importante ferramenta para se diagnosticar
problemas de gerenciamento em diferentes setores de uma empresa, bem como para
propor políticas de investimento mais eficientes dentro da própria empresa.
Por fim, o estatístico pode atuar como docente, ministrando disciplinas aplicadas,
pesquisando e desenvolvendo novas metodologias de análise para os mais variados
problemas práticos e teóricos; assessorar pesquisadores de outras áreas.
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FABRICAÇÃO MECÂNICA - TECNOLOGIA
DURAÇÃO: 07 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://w3.ufsm.br/ctism/index.php?option=com_content&task=view&id=246&Itemid=117
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional está apto a trabalhar em diversos setores industriais
relacionados à fabricação mecânica, tanto na manufatura de ferramentas e de produtos
como nos processos de produção e obtenção dos materiais de construção mecânica.O
curso visa à formação de um profissional com perfil para a atuação no mercado de
trabalho em empresas e instituições de todos os tipos e portes, além do setor de serviços,
como

consultoria

e

assessoria,

assistência

técnica

de

equipamentos,

vendas

de

equipamentos (vendas técnicas), manutenção de equipamentos, setor público, instrutor
técnico.
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FARMÁCIA
DURAÇÃO: 10 semestres

VAGAS: 100 vagas (50 vagas por

TURMA(S): 02 turmas

turma)

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://sites.google.com/site/ccsaudeufsm/cursos/farmacia
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional farmacêutico está apto a atuar na manipulação e
dispensação

de

medicamentos,

atenção

farmacêutica,

análises

clínicas,

análises

toxicológicas e análises de alimentos, em estabelecimentos na área da saúde pública e
privada.
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FILOSOFIA - BACHARELADO
DURAÇÃO: 09 semestres

TURNO: noturno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/filosofia/?page_id=38
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional está capacitado a exercer o magistério no Ensino
Superior, na área de conhecimento de Filosofia, na rede pública e privada de ensino. O
profissional também está capacitado para atuar em instituições e empresas públicas e
privadas, em atividades que exijam a presença de um profissional de filosofia, por
exemplo, comitês de ética, consultoria em questões políticas, etc.
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FILOSOFIA - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/filosofia/?page_id=38
ÁREAS DE ATUAÇÃO: docência no Ensino Médio ou Superior; pesquisa.
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FÍSICA - BACHARELADO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 22 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/cursodefisica/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o bacharel dedica-se à pesquisa básica ou aplicada em física e à
extensão, além de trabalhar com a produção e disseminação do saber científico, através
da atuação como aluno de mestrado e doutorado em física, da atuação formal de Ensino
Superior e da divulgação científica.
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FÍSICA - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres (diurno)

TURNOS: diurno/noturno

10 semestres (noturno)

VAGAS: 25 vagas (diurno)

TURMA(S): 01 turma

25 vagas (noturno)

CENTRO: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/cursodefisica/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional licenciado atua como professor no nível médio e pode
trabalhar como pesquisador em ensino de física tanto no setor público quanto privado.
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FISIOTERAPIA
DURAÇÃO: 09 semestres

VAGAS:

TURMA(S): 02 turmas

turma)

48

vagas

(24

vagas

por

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://sites.google.com/site/ccsaudeufsm/cursos/fisioterapia
ÁREAS DE ATUAÇÃO: fisioterapia clínica (hospitais, clínicas, ambulatórios, consultórios,
centros de reabilitação); saúde coletiva (programas institucionais, ações básicas de saúde,
fisioterapia do trabalho, vigilância sanitária); educação (docência - níveis secundário e
superior, extensão, pesquisa, supervisão - técnica e administrativa, direção e coordenação
de cursos); e indústria de equipamentos de uso fisioterapêutico e área esportiva.
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FONOAUDIOLOGIA
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 30 vagas

