Saudações, Comunidade Acadêmica da UFSM - Campus de Frederico
Westphalen,
Hoje mais uma etapa da vida se completa, mais um ciclo se finda!
Há quatro anos assumimos mais um compromisso na Universidade Federal de
Santa Maria -e acreditamos que, profissionalmente, o de maior responsabilidade
e o mais desafiador, mas, também, o mais gratificante: estar à frente da Direção
da UFSM - Campus de Frederico Westphalen pelo período de julho de 2016 a
julho de 2020, representando nossa comunidade acadêmica de mais de 1.200
pessoas, da qual vocês, alunas e alunos, técnicas e técnicos, professoras e
professores, fazem parte também!
Por isso, colegas -e movidos pelo conselho “seja gentil, porque todo mundo
enfrenta uma batalha. E se, realmente, quiser ver como as pessoas são, só o
que precisa fazer é olhar” (Palacio, 2013)-, gostaríamos de agradecer
imensamente a todas e todos que ‘olharam para nós’, se permitindo acreditar e
confiar na nossa capacidade e nos auxiliando e encorajando a realizarmos nosso
comprometimento coletivo de que juntas e juntos somos o todo e podemos tudo!
Por vocês que conduzimos nossas ações e decisões calcadas na ética e no
respeito à diversidade, no diálogo e na transparência, na participação e na
cooperação, na integração e na democracia.
Estamos cientes de que nem tudo foi perfeito, mas, também, de que “o bom
trabalho vem de várias formas. A grandeza não está em ser forte, mas no uso
correto da força. Grande é aquele cuja força conquista mais corações pela
atração do próprio coração” (Palacio, 2013) -por isso consideramos que fizemos
um bom trabalho! Este foi, sem dúvida, com o permanente apoio dos reitores,
pró-reitoras e pró-reitores e diretoras e diretores, para quem registramos nosso
especial agradecimento também.
Um fraterno abraço,
Arci Dirceu Wastowski e Igor Senger
Diretores da UFSM-FW - Gestão 2016-2020
Obs. Enviamos, em anexo, o relatório da Gestão 2016-2020.

