
dicas e informações para você que acabou de ingressar na Universidade
e para você que está iniciando mais um semestre e quer estar por dentro de tudo



Não foi fácil chegar até aqui, não é mesmo? Mas, depois de todo o seu esforço, você ingressou no
curso de graduação tão desejado, em uma universidade pública e de qualidade.

Mas e agora? Estamos passando por uma pandemia mundial - com medidas de biossegurança
que incluem distanciamento físico - e aquele abraço de boas-vindas, a aglomeração da recepção

aos novos alunos, o dia a dia em nosso campus vão ter que esperar mais um pouco.
Até que tudo se normalize, a UFSM se adaptou, aderiu ao Regime de Exercícios Domiciliares

Especiais (REDE) e, embora distantes, estamos sempre aqui presentes para auxiliar em todas as
dúvidas e questões que você precise.

 
 

Por isso, seja bem-vindo à UFSM - Cachoeira do Sul e lembre-se:  tudo isso vai passar!

Bem-vindos
ao campus da ufsm em cachoeira  do sul
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Desde março de 2020, em virtude da pandemia de Covid-19, as atividades acadêmicas
presenciais na UFSM estão suspensas. Assim, para dar continuidade às atividades letivas
durante este período, a UFSM instituiu o REDE, estruturado como uma combinação dos

exercícios domiciliares com as características do ensino remoto e da mediação por tecnologias
educacionais (TER).
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Resolução 024/2020 - Regula o Regime de Exercícios
Domiciliares Especiais (REDE)

Perguntas Frequentes a respeito do REDE

Envie e-mail para
copa.prograd@ufsm.br ou entre
em contato com a Coordenação

do seu curso.

https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/resolucao-n-024-2020/
https://www.ufsm.br/coronavirus/perguntas-frequentes/


Cada professor organiza a sua disciplina da forma que considerar melhor a fim de contemplar o conteúdo.  
Dessa forma, ele tem liberdade para elaborar suas aulas, escolher a plataforma que irá utilizar e como

serão suas  avaliações. Todas essas decisões serão transmitidas aos alunos para que eles fiquem cientes
de como as aulas serão conduzidas ao longo do semestre. Por isso, é importante que todos os seus

contatos estejam sempre atualizados no cadastro na UFSM.

1) Você deve entrar no Portal do Aluno -> Dados Cadastrais -> Alteração do Endereço Correspondência.   
2) Após fazer a alteração no sistema, você precisa enviar um e-mail para a Secretaria dos Cursos
(cs.cursos@ufsm.br), solicitando que o seu e-mail também seja alterado na lista de e-mails do seu curso.
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https://portal.ufsm.br/aluno/


Informações Gerais

Site: https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Estágio Obrigatório

Estágio Não Obrigatório

Estrutura Curricular

Projeto Pedagógico

Horário das disciplinas

Atividades Complementares de Graduação (ACGs)

Pré-requisitos
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E-mail da Secretaria: cs.cursos@ufsm.br
E-mail da Coordenação: cau.cs@ufsm.br

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/informacoes-gerais/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/informacoes-gerais/https:/www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/informacoes-gerais/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/tcc/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/estagio-obrigatorio/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/estagio-nao-obrigatorio/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/informacoes-do-curriculo
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/projeto-pedagogico
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/horarios
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/acgs/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/arquitetura-e-urbanismo/pre-requisitos/


Informações Gerais

Site: https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-agricola/

Estágios e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Estrutura Curricular

Projeto Pedagógico

Horário das disciplinas

Atividades Complementares de Graduação (ACGs)

Pré-requisitos
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E-mail da Secretaria: cs.cursos@ufsm.br
E-mail da Coordenação: engagricola.cs@ufsm.br

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-agricola/sobre-o-curso/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-agricola/sobre-o-curso/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-agricola/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-agricola/estagio-supervisionado-tcc/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-agricola/informacoes-do-curriculo
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-agricola/projeto-pedagogico
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-agricola/horarios
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-agricola/normas-e-tabelas-para-acgs/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-agricola/pre-requisitos-atualizados/
https://www.facebook.com/EngAgricolaUFSMCS/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-agricola/


