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INTRODUÇÃO 

O presente relatório de análise de clipagem é apresentado à Assessoria de            

Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria Campus Palmeira das Missões,           

produzido pela aluna Isabela Vanzin da Rocha do curso de Jornalismo: Bacharelado do             

Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM Campus Frederico Westphalen. 

A clipagem desenvolvida foi realizada durante o período de Estágio Supervisionado           

da aluna no período de setembro a dezembro de 2020. O principal objetivo deste estudo é                

monitorar a presença da UFSM/PM na mídia local e regional, a fim de compreender a               

narrativa criada sobre a universidade na comunidade inserida. 

 

1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Ao definir as atividades que seriam realizadas pela estagiária durante o processo de             

Estágio Supervisionado, foram diagnosticadas no plano de estágio as seguintes necessidades: 

- Uma das necessidades percebidas pela Assessoria de Comunicação é a elaboração            

mais efetiva e completa do clipping da instituição e atualização e ampliação do mailling da               

unidade. Desde 2018, ano em que a atual responsável pelo núcleo entrou, era realizada, até               

o início da pandemia, em março, a clipagem das notícias que saíam nos jornais impressos do                

município sobre as atividades realizadas pela comunidade acadêmica do campus. Com a            

pandemia, não foi mais possível realizar esse trabalho. Assim, faz-se ainda mais importante             

a clipagem de sites e redes sociais dos veículos de comunicação do município e região para                

saber o quanto a informação produzida pela universidade pública está chegando aos            

cidadãos. Por isso, a nossa proposta é realizar uma clipagem dos últimos dois anos do que                

foi publicado pelos veículos de comunicação local, regional e estadual na internet sobre a              

UFSM-PM. Além disso, outra demanda é de atualizar e aumentar o mailing da unidade,              

buscando não apenas os contatos dos veículos de comunicação local, mas abranger ainda             

mais a região e o Estado. 

Desta forma, após realizar as demais atividades, na segunda-feira, 19 de outubro, foi             

iniciado o processo de clipagem das notícias sobre a Universidade Federal de Santa Maria              

Campus Palmeira das Missões nos jornais da cidade de Palmeira das Missões durante o              

período de 2018 a 2020. 

Primeiramente, foi acessado o site do jornal ‘A Madrugada’, onde foram feitas as             

pesquisas na barra de busca das palavras-chave “UFSM-PM”, “UFSM Palmeira das Missões”            

e “Universidade Federal de Santa Maria Palmeira das Missões”, a fim de encontrar todas as               

notícias relacionadas à Instituição. Em seguida, foi selecionado para que as notícias            
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aparecessem em ordem de data de publicação, para facilitar o arquivamento delas em ordem              

cronológica. 

Para arquivar a notícia, eram copiados o título e a data desta, em seguida colados em                

um programa para exclusão da formatação original do site e, em seguida, recortado e colado               

no documento onde a clipagem seria documentada. Após isso, era copiado e colado, abaixo, o               

link de onde a notícia se encontrava. Depois, para fins de compreender a notícia sem precisar                

sair do documento da clipagem, era feito um PrintScreen, ou seja, um registro da tela da                

notícia, sempre ajustando o zoom da página conforme necessário para que o máximo possível              

da notícia aparecesse na imagem, a colagem do arquivo em um software de edição de               

imagem onde era cortado apenas a parte do texto e, em seguida, colado no documento da                

clipagem. Assim, repetidamente, foram armazenadas todas as notícias sobre o campus           

encontradas no site do jornal ‘A Madrugada’, contabilizando 52 notícias. 

Depois da finalização da clipagem no site anterior, foi iniciada a clipagem do jornal              

‘Tribuna da Produção’. Esta foi feita com maior dificuldade, pois a página não tinha a opção                

de ordenar as notícias cronologicamente. Assim, a cada notícia encontrada, era necessário            

também procurar o lugar exato para encaixá-la no documento. O resto do processo foi feito               

da mesma forma que o arquivamento das notícias do jornal anterior. Desta forma, ao final da                

seleção, foram contabilizadas 114 notícias sobre a UFSM-PM no jornal ‘Tribuna da            

Produção’. 

Com as seleções de notícias completas, iniciou-se a fase de análise do conteúdo             

reunido. A análise foi feita conforme: o período das notícias; quantidade de notícias em cada               

um dos veículos de comunicação; quantidade de notícias sobre cada um dos cursos;             

quantidade de notícias sobre cada projeto; e média de notícias anuais. 

 

2 DADOS OBTIDOS 

REFERENTE AO PERÍODO DAS NOTÍCIAS: 
2018 
Jornal A Madrugada: 13 de abril - 22 de novembro 
Jornal Tribuna da Produção: 10 de janeiro - 17 de dezembro 
 
2019 
Jornal A Madrugada: 19 de fevereiro - 9 de dezembro 
Jornal Tribuna da Produção: 2 de janeiro - 26 de dezembro 
 
2020 
Jornal A Madrugada: 7 de janeiro - 30 de novembro 
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Jornal Tribuna da Produção: 12 de fevereiro - 2 de dezembro 
 

REFERENTE À QUANTIDADE DE NOTÍCIAS: 
TOTAL DE NOTÍCIAS 
Total de notícias registradas: 166 
Jornal A Madrugada: 52 
Jornal Tribuna da Produção: 114 
 
NOTÍCIAS POR ANO 

2018 
Total de notícias registradas: 63 
Jornal A Madrugada: 8 
Jornal Tribuna da Produção: 55 
 

2019 
Total de notícias registradas: 39 
Jornal A Madrugada: 18 
Jornal Tribuna da Produção: 21 
 

2020 
Total de notícias registradas: 64 
Jornal A Madrugada: 26 
Jornal Tribuna da Produção: 38 
 
NOTÍCIAS POR CURSO 

Administração 
Total de notícias registradas: 8 
Jornal A Madrugada: 2 
Jornal Tribuna da Produção: 6 
 

Ciências Biológicas 
Total de notícias registradas: 5 
Jornal A Madrugada: 2 
Jornal Tribuna da Produção: 3 
 

Ciências Econômicas 
Total de notícias registradas: 0 
Jornal A Madrugada: 0 
Jornal Tribuna da Produção: 0 
 