CENTRO: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://sites.google.com/site/ccsaudeufsm/cursos/fonoaudiologia
ÁREAS DE ATUAÇÃO: é de competência do fonoaudiólogo desenvolver trabalho de
prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, voz e audição; participar
de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, voz e
audição; realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz
e audição; realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala; colaborar em assuntos
fonoaudiológicos ligados a outras ciências; projetar, dirigir ou efetuar pesquisas
fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas, autárquicas e mistas;
lecionar

teoria

e

prática

fonoaudiológicas;

dirigir

serviços

de

fonoaudiologia

em

estabelecimentos públicos, privados, autárquicos e mistos; supervisionar profissionais e
alunos em trabalhos teóricos e práticos de fonoaudiologia; assessorar órgãos e
estabelecimentos públicos, autárquicos, privados ou mistos no campo da fonoaudiologia;
participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos
ligados a assuntos fonoaudiológicos; dar parecer fonoaudiológico na área da comunicação
oral e escrita, voz e audição; realizar outras atividades inerentes à sua formação
universitária.
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GEOGRAFIA - BACHARELADO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 30 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://w3.ufsm.br/ccne/?secao=curso_graduacao&curso=geografia
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional pode atuar em pesquisa, consultoria e planejamento
no âmbito da geografia, aplicar metodologia científica, executar e avaliar processos de
organização espacial, além de participar de planejamentos regionais, urbanos, rurais e
ambientais.
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GEOGRAFIA - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 36 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://w3.ufsm.br/ccne/?secao=curso_graduacao&curso=geografia
ÁREAS DE ATUAÇÃO: formação de professor para atuar no Ensino Fundamental e Médio,
bem como na área de pesquisa das ciências geográficas.
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GEOPROCESSAMENTO - TECNOLOGIA
DURAÇÃO: 07 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (CPUFSM)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://200.132.36.199/tecnologia/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: ao Tecnólogo em Geoprocessamento compete definir estudos a
serem utilizados em processo de aquisição de dados espaciais; executar tratamento e
análise de dados topográficos, de sensores remotos e de satélites de posicionamento,
utilizando programas específicos de computador; produzir mapas, laudos e memoriais;
executar funções de processamento gráfico e de imagens; elaborar banco de dados
geográficos; desenvolver ações que visem à reorganização do espaço, uso e ocupação do
solo; executar ações de planejamento e gestão de redes de transportes, saneamento
básico, energia, telecomunicações, saúde, educação, turismo, com aplicação de SIGs;
manusear dados georeferenciados e programas computacionais que os manipulam;
desenvolver formas de análise de dados de maneira a gerar informação útil em tempo
hábil.
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GESTÃO DE COOPERATIVAS - TECNOLOGIA
DURAÇÃO: 07 semestres

TURNO: noturno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (CPUFSM)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://www.politecnico.ufsm.br/cursos/tecnicos/index.php/graduacao/gestdecooperativas-tecnologos-150
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o Tecnólogo em Gestão de Cooperativas pode atuar como gestor
em entidades cooperativas nos diversos ramos de atividades dessas instituições, tendo
competência e habilidade para ocupar cargos de presidência, gerência nos diversos
setores, podendo ser responsável pelas funções de planejamento, operação, controle e
avaliação dos processos societário, contábil, tributário e fiscal.
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HISTÓRIA – BACHARELADO E LICENCIATURA
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://www.ufsm.br/ccsh/home.php/ccsh/graduacao/historia/geral

ÁREAS DE ATUAÇÃO: magistério em todos os níveis de ensino; pesquisador em
instituições e órgãos públicos e privados, como museus, arquivos, institutos de cultura,
turismo, veículos de comunicação; assessorias e consultorias; gestão cultural; trabalhos
em editoras; criação de material didático; atividades de extensão; promotor de ações
educativas em órgãos ou institutos de preservação cultural e do patrimônio.
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LETRAS - ESPANHOL E LITERATURAS - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: noturno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 30 vagas

CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.ufsm.br/cal/index.php/cursos/graduacao/32-

letras-licenciatura-espanhol-e-literaturas-de-lingua-espanhola
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o curso de Letras forma professores para Ensino Fundamental e
Ensino Médio, cursos pré-vestibulares e cursos particulares de línguas estrangeiras. Além
disso, os profissionais podem trabalhar como pesquisadores, críticos literários, tradutores,
intérpretes, revisores de texto e roteiristas.
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LETRAS - INGLÊS E LITERATURAS - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 35 vagas

CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.ufsm.br/cal/index.php/cursos/graduacao/33-

letras-licenciatura-ingles-e-literaturas-de-lingua-inglesa
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o curso de Letras forma professores para Ensino Fundamental e
Ensino Médio, cursos pré-vestibulares e cursos particulares de línguas estrangeiras. Além
disso, os profissionais podem trabalhar como pesquisadores, críticos literários, tradutores,
intérpretes, revisores de texto e roteiristas.
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LETRAS - PORTUGUÊS E LITERATURAS - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 35 vagas

CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.ufsm.br/cal/index.php/cursos/graduacao/35-

letras-licenciatura-portugues-e-literaturas-de-lingua-portuguesa

ÁREAS DE ATUAÇÃO: o curso de Letras forma professores para Ensino Fundamental e
Ensino Médio e cursos pré-vestibulares. Além disso, os profissionais podem trabalhar
como pesquisadores, críticos literários, tradutores, intérpretes, revisores de texto e
roteiristas.
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LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS - BACHARELADO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.ufsm.br/cal/index.php/cursos/graduacao/34-

letras-bacharelado--portugues-e-literaturas-de-lingua-portuguesa
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o bacharel em letras poderá atuar profissionalmente como
pesquisador, redator, linguista, crítico literário, revisor de textos, assessor cultural, assim
como prosseguir estudos de pós-graduação para se tornar professor universitário. Ele
poderá, também, atuar como redator nas áreas de conhecimento técnico/científico e na
relação entre pesquisa e ensino.
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MATEMÁTICA – BACHARELADO E LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 50 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/coordmat/coord.html
ÁREAS DE ATUAÇÃO: exercer o magistério em nível fundamental e médio, ministrando a
disciplina de matemática e desenvolver pesquisas em ensino de matemática.
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MATEMÁTICA - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: noturno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 35 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/coordmat/coord.html
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o curso forma professores para o exercício do Ensino Fundamental
e Médio, na área da matemática e para o desenvolvimento de pesquisas em ensino da
matemática.
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MEDICINA
DURAÇÃO: 12 semestres

VAGAS: 120 vagas (60 vagas por

TURMA(S): 02 turmas

turma)

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://sites.google.com/site/ccsaudeufsm/cursos/medicina
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional médico deve estar capacitado para resolver
problemas de saúde dos indivíduos e coletividades; atuar nos sistemas de saúde público e
privado, envolvendo atuação no Sistema Único de Saúde, em seus vários cenários:
centros de saúde; unidades sanitárias; ambulatórios; serviço de vigilância; assistência
domiciliar, na comunidade, em escolas e creches, hospitais-dia, hospitais secundários e
terciários com todos os seus serviços; atuar em pesquisa em saúde.
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MEDICINA VETERINÁRIA
DURAÇÃO: 10 semestres

VAGAS:

TURMA(S): 02 turmas

turma)

94

vagas

(47

vagas

por

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Ciências Rurais (CCR)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.ufsm.br/veterinaria/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: setores de sanidade animal; setores de produção animal; órgãos
públicos de controle das atividades veterinárias; forças armadas; indústria de produção e
beneficiamento de produtos de origem animal; instituições de ensino pesquisa e extensão;
cooperativas; propriedades rurais; zoológicos, jockeys clubes; clínicas veterinárias;
hospitais veterinários; fábricas de rações veterinárias; indústrias de medicamentos
veterinários; indústria de vacinas veterinárias.
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METEOROLOGIA - BACHARELADO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 20 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.gruma.ufsm.br/meteorologia/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: previsão do tempo, pesquisas ligadas ao meio ambiente, previsão
e monitoramento de safras agrícolas e previsões para a área da aeronáutica, como a
segurança de voos.
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MÚSICA - BACHARELADO - OPÇÕES: INSTRUMENTO OU CANTO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 35 vagas

CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/cmusica/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o curso forma instrumentistas de música erudita, compositor
(música instrumental e vocal), arranjador (produtor musical), programador musical,
professor particular de instrumento e/ou canto, coordenador de grupos musicais, crítico
musical e cantor ou regente em coros, orquestras, bandas e grupos diversos. As opções
de instrumento são: canto, clarineta, flauta transversa, percussão, piano, trombone,
trompa, trompete, viola, violão, violino, violoncelo, composição, contrabaixo, fagote e
oboé.
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MÚSICA - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 16 vagas

CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/cmusica/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: a área de atuação preferencial do professor formado no curso é a
docência para a educação básica. Mas, além disso, pode realizar pesquisas na área de
educação musical e atuar em outros espaços pedagógicos, como ONGs e grupos de 3ª
idade.
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MÚSICA E TECNOLOGIA - BACHARELADO
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 12 vagas

CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/cmusica/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o bacharel em Música e Tecnologia exercerá seu trabalho
profissional nos seguintes campos: operador de áudio nas áreas, suportes e meios de
comunicação, estúdios musicais, gravadoras e produtoras de áudio; composição: criador
de música e áudio para as áreas, suportes e meios de comunicação, estúdios musicais,
gravadoras e produtoras de áudio; arranjador: criador de arranjos musicais para as
áreas, suportes e meios de comunicação, estúdios musicais, gravadoras e produtoras de
áudio;

instrumentista

ou

cantor:

intérprete

em

shows,

gravações,

concertos

individuais, com orquestra, música de câmara, e em grupos diversos; direção musical:
orientador, coordenador de grupos musicais diversos, com aplicação de seu conhecimento
geral e específico musical; produção musical: produtor de espetáculos, gravações e
outros eventos; consultoria: consultor na área de tecnologia musical; ensino de
tecnologia musical no ensino superior, particular de escola de música ou autônomo;
regente: coros, orquestras, bandas e grupos diversos.
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ODONTOLOGIA
DURAÇÃO: 10 semestres

VAGAS:

TURMAS: 02 turmas

turma)

70

vagas

(35

vagas

por

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://sites.google.com/site/ccsaudeufsm/cursos/odontologia
ÁREAS DE ATUAÇÃO: setor público de atenção em saúde; setor privado de atenção em
saúde; setor público e/ou privado de formação e capacitação de recursos humanos para a
área da saúde.
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PEDAGOGIA - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres (diurno)

TURNO: diurno/noturno

10 semestres (noturno)

VAGAS: 88 vagas (diurno)

TURMA(S): 01 turma (diurno/noturno)

44 vagas (noturno)

CENTRO: Centro de Educação, Biologia e Letras (CE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/ce/?page_id=51 (diurno)
http://w3.ufsm.br/ce/?page_id=54 (noturno)
ÁREAS DE ATUAÇÃO: O curso de Pedagogia tem como objetivo a formação de
professores para a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, inclusive
na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Os profissionais estão capacitados
também para atuar nas diferentes modalidades de ensino e/ou nas demais áreas nos
quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Além da escola, o pedagogo atua em
todos os espaços que necessitam uma unidade de apoio pedagógico, como empresas,
organizações não governamentais (ONGs) e hospitais. O mercado de trabalho oferece
muitas oportunidades de emprego, principalmente no setor público.
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PROCESSOS QUÍMICOS - TECNOLOGIA
DURAÇÃO: 07 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.ufsm.br/processosquimicos/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: a área de atuação do Tecnólogo em Processos Químicos
compreende, de maneira geral, processos físico-químicos nos quais as substâncias puras e
os compostos são transformados em produtos. Engloba, também, atividades ligadas à
biotecnologia, indústria petrolífera, centros de pesquisa, a laboratórios independentes de
análise química e comercialização de produtos químicos. As atividades de maior destaque,
em termos gerais, incluem: petroquímica; biocombustíveis; polímeros; elastômeros;
carboquímica; processos inorgânicos (cimento, cerâmicas, etc.). Destacam-se, também,
as áreas de tratamento de efluentes e resíduos obtidos durante os diferentes processos
químicos.
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PSICOLOGIA
DURAÇÃO: 10 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 25 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.ufsm.br/psico/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: é o profissional que ouve os problemas das pessoas e busca
soluções, oferecendo orientações verbais, após análise clínica do paciente. Atua em
clínicas