Informações Gerais

Site: https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-eletrica/

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Estágio Supervisionado

Estrutura Curricular

Projeto Pedagógico

Horário das disciplinas

Atividades Complementares de Graduação (ACGs)

Pré-requisitos
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E-mail da Secretaria: cs.cursos@ufsm.br
E-mail da Coordenação: eletricacs@ufsm.br

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-eletrica/sobre-o-curso/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-eletrica/sobre-o-curso/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-eletrica/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-eletrica/tcc/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-eletrica/estagio/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-eletrica/informacoes-do-curriculo
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-eletrica/projeto-pedagogico
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-eletrica/horarios
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-eletrica/normas-acgs/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-eletrica/pre-requisitos/
https://www.facebook.com/eletrica.ufsm.cs
https://www.instagram.com/eng.eletrica.cs/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-eletrica/


Informações Gerais

Site: https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Estágio Obrigatório

Estágio Não Obrigatório

Estrutura Curricular

Projeto Pedagógico

Horário das disciplinas

Atividades Complementares de Graduação (ACGs)

Pré-requisitos
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E-mail da Secretaria: cs.cursos@ufsm.br
E-mail da Coordenação: mecanica.cs@ufsm.br

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/sobre-o-curso/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/sobre-o-curso/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/estagio-supervisionado-e-tcc/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/estagio-nao-obrigatorio/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/informacoes-do-curriculo
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/projeto-pedagogico
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/horarios
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/atividades-complementares-de-graduacao/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/pre-requisitos/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-mecanica/


Informações Gerais

Site: https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-de-transportes-e-logistica/

E-mail da Secretaria: cs.cursos@ufsm.br
E-mail da Coordenação: etl@ufsm.br

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Estágio Obrigatório

Estágio Não Obrigatório

Estrutura Curricular

Projeto Pedagógico

Horário das disciplinas

Atividades Complementares de Graduação (ACGs)

Pré-requisitos
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https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-de-transportes-e-logistica/sobre-o-curso/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-de-transportes-e-logistica/sobre-o-curso/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-de-transportes-e-logistica/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-de-transportes-e-logistica/fluxograma-de-disciplinas/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-de-transportes-e-logistica/estagio-supervisionado-e-tcc/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-de-transportes-e-logistica/estagio-nao-obrigatorio/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-de-transportes-e-logistica/informacoes-do-curriculo
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-de-transportes-e-logistica/projeto-pedagogico
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-de-transportes-e-logistica/horarios
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-de-transportes-e-logistica/atestado-de-frequencia/
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-de-transportes-e-logistica/pre-requisitos/
http://www.instagram.com/transporteselogistica
https://www.facebook.com/etlUFSMCS
https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/cachoeira-do-sul/engenharia-de-transportes-e-logistica/


A Secretaria dos Cursos é o setor responsável pelo atendimento aos
alunos e às coordenações dos cursos de graduação.  Junto à
Secretaria dos Cursos, você  pode se informar sobre os cursos do
campus da UFSM em Cachoeira do Sul, matrículas, ajustes e outras
informações referentes a sua vida acadêmica.
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Dentro do prazo estabelecido pelo Calendário Acadêmico, é possível realizar o trancamento parcial (de
uma disciplina).  Para realizar este trancamento, você deve fazer uma solicitação à Secretaria dos
Cursos por e-mail, informando NOME, MATRÍCULA, CURSO e DISCIPLINA (NOME E CÓDIGO).

Para realizar uma prova ou
trabalho atrasado, você deve
enviar o atestado médico (com
CID) por e-mail para a
Secretaria dos Cursos EM ATÉ
48H APÓS A ATIVIDADE.