Computação EaD 
Total de notícias registradas: 0 
Jornal A Madrugada: 0 
Jornal Tribuna da Produção: 0 
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Curso de Licenciatura em Educação Indígena EaD 

Total de notícias registradas: 1 
Jornal A Madrugada: 0 
Jornal Tribuna da Produção: 1 
 

Enfermagem 
Total de notícias registradas: 10 
Jornal A Madrugada: 6 
Jornal Tribuna da Produção: 4 
 

Nutrição 
Total de notícias registradas: 16 
Jornal A Madrugada: 2 
Jornal Tribuna da Produção: 14 
 

Pedagogia EaD 
Total de notícias registradas: 1 
Jornal A Madrugada: 0 
Jornal Tribuna da Produção: 1 
 

Zootecnia 
Total de notícias registradas: 6 
Jornal A Madrugada: 3 
Jornal Tribuna da Produção: 3 
 

PPGAGR - Pós Graduação em Agronegócios 
Total de notícias registradas: 8 
Jornal A Madrugada: 3 
Jornal Tribuna da Produção: 5 
 

Mestrado em Ciências da Saúde 
Total de notícias registradas: 1 
Jornal A Madrugada: 0 
Jornal Tribuna da Produção: 1 
 
NOTÍCIAS POR PROJETO 

Laboratório CEMICRO/GENEVO / Projeto Detecta 
Total de notícias registradas: 13 
Jornal A Madrugada: 6 
Jornal Tribuna da Produção: 7 
 

Projeto de Extensão Amigos do Futuro 
Total de notícias registradas: 2 
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Jornal A Madrugada: 1 
Jornal Tribuna da Produção: 1 
 

GENVULC - Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Gênero, Vulnerabilidade           
e Cuidado em Saúde 
Total de notícias registradas: 2 
Jornal A Madrugada: 2 
Jornal Tribuna da Produção: 0 
 

PET Enfermagem 
Total de notícias registradas: 2 
Jornal A Madrugada: 1 
Jornal Tribuna da Produção: 1 
 

PET Saúde/Interprofissionalidade 
Total de notícias registradas: 4 
Jornal A Madrugada: 1 
Jornal Tribuna da Produção: 3 
 

Grupo de Pesquisas do Laboratório de Ensino do Curso de Ciências Biológicas 
Total de notícias registradas: 1 
Jornal A Madrugada: 1 
Jornal Tribuna da Produção: 0 
 

Projeto Ensino em Ciências: sinalizando possibilidades de parcerias 
Total de notícias registradas: 1 
Jornal A Madrugada: 1 
Jornal Tribuna da Produção: 0 
 

Projeto Corede Rio da Várzea em Dados: Um portal de acesso à informação             
para a população 
Total de notícias registradas: 3 
Jornal A Madrugada: 2 
Jornal Tribuna da Produção: 1 
 

Gepeo - Grupo de Extensão e Pesquisa em Estratégia Organizacional 
Total de notícias registradas: 2 
Jornal A Madrugada: 1 
Jornal Tribuna da Produção: 1 
 

O lúdico e o brinquedo terapêutico como possibilidades para o cuidado de            
Enfermagem 
Total de notícias registradas: 1 
Jornal A Madrugada: 1 
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Jornal Tribuna da Produção: 0 
 

Microleite: Interlocução entre a universidade e produtores rurais buscando         
melhorar a qualidade do leite 
Total de notícias registradas: 1 
Jornal A Madrugada: 1 
Jornal Tribuna da Produção: 0 
 

Empresa Júnior: Espaço de formação técnica e interpessoal entre os alunos do            
curso de Zootecnia 
Total de notícias registradas: 1 
Jornal A Madrugada: 1 
Jornal Tribuna da Produção: 0 
 

Estratégias e Alternativas para o Desenvolvimento Regional 
Total de notícias registradas: 1 
Jornal A Madrugada: 1 
Jornal Tribuna da Produção: 0 
 

Meliponicultura: alternativa na geração de renda para produtores rurais 
Total de notícias registradas: 1 
Jornal A Madrugada: 1 
Jornal Tribuna da Produção: 0 
 

Projeto de Atenção Nutricional do Ambulatório de Atendimento Nutricional         
(PROAN -AMANUT) 
Total de notícias registradas: 2 
Jornal A Madrugada: 1 
Jornal Tribuna da Produção: 1 
 

Curso Cantinas Escolares Saudáveis: a gente apoia esta ideia! 
Total de notícias registradas: 2 
Jornal A Madrugada: 1 
Jornal Tribuna da Produção: 1 
 

Núcleo de estudos e pesquisa em Saúde Coletiva (NEPESC) 
Total de notícias registradas: 1 
Jornal A Madrugada: 0 
Jornal Tribuna da Produção: 1 
 

Visão Júnior Consultoria Empresarial 
Total de notícias registradas: 3 
Jornal A Madrugada: 0 
Jornal Tribuna da Produção: 3 
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Laboratório de Estudo e Pesquisa com Abelhas 
Total de notícias registradas: 1 
Jornal A Madrugada: 0 
Jornal Tribuna da Produção: 1 
 

Núcleo de Pesquisa e Extensão em Agronegócios (NPEAGRO) 
Total de notícias registradas: 1 
Jornal A Madrugada: 0 
Jornal Tribuna da Produção: 1 
 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o período de documentação das notícias e, após, análise de todo o material              

recolhido, foi possível perceber que a área mais noticiada do Campus Palmeira das Missões é               

a de Saúde, que conta com os cursos de Enfermagem e Nutrição. 

Outro fato ao qual deve-se chamar atenção é à quantidade de notícias sobre o Projeto               

Detecta, todas feitas no ano de 2020, sobre os testes referentes ao novo coronavírus, a               

Covid-19. 