particulares,

escolas,

hospitais;

em

empresas,

na

questão

da

seleção,

recrutamento e treinamento (RH); no setor organizacional, analisando as dificuldades de
comunicação entre funcionários, se estão no cargo certo para sua personalidade e
desenvolvimento, avaliando e selecionando pessoas para os cargos; na área institucional,
analisando a funcionalidade da empresa e seus trabalhadores e as relações entre eles.
Como novas opções de atuação para os psicólogos, existem as áreas da psicologia do
esporte, que trata da saúde mental dos jogadores e principalmente da motivação deles, e
ainda nos fóruns, principalmente nas varas de famílias, em processos de divórcio e guarda
de filhos.
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QUÍMICA - BACHARELADO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 20 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/quimica/bacharelado/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o curso de Química Bacharelado forma profissionais qualificados
para o exercício de atividades acadêmicas em nível de pesquisa e desenvolvimento e para
aplicações tecnológicas, em laboratórios de análises químicas.
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QUÍMICA - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 37 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/quimica/licenciatura/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o curso de Química Licenciatura forma profissionais para atuar em
ensino da química a nível fundamental, médio e superior, bem como para desenvolver
pesquisas nas áreas de competência da química.
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QUÍMICA INDUSTRIAL
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 15 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://w3.ufsm.br/ccne/?secao=curso_graduacao&curso=quimica_li
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o curso de Química Industrial prepara profissionais para atuar em
setores de celulose e papel, petroquímico, álcool, alimentício, tintas e vernizes, plásticos,
cerâmicos, fertilizantes, cosméticos, medicamentos. O químico industrial atua, então, em
processos químicos e tecnológicos em qualquer tipo de indústria que trabalha na
transformação de materiais.
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REDE DE COMPUTADORES - TECNOLOGIA
DURAÇÃO: 06 semestres

VAGAS:

TURMA(S): 02 turmas

turma)

80

vagas

(40

vagas

por

TURNO: diurno
CENTRO: Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://www.redes.ufsm.br/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional está apto a trabalhar em diversos setores
relacionados às redes de computadores e comunicação de dados eletrônicos, tais como
departamentos de informática de empresas de pequeno, médio ou grande porte; órgãos
públicos; empresas prestadoras de serviço de projeto, instalação e manutenção de redes;
empresas fornecedoras de serviços de comunicação. O curso visa à formação de um
profissional com perfil para a atuação no mercado de trabalho em empresas e instituições
de todos os tipos e portes, as quais tenham necessidade de pessoal gabaritado em
projeto, implementação, instalação e manutenção de redes.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 50 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/ri/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o profissional pode atuar em quatro grandes áreas ou setores de
atuação: (a) governo, ou setor público de modo geral, no qual se destaca em primeiro
lugar a diplomacia, mas também todos os demais ministérios e agências públicas, bem
como os governos estaduais e municipais através “assessorias internacionais”; (b)
academia, através da docência e/ou atividades de pesquisa na área de relações
internacionais; (c) setor privado, como profissionais de carreira ou consultores tratando
de questões que envolvem o cenário internacional; (d) setores da sociedade civil, com
destaque para as ONGs voltadas para os chamados novos temas em relações
internacionais, tais como meio ambiente e direitos humanos.
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SERVIÇO SOCIAL - BACHARELADO
DURAÇÃO: 09 semestres