(51) 99389-9500  cs.cursos@ufsm.br



O Portal do Aluno é onde você encontra as principais informações e documentos que você vai precisar
na sua vida acadêmica. Aqui vamos te dar algumas dicas do que você encontra no Portal do Aluno e
quais serviços vocês pode solicitar por lá!
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Na aba "Relatórios", você encontra:

- Atestado de Frequência;
- Histórico Escolar;
- Quadro de Horários do Aluno.
Além de diversos outros atestados, certificados e declarações.

*Todos os atestados, certificados,
comprovantes e declarações
disponibilizados no Portal do Aluno
são autenticados digitalmente. 

https://portal.ufsm.br/aluno/index.html


Na aba "Dados
Cadastrais", você pode
alterar suas informações,
como endereço, e-mail e
telefones no Sistema da
UFSM. Para isso, acesse
"Alteração de Endereço
Correspondência".

Na aba "Matrícula", você realiza a sua
solicitação de matrícula e ainda
encontra:
- Comprovante de Matrícula;
- Atestado de Matrícula; e
- Oferta de Horários / Turmas.

Na aba "Outros", você encontra links
relacionados ao Benefício
Socioeconômico (BSE); Restaurante
Universitário (RU); Biblioteca; além de
um link para o CALENDÁRIO LETIVO!
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No Calendário Acadêmico, você encontra as
datas das principais atividades da UFSM!

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O CALENDÁRIO!

Aqui, em "E-mail Institucional", você pode
solicitar o seu e-mail  “@acad.ufsm.br”!

https://portal.ufsm.br/aluno/index.html
https://www.ufsm.br/calendario/
https://www.ufsm.br/calendario/
https://www.ufsm.br/calendario/
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Na aba "Alteração curricular", você pode fazer:
- a solicitação de Trancamento Total; e
- o Requerimento de Dispensa ou
Aproveitamento de Disciplina. 

Trancamento Total
       O Trancamento Total permite que o aluno fique afastado de suas
atividades acadêmicas sem perder o vínculo com a UFSM. Ele é válido por 1
semestre, podendo ser renovado a cada semestre, respeitando o número
de vezes regulamentado pelo Projeto Pedagógico de Curso – PPC. (Durante
o REDE, não haverá prejuízo do número de trancamentos solicitados).

O Requerimento de Dispensa ou
Aproveitamento de Disciplina pode ser
usado por acadêmicos interessados em
solicitar a dispensa de disciplinas cursadas
em cursos de mesmo nível ou de nível
superior, internos ou externos à UFSM. 
Acesse o manual aqui para saber

como solicitar a dispensa via
Portal do Aluno. 

No Requerimento também é possível solicitar o registro das Atividades 
 Complementares de Graduação (ACGs).
 Clique aqui para acessar um breve tutorial de como realizar

esse registro de ACGs!

Quer saber mais sobre o Portal do Aluno? 
Acesse o Mini Tutorial que o CPD organizou! 

https://portal.ufsm.br/aluno/index.html
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/266/2018/11/Manual_Dispensa_Online.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/266/2018/11/Manual_Dispensa_Online.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/266/2018/11/Manual_Dispensa_Online.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/266/2020/09/Memorando-Circular-N.004-PROGRAD-11.09.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/259/2021/03/Tutorial_ACG_aluno.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2018/08/tutorial_portal-do-aluno-ufsm.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2018/08/tutorial_portal-do-aluno-ufsm.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2018/08/tutorial_portal-do-aluno-ufsm.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2018/08/tutorial_portal-do-aluno-ufsm.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/350/2018/08/tutorial_portal-do-aluno-ufsm.pdf
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Site: https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/biblioteca-setorial-de-cachoeira-do-sul/
E-mail: bibliocs@ufsm.br

Embora, neste momento, a Biblioteca Setorial do campus da UFSM em Cachoeira do Sul esteja com suas
atividades presenciais suspensas, a UFSM disponibiliza diversas plataformas de fontes de pesquisa e
acervos digitais para que você possa acessar direto de sua casa.