Além das notícias sobre cursos e projetos específicos, também foram arquivadas           

matérias sobre o ingresso de alunos no campus, sobre conquistas da Universidade Federal de              

Santa Maria como um todo e também sobre a participação do Campus PM em projetos               

sociais no município, principalmente o Palmeira Verde.  
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ANEXOS 

CLIPAGEM JORNAL A MADRUGADA 
13/04/2018 
Encontro entre estudantes da UFSM/PM e Pró - Reitor da PRAE 
ocorreu no campus da Instituição 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10265-Encontro-ent
re-estudantes-da-UFSMPM-e-Pr--Reitor-da-PRAE-ocorreu-no-camp
us-da-Instituio 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10265-Encontro-entre-estudantes-da-UFSMPM-e-Pr--Reitor-da-PRAE-ocorreu-no-campus-da-Instituio
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10265-Encontro-entre-estudantes-da-UFSMPM-e-Pr--Reitor-da-PRAE-ocorreu-no-campus-da-Instituio
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10265-Encontro-entre-estudantes-da-UFSMPM-e-Pr--Reitor-da-PRAE-ocorreu-no-campus-da-Instituio
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09/05/2018 
Palestra sobre bovinocultura de leite na UFSM – Campus Palmeira 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10365-Palestra-sob
re-bovinocultura-de-leite-na-UFSM--Campus-Palmeira 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10365-Palestra-sobre-bovinocultura-de-leite-na-UFSM--Campus-Palmeira
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10365-Palestra-sobre-bovinocultura-de-leite-na-UFSM--Campus-Palmeira


11 

23/05/2018 
O Sesc Palmeira das Missões está se preparando para o Dia do 
Desafio 2018 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10430-O-Sesc-Palm
eira-das-Misses-est-se-preparando-para-o-Dia-do-Desafio-2018 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10430-O-Sesc-Palmeira-das-Misses-est-se-preparando-para-o-Dia-do-Desafio-2018
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10430-O-Sesc-Palmeira-das-Misses-est-se-preparando-para-o-Dia-do-Desafio-2018
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24/05/2018 
Rádio Web Via Som promove CARIJOGO na UFSM 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10432-Rdio-Web-Vi
a-Som-promove-CARIJOGO-na-UFSM 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10432-Rdio-Web-Via-Som-promove-CARIJOGO-na-UFSM
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10432-Rdio-Web-Via-Som-promove-CARIJOGO-na-UFSM
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16/08/2018 
Dia de Campo e abertura da safra da Erva Mate são realizados em 
Palmeira e Novo Barreiro 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10821-Dia-de-Camp
o-e-abertura-da-safra-da-Erva-Mate-so-realizados-em-Palmeira-e-No
vo-Barreiro 

 
  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10821-Dia-de-Campo-e-abertura-da-safra-da-Erva-Mate-so-realizados-em-Palmeira-e-Novo-Barreiro
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10821-Dia-de-Campo-e-abertura-da-safra-da-Erva-Mate-so-realizados-em-Palmeira-e-Novo-Barreiro
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10821-Dia-de-Campo-e-abertura-da-safra-da-Erva-Mate-so-realizados-em-Palmeira-e-Novo-Barreiro
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13/09/2018 
Prevenção ao suicídio foi tema de palestra no campus da UFSM de 
Palmeira das Missões 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10911-Preveno-ao-
suicdio-foi-tema-de-palestra-no-campus-da-UFSM-de-Palmeira-das-
Misses 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10911-Preveno-ao-suicdio-foi-tema-de-palestra-no-campus-da-UFSM-de-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10911-Preveno-ao-suicdio-foi-tema-de-palestra-no-campus-da-UFSM-de-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/10911-Preveno-ao-suicdio-foi-tema-de-palestra-no-campus-da-UFSM-de-Palmeira-das-Misses
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23/10/2018 
Viva o Campus comemora os 12 anos da UFSM em Palmeira das 
Missões 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11031-Viva-o-Camp
us-comemora-os-12-anos-da-UFSM-em-Palmeira-das-Misses 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11031-Viva-o-Campus-comemora-os-12-anos-da-UFSM-em-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11031-Viva-o-Campus-comemora-os-12-anos-da-UFSM-em-Palmeira-das-Misses
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22/11/2018 
Ciclo de Cinema é realizado no campus da UFSM-PM em alusão ao 
dia da Consciência Negra 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11112-Ciclo-de-Cin
ema--realizado-no-campus-da-UFSMPM-em-aluso-ao-dia-da-Consci
ncia-Negra 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11112-Ciclo-de-Cinema--realizado-no-campus-da-UFSMPM-em-aluso-ao-dia-da-Conscincia-Negra
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11112-Ciclo-de-Cinema--realizado-no-campus-da-UFSMPM-em-aluso-ao-dia-da-Conscincia-Negra
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11112-Ciclo-de-Cinema--realizado-no-campus-da-UFSMPM-em-aluso-ao-dia-da-Conscincia-Negra


17 

19/02/2019 
Lançado mais um Boletim Analítico do Mercado da Soja 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11362-Lanado-mais
-um-Boletim-Analtico-do-Mercado-da-Soja 
 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11362-Lanado-mais-um-Boletim-Analtico-do-Mercado-da-Soja
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11362-Lanado-mais-um-Boletim-Analtico-do-Mercado-da-Soja
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20/02/2019 
Alunos do Curso Básico de Formação Policial Militar do 39º BPM 
realizaram ação cívica social com idosos do Asilo São Vicente de 
Paulo 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11366-Alunos-do-C
urso-Bsico-de-Formao-Policial-Militar-do-39-BPM-realizaram-ao-cvi
ca-social-com-idosos-do-Asilo-So-Vicente-de-Paulo 

 
 