TURNO: noturno

TURMA(S): única

VAGAS: 50 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://multiserver06.proj.ufsm.br/sites/ccsh/index.php?option=com_content&view=article
&id=168&Itemid=162
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o assistente social pode atuar em entidades públicas, como
hospitais, albergues, abrigos, presídios, prefeituras, judiciário, escolas; em entidades
privadas, como empresas industriais, comerciais e de serviços; em entidades sócioassistenciais; ONGs, associações de moradores. Ainda, atua em instituições de ensino e de
pesquisa; em assessoria e consultoria em serviço social.
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Tecnologia (CT)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.inf.ufsm.br/index/graduacao/graduacao/si/graduacao
ÁREAS DE ATUAÇÃO: a atuação do Bacharel em Sistemas de Informação desenvolve-se
nas seguintes dimensões: inovação, planejamento e gerenciamento da infraestrutura de
informação e coordenação dos recursos de informação nas organizações; desenvolvimento
e evolução de sistemas de informação e de infraestrutura de informação para uso em
processos organizacionais, departamentais e/ou individuais. De acordo com o perfil
profissional traçado, o egresso do curso de Sistemas da Informação deve estar apto a
desenvolver as funções de empreendedor, consultor, coordenador de equipe, membro de
equipe, pesquisador.
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SISTEMAS PARA INTERNET - TECNOLOGIA
DURAÇÃO: 07 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria – (CPSM)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:
http://www.politecnico.ufsm.br/cursos/tecnicos/index.php/graduacao/sistemas-parainternet-tecnologos-156
ÁREAS DE ATUAÇÃO: os egressos do curso podem atuar em empreendedorismo com a
compreensão do processo tecnológico; produção e inovação científico-tecnológica –
aplicabilidade no mundo do trabalho dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso;
gestão de projetos e processos no desenvolvimento de soluções de negócios para a
Internet; medição e avaliação de impactos sociais e econômicos resultantes da produção,
gestão e incorporação de novas tecnologias; estudante em cursos de pós-graduação.
Áreas de atuação: desenvolvimento de sistemas de informação, infraestrutura de
tecnologia da informação, gestão de sistemas de informação. De acordo com o perfil
profissional

traçado, resumidamente o egresso do curso deve

ter condições de

desenvolver as seguintes funções no mundo do trabalho: desenvolvimento de sistemas
para internet, projetando e desenvolvendo soluções de negócios em diferentes áreas de
conhecimento; ações de empreendedorismo, atualizações num mundo em constante
evolução, observando as novas tendências dos negócios, oportunidades na economia e
novas ferramentas para comércio na Internet; consultoria em informática; consultoria e
assessoria a empresas de diversas áreas do conhecimento no que tange ao uso adequado
de sistemas de informação; gerência de equipe, coordenação de áreas de sistemas e de
equipes envolvidas em projetos; pesquisa, participação em projetos de pesquisa científica
e tecnológica.
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SOCIOLOGIA - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 09 semestres

TURNO: noturno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 40 vagas

CENTRO: Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/sociologia/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o licenciado em Sociologia pode atuar em docência em Sociologia
e em Sociologia da Educação; docência em Antropologia e Ciência Política; docência em
áreas afins - Antropologia da Educação, Políticas Públicas de Educação.
Esferas Institucionais de atuação: escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio; centros
de

ensino

(supletivo,

pré-vestibular,

universidades,

escolas

técnicas

pós-médio);

empresas e entidades públicas e privadas que atuam no campo da formação profissional e
agregam em seus cursos módulos de ensino como Cidadania, Cidadania e Cultura,
Trabalho e Cidadania.
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TEATRO - LICENCIATURA
DURAÇÃO: 08 semestres

TURNO: diurno

TURMA(S): 01 turma

VAGAS: 20 vagas

CENTRO: Centro de Artes e Letras (CAL)
ENDEREÇO

ELETRÔNICO:

http://www.ufsm.br/cal/index.php/cursos/graduacao/39-

teatro-licenciatura
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o professor de teatro esta habilitado para atuar como profissional
comprometido com o ensino do teatro e com o fazer artístico; exercer a docência nos
diferentes níveis de ensino, em espaços formais (escolas das redes pública e privada; na
educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação para jovens e adultos) e
informais de educação (associações comunitárias, ONGs, cursos livres, oficinas, projetos
públicos de formação em/através da arte, entre outros); atuar integrado aos contextos e
às conjunturas socioculturais contemporâneas; desenvolver trabalho docente voltado ao
público de crianças, jovens e adultos a partir da aquisição e entendimento dos elementos
componentes da linguagem teatral, aplicados tanto ao ensino nos espaços escolares como
ao teatro nas comunidades; comprometer-se com a causa educacional e a melhoria da
qualidade do ensino; promover a linguagem teatral, possibilitando ao maior número
possível de grupos sua aquisição e desenvolvimento.
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TECNOLOGIA EM ALIMENTOS
DURAÇÃO: 07 semestres