A Equipe de Bibliotecários da UFSM organizou um Manual para explicar como você faz para ter acesso a
estas plataformas.  

https://portal.ufsm.br/aluno/index.html
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/biblioteca-setorial-de-cachoeira-do-sul/
mailto:bibliocs@ufsm.br


Auxílio na organização e rotina de estudos;
Orientação de planejamento de estudos
dos acadêmicos;
Realização de ações de apoio pedagógico.

Site: https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/nucleo-de-assistencia-ao-estudante/
E-mail: naeufsmcsul@gmail.com            Telefone: (51) 998323997

No Núcleo, o estudante encontrará apoio e assistência
estudantil, que contribuirá para o seu desenvolvimento,
sua adaptação e sua permanência na Universidade. 

16

Organização e seleção de bolsistas;

Atendimento e apoio psicológico;

Coordenação e supervisão do programa
de Benefício Socioeconômico (BSE).

O NAP tem como foco prestar atendimento de apoio
pedagógico aos estudantes do campus.

E-mail: cs.pedagogico@ufsm.br
Site: https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/nucleo-de-apoio-pedagogico/

https://portal.ufsm.br/aluno/index.html
https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-de-Assist%C3%AAncia-Estudantil-2168312560158392/
https://www.instagram.com/naeufsmcs/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/biblioteca-setorial-de-cachoeira-do-sul/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/nucleo-de-apoio-pedagogico/


Editais da UFSM-CS

A UFSM implementa diversos programas e projetos, no âmbito da ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL, para viabilizar o ingresso e a
permanência dos/as estudantes para a conclusão dos cursos. Os programas e auxílios são ofertados em uma perspectiva de
inclusão social para melhorar o desempenho acadêmico e a qualidade de vida da comunidade estudantil.

Não precisa
ter BSE para
participar!

A inserção no BSE é realizada a partir da solicitação de participação (inscrição) dos/as estudantes em processo seletivo
publicado por meio de Edital PRAE/UFSM. A ativação do BSE está condicionada à comprovação da situação de vulnerabilidade
social. Após ativação do BSE, os/as estudantes podem acessar os seguintes auxílios:

INCLUSÃO DIGITAL: conforme abertura de Edital pela PRAE/UFSM para
estudantes em REDE, ofertado durante a pandemia;
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO: conforme abertura de Edital
pela PRAE/UFSM, a cada início de semestre, ofertado durante a
pandemia;
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EMERGENCIAL: para casos específicos,
ofertado durante a pandemia; 
Bolsa Alimentação (gratuidade no Restaurante Universitário); Auxílio
Transporte e Moradia Estudantil (Casa do Estudante e Auxílio  Moradia)
não estão sendo ofertados durante a pandemia.

 

Bolsistas de projetos da UFSM-CS!
A UFSM-CS, ao longo do ano letivo, disponibiliza
aos acadêmicos diversas seleções para bolsistas
de projetos de pesquisa, ensino e extensão que são
realizados em nosso campus. Esses editais de
seleção realizadas na UFSM-CS são divulgados na
Aba "Editais" de nosso site.
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Benefício Socioeconômico (BSE):

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/busca/?q=&sites%5B%5D=376&area=editais&orderby=modified&order=DESC
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/busca/?q=&sites%5B%5D=376&area=editais&orderby=modified&order=DESC
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prae/busca/?q=&sites%5B%5D=347&area=editais&orderby=modified&order=DESC
http://ufsm.br/pro-reitorias/prae/busca/?q=&sites%5B%5D=347&area=editais&orderby=modified&order=DESC
http://ufsm.br/pro-reitorias/prae/busca/?q=&sites%5B%5D=347&area=editais&orderby=modified&order=DESC


Apoio Psicológico
Busca promover um espaço de
acolhimento e escuta, auxiliando
na identificação e superação de
questões psicológicas que
podem afetar a aprendizagem e
a adaptação a universidade.

Apoio Pedagógico
Busca auxiliar em relação às
dificuldades relacionadas à
organização e rotina de estudos
dos acadêmicos, que podem
interferir na aprendizagem e
cumprimento das atividades
acadêmicas.