  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11366-Alunos-do-Curso-Bsico-de-Formao-Policial-Militar-do-39-BPM-realizaram-ao-cvica-social-com-idosos-do-Asilo-So-Vicente-de-Paulo
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11366-Alunos-do-Curso-Bsico-de-Formao-Policial-Militar-do-39-BPM-realizaram-ao-cvica-social-com-idosos-do-Asilo-So-Vicente-de-Paulo
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11366-Alunos-do-Curso-Bsico-de-Formao-Policial-Militar-do-39-BPM-realizaram-ao-cvica-social-com-idosos-do-Asilo-So-Vicente-de-Paulo
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27/02/2019 
Professores da Rede Municipal de Ensino de Redentora participam 
de capacitação sobre o Método Líquen 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11389-Professores-
da-Rede-Municipal-de-Ensino-de-Redentora-participam-de-capacita
o-sobre-o-Mtodo-Lquen 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11389-Professores-da-Rede-Municipal-de-Ensino-de-Redentora-participam-de-capacitao-sobre-o-Mtodo-Lquen
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11389-Professores-da-Rede-Municipal-de-Ensino-de-Redentora-participam-de-capacitao-sobre-o-Mtodo-Lquen
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11389-Professores-da-Rede-Municipal-de-Ensino-de-Redentora-participam-de-capacitao-sobre-o-Mtodo-Lquen
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27/02/2019 
Intercambista de Moçambique defende dissertação no Programa de 
Pós-Graduação em Agronegócios da UFSM 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11388-Intercambist
a-de-Moambique-defende-dissertao-no-Programa-de-PsGraduao-e
m-Agronegcios-da-UFSM 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11388-Intercambista-de-Moambique-defende-dissertao-no-Programa-de-PsGraduao-em-Agronegcios-da-UFSM
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11388-Intercambista-de-Moambique-defende-dissertao-no-Programa-de-PsGraduao-em-Agronegcios-da-UFSM
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11388-Intercambista-de-Moambique-defende-dissertao-no-Programa-de-PsGraduao-em-Agronegcios-da-UFSM
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28/03/2019 
UFSM oferta 136 vagas de graduação para quem realizou o Enem 
entre 2014 e 2018 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11469-UFSM-oferta
-136-vagas-de-graduao-para-quem-realizou-o-Enem-entre-2014-e-20
18 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11469-UFSM-oferta-136-vagas-de-graduao-para-quem-realizou-o-Enem-entre-2014-e-2018
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11469-UFSM-oferta-136-vagas-de-graduao-para-quem-realizou-o-Enem-entre-2014-e-2018
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11469-UFSM-oferta-136-vagas-de-graduao-para-quem-realizou-o-Enem-entre-2014-e-2018
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28/03/2019 
UFSM-PM entrega alimentos arrecadados em Campanha para 
ajudar o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11467-UFSMPM-ent
rega-alimentos-arrecadados-em-Campanha-para-ajudar-o-Hospital-
de-Caridade-de-Palmeira-das-Misses 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11467-UFSMPM-entrega-alimentos-arrecadados-em-Campanha-para-ajudar-o-Hospital-de-Caridade-de-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11467-UFSMPM-entrega-alimentos-arrecadados-em-Campanha-para-ajudar-o-Hospital-de-Caridade-de-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11467-UFSMPM-entrega-alimentos-arrecadados-em-Campanha-para-ajudar-o-Hospital-de-Caridade-de-Palmeira-das-Misses
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03/04/2019 
Comitiva se reúne com Secretária de Saúde do RS para tratar do 
HPR 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11489-Comitiva-se-
rene-com-Secretria-de-Sade-do-RS-para-tratar-do-HPR 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11489-Comitiva-se-rene-com-Secretria-de-Sade-do-RS-para-tratar-do-HPR
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11489-Comitiva-se-rene-com-Secretria-de-Sade-do-RS-para-tratar-do-HPR


24 

22/04/2019 
UFSM-PM e Hospital de Panambi firmam parceria Institucional 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11561-UFSMPM-e-
Hospital-de-Panambi-firmam-parceria-Institucional 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11561-UFSMPM-e-Hospital-de-Panambi-firmam-parceria-Institucional
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11561-UFSMPM-e-Hospital-de-Panambi-firmam-parceria-Institucional


25 

06/05/2019 
O impacto da UFSM no desenvolvimento de Palmeira das Missões 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11619-O-impacto-d
a-UFSM-no-desenvolvimento-de-Palmeira-das-Misses 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11619-O-impacto-da-UFSM-no-desenvolvimento-de-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11619-O-impacto-da-UFSM-no-desenvolvimento-de-Palmeira-das-Misses
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09/05/2019 
UFSM e vereadores de Palmeira das Missões discutem criação de 
Frente Parlamentar em Defesa da UFSM 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11628-UFSM-e-vere
adores-de-Palmeira-das-Misses-discutem-criao-de-Frente-Parlamen
tar-em-Defesa-da-UFSM 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11628-UFSM-e-vereadores-de-Palmeira-das-Misses-discutem-criao-de-Frente-Parlamentar-em-Defesa-da-UFSM
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11628-UFSM-e-vereadores-de-Palmeira-das-Misses-discutem-criao-de-Frente-Parlamentar-em-Defesa-da-UFSM
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11628-UFSM-e-vereadores-de-Palmeira-das-Misses-discutem-criao-de-Frente-Parlamentar-em-Defesa-da-UFSM


27 

10/05/2019 
Palmeira das Missões realiza “Dia D” de combate à Dengue 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11631-Palmeira-das
-Misses-realiza-Dia-D-de-combate--Dengue 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11631-Palmeira-das-Misses-realiza-Dia-D-de-combate--Dengue
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11631-Palmeira-das-Misses-realiza-Dia-D-de-combate--Dengue
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05/07/2019 
UFSM de Palmeira das Missões desenvolve projeto que será 
aplicado em Novo Barreiro 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11856-UFSM-de-Pal
meira-das-Misses-desenvolve-projeto-que-ser-aplicado-em-Novo-B
arreiro 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11856-UFSM-de-Palmeira-das-Misses-desenvolve-projeto-que-ser-aplicado-em-Novo-Barreiro
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11856-UFSM-de-Palmeira-das-Misses-desenvolve-projeto-que-ser-aplicado-em-Novo-Barreiro
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/11856-UFSM-de-Palmeira-das-Misses-desenvolve-projeto-que-ser-aplicado-em-Novo-Barreiro
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13/08/2019 
Audiência Pública sobre a UFSM-PM será realizada na próxima 
segunda-feira (19) na Câmara de Vereadores de Palmeira das 
Missões 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12048-Audincia-Pbl
ica-sobre-a-UFSMPM-ser-realizada-na-prxima-segundafeira-19-na-C
mara-de-Vereadores-de-Palmeira-das-Misses 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12048-Audincia-Pblica-sobre-a-UFSMPM-ser-realizada-na-prxima-segundafeira-19-na-Cmara-de-Vereadores-de-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12048-Audincia-Pblica-sobre-a-UFSMPM-ser-realizada-na-prxima-segundafeira-19-na-Cmara-de-Vereadores-de-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12048-Audincia-Pblica-sobre-a-UFSMPM-ser-realizada-na-prxima-segundafeira-19-na-Cmara-de-Vereadores-de-Palmeira-das-Misses
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10/09/2019 
Carrinhos da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 
passaram por melhorias e adaptações 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12177-Carrinhos-da
-Associao-de-Catadores-de-Materiais-Reciclveis-passaram-por-mel
horias-e-adaptaes 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12177-Carrinhos-da-Associao-de-Catadores-de-Materiais-Reciclveis-passaram-por-melhorias-e-adaptaes
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12177-Carrinhos-da-Associao-de-Catadores-de-Materiais-Reciclveis-passaram-por-melhorias-e-adaptaes
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12177-Carrinhos-da-Associao-de-Catadores-de-Materiais-Reciclveis-passaram-por-melhorias-e-adaptaes
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07/11/2019 
Pró-Reitoria de Extensão da UFSM ouve as demandas de Palmeira 
das Missões e região 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12439-PrReitoria-d
e-Extenso-da-UFSM-ouve-as-demandas-de-Palmeira-das-Misses-e-r
egio 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12439-PrReitoria-de-Extenso-da-UFSM-ouve-as-demandas-de-Palmeira-das-Misses-e-regio
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12439-PrReitoria-de-Extenso-da-UFSM-ouve-as-demandas-de-Palmeira-das-Misses-e-regio
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12439-PrReitoria-de-Extenso-da-UFSM-ouve-as-demandas-de-Palmeira-das-Misses-e-regio