VAGAS: 100 vagas (50 vagas por

TURMA(S): 02 turmas

turma)

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Ciências Rurais (CCR)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/tecalimentos/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o tecnólogo em alimentos planeja, elabora, gerencia e mantém
processos relacionados ao beneficiamento, industrialização e conservação de alimentos.
Seu campo de atuação abrange desde moinhos, indústrias alimentícias, fábricas de
conservas até instituições de pesquisa. Esse profissional ainda supervisiona as várias fases
dos processos de industrialização de alimentos; desenvolve novos produtos; licencia e
assina a liberação de produtos e atividades agroindustriais; monitora a manutenção de
equipamentos; coordena programas e trabalhos nas áreas de conservação, controle de
qualidade e otimização dos processos industriais do setor na perspectiva de viabilidade
econômica e preservação ambiental. Pode atuar nas indústrias alimentícias de produtos
agroindustriais; em empresas de armazenamento e distribuição de alimentos; indústrias
de aproveitamento de resíduos; instituições de pesquisas científicas e tecnológicas;
empresas do ramo alimentício, como padarias, restaurantes, agroindústrias de pequeno e
médio porte, de hotéis, supermercados, frigoríficos, cozinhas industriais e hospitalares,
dentre outros, prestando serviços técnico- especializados. Também, pode desenvolver
suas atividades junto a laboratórios de análise físico-químicas, sensoriais, microbiológicas
e de determinação analítica da constituição química dos alimentos e suas propriedades
alimentares de produtos de origem animal e vegetal; instituições de inspeções sanitárias;
empresas de consultoria para elaboração de projetos, programas de trabalho e de
processos industriais em conjunto com outros profissionais do ramo.
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TERAPIA OCUPACIONAL
DURAÇÃO: 08 semestres

VAGAS:

TURMA(S): 02 turmas

turma)

70

vagas

(35

vagas

por

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Ciências da Saúde (CCS)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://sites.google.com/site/ccsaudeufsm/cursos/terapiaocupacional
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o curso de Terapia Ocupacional forma profissionais de caráter
generalista, qualificados e capazes de resolver problemas de saúde, com enfoque geral,
bio-psíquico-social. O profissional está capacitado a atuar em todos os níveis de atenção
de saúde, inserindo-se nos sistemas de saúde públicos e privados, de forma individual ou
coletiva. As áreas de atuação regulamentadas são: hospitais e clínicas; ambulatórios;
consultórios; centros de reabilitação; empresas; programas institucionais; ações básicas
de saúde; terapia ocupacional do trabalho e ergonomia; vigilância epidemiológica;
vigilância ambiental em saúde; vigilância sanitária; campanhas educativas; programas
institucionais e instituições carcerárias; lares abrigados; campanhas educativas; docência
(níveis secundário e superior); extensão; pesquisa; supervisão (técnica e administrativa);
direção e coordenação de cursos; educação especial.
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ZOOTECNIA
DURAÇÃO: 09 semestres

VAGAS:

TURMA(S): 02 turmas

turma)

72

vagas

(36

vagas

por

TURNO: diurno
CENTRO: Centro de Ciências Rurais (CCR)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://w3.ufsm.br/zootecnia/
ÁREAS DE ATUAÇÃO: o zootecnista é o profissional que atua na área de produção
animal, aplicando conhecimentos científicos para melhorar a produtividade em rebanhos
explorados comercialmente. O profissional está apto a utilizar novas técnicas e
biotecnologias, visando a formular rações adequadas que proporcionem o máximo
desempenho com um mínimo custo; desenvolver programas de melhoramento genético,
produzindo animais mais produtivos; desenvolver formas de criação animal racionais e
adequadas sob o ponto de vista do bem-estar animal, contribuindo, dessa forma, com a
segurança alimentar e com a preservação do meio ambiente.
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