Quer saber mais sobre o BSE, Apoio Psicológico e Pedagógico e Dicas de Estudo? 

Para solicitar os 
atendimentos, acesse o

formulário.

*Durante a suspensão das atividades presenciais, os
atendimentos estão acontecendo de forma remota. 
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Formulário de Solicitação
Guia Rápido

do NAE e
do NAP

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC6uB1G8bLPk1e2sBXv2K-7TqnLq7twhx94ZbN-aMCzhArfw/viewform?c=0&w=1&gxids=7757
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC6uB1G8bLPk1e2sBXv2K-7TqnLq7twhx94ZbN-aMCzhArfw/viewform?c=0&w=1&gxids=7757
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/376/2021/03/Dicas-do-NAE-e-do-NAP-2.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/376/2021/03/Dicas-do-NAE-e-do-NAP-2.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/376/2021/03/Dicas-do-NAE-e-do-NAP-2.pdf
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/376/2021/03/Dicas-do-NAE-e-do-NAP-2.pdf


UFSM:

Gabinete do Reitor:

Pró-reitoria de
Graduação (PROGRAD):

Pró-reitoria de Assuntos
Estudantis (PRAE):

Pró-reitoria de Extensão  
(PRE):

Secretaria de Apoio
Internacional (SAI):

Revista Arco: TV Campus:

UFSM - 
Cachoeira do Sul:
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Clique aqui para mais contatos da UFSM - Cachoeira do Sul!

Gabinete de Projetos da UFSM-CS:

Comissão Setorial de Avaliação da UFSM-CS:

Restaurante Universitário da UFSM-CS:

Para ficar por dentro de
tudo o que acontece na
UFSM, aqui vão alguns
links de páginas e redes
sociais dos nossos setores! 
Curta, siga e compartilhe!

https://www.facebook.com/sai.ufsm/
https://www.instagram.com/sai.ufsm/
https://www.ufsm.br/orgaos-de-apoio/sai/
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/contato/
https://www.facebook.com/UFSM.BR
https://www.instagram.com/ufsm.br/
https://www.youtube.com/channel/UCHfMH8IWHaxcFEB9Ls5MbUA
https://www.ufsm.br/
https://www.facebook.com/GabineteReitorUfsm
https://www.instagram.com/gabinetedoreitorufsm/
https://www.facebook.com/progradufsm
https://www.instagram.com/progradufsm/
https://www.youtube.com/channel/UCXkWghN94WpTIpj0MOqn4tA
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/
https://www.facebook.com/praeufsm
https://www.instagram.com/praeufsm/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prae/
https://www.facebook.com/preufsm
https://www.instagram.com/extensaoufsm/
https://www.youtube.com/channel/UCZo0Npm8Cw0mvIq8CtZnMzw
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/
https://www.facebook.com/RevistaArco
https://www.instagram.com/revistaarco/
https://www.youtube.com/channel/UCvKtbhC-evyIf7SThfPKJBw
https://www.ufsm.br/midias/arco/
https://www.facebook.com/tvcampus
https://www.instagram.com/tvcampusufsm/
https://www.youtube.com/user/tvcampusUFSM
https://www.ufsm.br/midias/tvcampus/
https://www.facebook.com/ufsmcs
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul
https://www.instagram.com/ufsmcachoeiradosul/
https://www.youtube.com/channel/UCT4axo-5_vWXZjUk1HBCVsQ
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/contato/
https://www.instagram.com/csa.ufsm.cs/
https://www.facebook.com/GAP.UFSM.CS
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/gap/gabinete-de-projetos-cachoeira-do-sul/
https://www.facebook.com/CSAUFSMCS/
https://www.facebook.com/comissao.avaliacao
https://www.ufsm.br/reitoria/avaliacao/csacs/
https://www.facebook.com/rucachoeira
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/cachoeira-do-sul/restaurante-universitario/