32 

07/11/2019 
Curso de Mestrado em Agronegócios realiza II Colóquio de 
Pesquisas 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12440-Curso-de-Me
strado-em-Agronegcios-realiza-II-Colquio-de-Pesquisas 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12440-Curso-de-Mestrado-em-Agronegcios-realiza-II-Colquio-de-Pesquisas
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12440-Curso-de-Mestrado-em-Agronegcios-realiza-II-Colquio-de-Pesquisas


33 

27/11/2019 
Reitor da UFSM participa de solenidade em Novo Barreiro para 
assinatura de Acordo de Cooperação Técnica 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12526-Reitor-da-UF
SM-participa-de-solenidade-em-Novo-Barreiro-para-assinatura-de-A
cordo-de-Cooperao-Tcnica 

 

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12526-Reitor-da-UFSM-participa-de-solenidade-em-Novo-Barreiro-para-assinatura-de-Acordo-de-Cooperao-Tcnica
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12526-Reitor-da-UFSM-participa-de-solenidade-em-Novo-Barreiro-para-assinatura-de-Acordo-de-Cooperao-Tcnica
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12526-Reitor-da-UFSM-participa-de-solenidade-em-Novo-Barreiro-para-assinatura-de-Acordo-de-Cooperao-Tcnica


34 

09/12/2019 
Comunidade de Palmeira das Missões tem até esta terça-feira para 
preencher o formulário do Fórum Regional Permanente de 
Extensão da UFSM 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12571-Comunidade
-de-Palmeira-das-Misses-tem-at-esta-terafeira-para-preencher-o-for
mulrio-do-Frum-Regional-Permanente-de-Extenso-da-UFSM 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12571-Comunidade-de-Palmeira-das-Misses-tem-at-esta-terafeira-para-preencher-o-formulrio-do-Frum-Regional-Permanente-de-Extenso-da-UFSM
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12571-Comunidade-de-Palmeira-das-Misses-tem-at-esta-terafeira-para-preencher-o-formulrio-do-Frum-Regional-Permanente-de-Extenso-da-UFSM
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12571-Comunidade-de-Palmeira-das-Misses-tem-at-esta-terafeira-para-preencher-o-formulrio-do-Frum-Regional-Permanente-de-Extenso-da-UFSM
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07/01/2020 
UFSM oferta 3.416 vagas gratuitas em 89 cursos de graduação no 
SiSU 2020/1º semestre 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12722-UFSM-oferta
-3416-vagas-gratuitas-em-89-cursos-de-graduao-no-SiSU-20201-se
mestre 

 
  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12722-UFSM-oferta-3416-vagas-gratuitas-em-89-cursos-de-graduao-no-SiSU-20201-semestre
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12722-UFSM-oferta-3416-vagas-gratuitas-em-89-cursos-de-graduao-no-SiSU-20201-semestre
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12722-UFSM-oferta-3416-vagas-gratuitas-em-89-cursos-de-graduao-no-SiSU-20201-semestre
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06/02/2020 
Administração Municipal entrega terreno à Associação de 
Catadores de Palmeira das Missões 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12944-Administrao-
Municipal-entrega-terreno--Associao-de-Catadores-de-Palmeira-das
-Misses 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12944-Administrao-Municipal-entrega-terreno--Associao-de-Catadores-de-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12944-Administrao-Municipal-entrega-terreno--Associao-de-Catadores-de-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/12944-Administrao-Municipal-entrega-terreno--Associao-de-Catadores-de-Palmeira-das-Misses
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30/03/2020 
Docente do campus de Palmeira das Missões cria canal no 
YouTube para ampliar a comunicação com os acadêmicos 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13218-Docente-do-
campus-de-Palmeira-das-Misses-cria-canal-no-YouTube-para-ampli
ar-a-comunicao-com-os-acadmicos 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13218-Docente-do-campus-de-Palmeira-das-Misses-cria-canal-no-YouTube-para-ampliar-a-comunicao-com-os-acadmicos
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13218-Docente-do-campus-de-Palmeira-das-Misses-cria-canal-no-YouTube-para-ampliar-a-comunicao-com-os-acadmicos
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13218-Docente-do-campus-de-Palmeira-das-Misses-cria-canal-no-YouTube-para-ampliar-a-comunicao-com-os-acadmicos
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31/03/2020 
Município em parceria com a UFSM busca recursos para aquisição 
de equipamento de teste para COVID-19 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13220-Municpio-em
-parceria-com-a-UFSM-busca-recursos-para-aquisio-de-equipament
o-de-teste-para-COVID19 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13220-Municpio-em-parceria-com-a-UFSM-busca-recursos-para-aquisio-de-equipamento-de-teste-para-COVID19
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13220-Municpio-em-parceria-com-a-UFSM-busca-recursos-para-aquisio-de-equipamento-de-teste-para-COVID19
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13220-Municpio-em-parceria-com-a-UFSM-busca-recursos-para-aquisio-de-equipamento-de-teste-para-COVID19
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13/04/2020 
Campanha Solidária da UFSM-PM já arrecadou 60 cestas básicas 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13276-Campanha-S
olidria-da-UFSMPM-j-arrecadou-60-cestas-bsicas 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13276-Campanha-Solidria-da-UFSMPM-j-arrecadou-60-cestas-bsicas
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13276-Campanha-Solidria-da-UFSMPM-j-arrecadou-60-cestas-bsicas
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18/04/2020 
Testes da COVID-19 devem iniciar nos próximos dias no campus 
da UFSM de Palmeira das Missões 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13305-Testes-da-C
OVID19-devem-iniciar-nos-prximos-dias-no-campus-da-UFSM-de-P
almeira-das-Misses 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13305-Testes-da-COVID19-devem-iniciar-nos-prximos-dias-no-campus-da-UFSM-de-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13305-Testes-da-COVID19-devem-iniciar-nos-prximos-dias-no-campus-da-UFSM-de-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13305-Testes-da-COVID19-devem-iniciar-nos-prximos-dias-no-campus-da-UFSM-de-Palmeira-das-Misses
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25/04/2020 
Dois casos de Covid-19 são confirmados em um dia em Palmeira 
das Missões 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13328-Dois-casos-
de-Covid19-so-confirmados-em-um-dia-em-Palmeira-das-Misses 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13328-Dois-casos-de-Covid19-so-confirmados-em-um-dia-em-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13328-Dois-casos-de-Covid19-so-confirmados-em-um-dia-em-Palmeira-das-Misses
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26/04/2020 
Três Palmeiras tem o primeiro caso confirmado do novo 
Coronavírus 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13330-Trs-Palmeira
s-tem-o-primeiro-caso-confirmado-do-novo-Coronavrus 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13330-Trs-Palmeiras-tem-o-primeiro-caso-confirmado-do-novo-Coronavrus
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13330-Trs-Palmeiras-tem-o-primeiro-caso-confirmado-do-novo-Coronavrus
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28/04/2020 
Projeto Central Covid-19 é lançado em Palmeira das Missões 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13343-Projeto-Cent
ral-Covid19--lanado-em-Palmeira-das-Misses 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13343-Projeto-Central-Covid19--lanado-em-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13343-Projeto-Central-Covid19--lanado-em-Palmeira-das-Misses


44 

13/05/2020 
Catadores de materiais recicláveis de Palmeira das Missões 
recebem máscaras da UFSM-PM 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13390-Catadores-d
e-materiais-reciclveis-de-Palmeira-das-Misses-recebem-mscaras-da
-UFSMPM 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13390-Catadores-de-materiais-reciclveis-de-Palmeira-das-Misses-recebem-mscaras-da-UFSMPM
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13390-Catadores-de-materiais-reciclveis-de-Palmeira-das-Misses-recebem-mscaras-da-UFSMPM
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13390-Catadores-de-materiais-reciclveis-de-Palmeira-das-Misses-recebem-mscaras-da-UFSMPM
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14/05/2020 
Sobe para cinco o número de confirmados com Covid-19 em 
Palmeira das Missões 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13407-Sobe-para-ci
nco-o-nmero-de-confirmados-com-Covid19-em-Palmeira-das-Misse
s 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13407-Sobe-para-cinco-o-nmero-de-confirmados-com-Covid19-em-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13407-Sobe-para-cinco-o-nmero-de-confirmados-com-Covid19-em-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13407-Sobe-para-cinco-o-nmero-de-confirmados-com-Covid19-em-Palmeira-das-Misses
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27/05/2020 
Live sobre a Terapia Reiki será realizada nesta quarta-feira (26) por 
Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFSM-PM 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13437-Live-sobre-a
-Terapia-Reiki-ser-realizada-nesta-quartafeira-26-por-Grupo-de-Ensi
no-Pesquisa-e-Extenso-da-UFSMPM 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13437-Live-sobre-a-Terapia-Reiki-ser-realizada-nesta-quartafeira-26-por-Grupo-de-Ensino-Pesquisa-e-Extenso-da-UFSMPM
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13437-Live-sobre-a-Terapia-Reiki-ser-realizada-nesta-quartafeira-26-por-Grupo-de-Ensino-Pesquisa-e-Extenso-da-UFSMPM
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13437-Live-sobre-a-Terapia-Reiki-ser-realizada-nesta-quartafeira-26-por-Grupo-de-Ensino-Pesquisa-e-Extenso-da-UFSMPM
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05/06/2020 
UFSM e estado do Rio Grande do Sul reforçam parceria para 
realização de testes da Covid-19 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13469-UFSM-e-esta
do-do-Rio-Grande-do-Sul-reforam-parceria-para-realizao-de-testes-
da-Covid19 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13469-UFSM-e-estado-do-Rio-Grande-do-Sul-reforam-parceria-para-realizao-de-testes-da-Covid19
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13469-UFSM-e-estado-do-Rio-Grande-do-Sul-reforam-parceria-para-realizao-de-testes-da-Covid19
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13469-UFSM-e-estado-do-Rio-Grande-do-Sul-reforam-parceria-para-realizao-de-testes-da-Covid19


48 

21/06/2020 
\"União Solidária\" abraça a Palmeira 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13517-Unio-Solidria
-abraa-a-Palmeira 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13517-Unio-Solidria-abraa-a-Palmeira
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13517-Unio-Solidria-abraa-a-Palmeira


49 

23/06/2020 
UFSM-PM e Prefeitura de Palmeira das Missões arrecadam 
equipamentos de informática para alunos da Rede Pública de 
Ensino 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13528-UFSMPM-e-P
refeitura-de-Palmeira-das-Misses-arrecadam-equipamentos-de-info
rmtica-para-alunos-da-Rede-Pblica-de-Ensino 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13528-UFSMPM-e-Prefeitura-de-Palmeira-das-Misses-arrecadam-equipamentos-de-informtica-para-alunos-da-Rede-Pblica-de-Ensino
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13528-UFSMPM-e-Prefeitura-de-Palmeira-das-Misses-arrecadam-equipamentos-de-informtica-para-alunos-da-Rede-Pblica-de-Ensino
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13528-UFSMPM-e-Prefeitura-de-Palmeira-das-Misses-arrecadam-equipamentos-de-informtica-para-alunos-da-Rede-Pblica-de-Ensino


50 

23/06/2020 
1º caso de Covid-19 em São Pedro das Missões 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13527-1-caso-de-C
ovid19-em-So-Pedro-das-Misses 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13527-1-caso-de-Covid19-em-So-Pedro-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13527-1-caso-de-Covid19-em-So-Pedro-das-Misses


51 

18/09/2020 
PET Enfermagem da UFSM-PM realiza ações de prevenção ao 
suicídio 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13744-PET-Enferm
agem-da-UFSMPM-realiza-aes-de-preveno-ao-suicdio 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13744-PET-Enfermagem-da-UFSMPM-realiza-aes-de-preveno-ao-suicdio
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13744-PET-Enfermagem-da-UFSMPM-realiza-aes-de-preveno-ao-suicdio


52 

28/09/2020 
PET – Saúde/Interprofissionalidade da UFSM-PM apresenta, em 
evento do Ministério da Saúde, ações realizadas em Palmeira das 
Missões e região 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13758-PET--SadeInt
erprofissionalidade-da-UFSMPM-apresenta-em-evento-do-Ministrio-
da-Sade-aes-realizadas-em-Palmeira-das-Misses-e-regio 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13758-PET--SadeInterprofissionalidade-da-UFSMPM-apresenta-em-evento-do-Ministrio-da-Sade-aes-realizadas-em-Palmeira-das-Misses-e-regio
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13758-PET--SadeInterprofissionalidade-da-UFSMPM-apresenta-em-evento-do-Ministrio-da-Sade-aes-realizadas-em-Palmeira-das-Misses-e-regio
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13758-PET--SadeInterprofissionalidade-da-UFSMPM-apresenta-em-evento-do-Ministrio-da-Sade-aes-realizadas-em-Palmeira-das-Misses-e-regio


53 

06/10/2020 
Grupo de Pesquisas da UFSM-PM lança o livro “O maravilhoso 
mundo dos insetos” nesta terça (06) na 47ª Feira do Livro de Santa 
Maria 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13780-Grupo-de-Pe
squisas-da-UFSMPM-lana-o-livro-O-maravilhoso-mundo-dos-inseto
s-nesta-tera-06-na-47-Feira-do-Livro-de-Santa-Maria 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13780-Grupo-de-Pesquisas-da-UFSMPM-lana-o-livro-O-maravilhoso-mundo-dos-insetos-nesta-tera-06-na-47-Feira-do-Livro-de-Santa-Maria
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13780-Grupo-de-Pesquisas-da-UFSMPM-lana-o-livro-O-maravilhoso-mundo-dos-insetos-nesta-tera-06-na-47-Feira-do-Livro-de-Santa-Maria
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13780-Grupo-de-Pesquisas-da-UFSMPM-lana-o-livro-O-maravilhoso-mundo-dos-insetos-nesta-tera-06-na-47-Feira-do-Livro-de-Santa-Maria


54 

16/10/2020 
UFSM completa 14 anos em Palmeira das Missões nesta sexta (16) 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13798-UFSM-compl
eta-14-anos-em-Palmeira-das-Misses-nesta-sexta-16 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13798-UFSM-completa-14-anos-em-Palmeira-das-Misses-nesta-sexta-16
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13798-UFSM-completa-14-anos-em-Palmeira-das-Misses-nesta-sexta-16


55 

22/10/2020 
Curso de Zootecnia da UFSM-PM fica entre os 11 melhores do 
Brasil 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13815-Curso-de-Zo
otecnia-da-UFSMPM-fica-entre-os-11-melhores-do-Brasil 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13815-Curso-de-Zootecnia-da-UFSMPM-fica-entre-os-11-melhores-do-Brasil
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13815-Curso-de-Zootecnia-da-UFSMPM-fica-entre-os-11-melhores-do-Brasil


56 

05/11/2020 
Projeto de extensão viabiliza lançamento de site do Corede Rio da 
Várzea 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13848-Projeto-de-e
xtenso-viabiliza-lanamento-de-site-do-Corede-Rio-da-Vrzea 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13848-Projeto-de-extenso-viabiliza-lanamento-de-site-do-Corede-Rio-da-Vrzea
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13848-Projeto-de-extenso-viabiliza-lanamento-de-site-do-Corede-Rio-da-Vrzea


57 

06/11/2020 
UFSM realiza VI Fórum Permanente de Extensão em Palmeira das 
Missões 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13850-UFSM-realiz
a-VI-Frum-Permanente-de-Extenso-em-Palmeira-das-Misses 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13850-UFSM-realiza-VI-Frum-Permanente-de-Extenso-em-Palmeira-das-Misses
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13850-UFSM-realiza-VI-Frum-Permanente-de-Extenso-em-Palmeira-das-Misses


58 

21/11/2020 
COVID-19: UFSM-PM chega a marca de 15 mil testes realizados 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13892-COVID19-UF
SMPM-chega-a-marca-de-15-mil-testes-realizados 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13892-COVID19-UFSMPM-chega-a-marca-de-15-mil-testes-realizados
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13892-COVID19-UFSMPM-chega-a-marca-de-15-mil-testes-realizados


59 

24/11/2020 
Ações de extensão da UFSM-PM auxiliam no desenvolvimento da 
comunidade local e regional: conheça alguns projetos 
desenvolvidos nos municípios que fazem parte do COREDE Rio da 
Várzea 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13894-Aes-de-exte
nso-da-UFSMPM-auxiliam-no-desenvolvimento-da-comunidade-loc
al-e-regional-conhea-alguns-projetos-desenvolvidos-nos-municpio
s-que-fazem-parte-do-COREDE-Rio-da-Vrzea 

  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13894-Aes-de-extenso-da-UFSMPM-auxiliam-no-desenvolvimento-da-comunidade-local-e-regional-conhea-alguns-projetos-desenvolvidos-nos-municpios-que-fazem-parte-do-COREDE-Rio-da-Vrzea
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13894-Aes-de-extenso-da-UFSMPM-auxiliam-no-desenvolvimento-da-comunidade-local-e-regional-conhea-alguns-projetos-desenvolvidos-nos-municpios-que-fazem-parte-do-COREDE-Rio-da-Vrzea
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13894-Aes-de-extenso-da-UFSMPM-auxiliam-no-desenvolvimento-da-comunidade-local-e-regional-conhea-alguns-projetos-desenvolvidos-nos-municpios-que-fazem-parte-do-COREDE-Rio-da-Vrzea
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13894-Aes-de-extenso-da-UFSMPM-auxiliam-no-desenvolvimento-da-comunidade-local-e-regional-conhea-alguns-projetos-desenvolvidos-nos-municpios-que-fazem-parte-do-COREDE-Rio-da-Vrzea


60 

30/11/2020 
Consulta à comunidade para Direção da UFSM-PM inicia nesta 
segunda-feira (30) – Debate entre as chapas aconteceu na última 
quinta (26) 
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13901-Consulta--co
munidade-para-Direo-da-UFSMPM-inicia-nesta-segundafeira-30--De
bate-entre-as-chapas-aconteceu-na-ltima-quinta-26 

 
  

http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13901-Consulta--comunidade-para-Direo-da-UFSMPM-inicia-nesta-segundafeira-30--Debate-entre-as-chapas-aconteceu-na-ltima-quinta-26
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13901-Consulta--comunidade-para-Direo-da-UFSMPM-inicia-nesta-segundafeira-30--Debate-entre-as-chapas-aconteceu-na-ltima-quinta-26
http://www.amadrugada.com.br/artigos/noticias/13901-Consulta--comunidade-para-Direo-da-UFSMPM-inicia-nesta-segundafeira-30--Debate-entre-as-chapas-aconteceu-na-ltima-quinta-26


61 

CLIPAGEM JORNAL TRIBUNA DA PRODUÇÃO 
Goergen participa de ato de entrega de equipamentos 
10/01/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/goergen-participa-de-ato-de-
entrega-de-equipamentos 

 

http://tribunadaproducao.com.br/geral/goergen-participa-de-ato-de-entrega-de-equipamentos
http://tribunadaproducao.com.br/geral/goergen-participa-de-ato-de-entrega-de-equipamentos


62 

Projeto incentiva empreendedorismo entre jovens 
05/04/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/projeto-incentiva-empreende
dorismo-entre-jovens 

  

http://tribunadaproducao.com.br/geral/projeto-incentiva-empreendedorismo-entre-jovens
http://tribunadaproducao.com.br/geral/projeto-incentiva-empreendedorismo-entre-jovens


63 

Estudantes repudiam corte de auxílio e bloqueiam entrada de 
veículos na Ufsm 
12/04/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/estudantes-repudiam-c
orte-de-auxilio-e-bloqueiam-entrada-de-veiculos-na-ufsm 

  

http://tribunadaproducao.com.br/educacao/estudantes-repudiam-corte-de-auxilio-e-bloqueiam-entrada-de-veiculos-na-ufsm
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/estudantes-repudiam-corte-de-auxilio-e-bloqueiam-entrada-de-veiculos-na-ufsm


64 

Ações de educação nutricional são realizadas na EMEF Assis 
Brasil 
26/04/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/acoes-de-educacao-nutr
icional-sao-realizadas-na-emef-assis-brasil 

  

http://tribunadaproducao.com.br/educacao/acoes-de-educacao-nutricional-sao-realizadas-na-emef-assis-brasil
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/acoes-de-educacao-nutricional-sao-realizadas-na-emef-assis-brasil


65 

UFSM realiza I Seminário sobre pessoa com deficiência 
07/05/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-realiza-i-seminario-sob
re-pessoa-com-deficiencia 

  

http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-realiza-i-seminario-sobre-pessoa-com-deficiencia
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-realiza-i-seminario-sobre-pessoa-com-deficiencia


66 

Academia da Saúde com inscrições abertas 
10/05/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/academia-da-saude-com-ins
cricoes-abertas 

 

http://tribunadaproducao.com.br/geral/academia-da-saude-com-inscricoes-abertas
http://tribunadaproducao.com.br/geral/academia-da-saude-com-inscricoes-abertas


67 

Sicredi, DAA e Visão Junior promovem palestra alusiva à 5º 
Semana Nacional de Educação Financeira 
17/05/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/sicredi-daa-e-visao-junior-pr
omovem-palestra-alusiva-a-5-semana-nacional-de-educacao-financ
eira 

  

http://tribunadaproducao.com.br/geral/sicredi-daa-e-visao-junior-promovem-palestra-alusiva-a-5-semana-nacional-de-educacao-financeira
http://tribunadaproducao.com.br/geral/sicredi-daa-e-visao-junior-promovem-palestra-alusiva-a-5-semana-nacional-de-educacao-financeira
http://tribunadaproducao.com.br/geral/sicredi-daa-e-visao-junior-promovem-palestra-alusiva-a-5-semana-nacional-de-educacao-financeira


68 

Estudantes podem testar seus conhecimentos no Carijogo 
24/05/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/estudantes-podem-testar-se
us-conhecimentos-no-carijogo 

  

http://tribunadaproducao.com.br/geral/estudantes-podem-testar-seus-conhecimentos-no-carijogo
http://tribunadaproducao.com.br/geral/estudantes-podem-testar-seus-conhecimentos-no-carijogo


69 

Dia do Desafio 2018 é transferido para o dia 27 de junho 
29/05/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/esporte/dia-do-desafio-2018-e-tran
sferido-para-o-dia-27-de-junho 

 

http://tribunadaproducao.com.br/esporte/dia-do-desafio-2018-e-transferido-para-o-dia-27-de-junho
http://tribunadaproducao.com.br/esporte/dia-do-desafio-2018-e-transferido-para-o-dia-27-de-junho


70 

Alunos e entidades participam da 5ª Caminhada Palmeira Mais 
Limpa 
19/06/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/alunos-e-entidades-part
icipam-da-5-caminhada-palmeira-mais-limpa 

 

http://tribunadaproducao.com.br/educacao/alunos-e-entidades-participam-da-5-caminhada-palmeira-mais-limpa
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/alunos-e-entidades-participam-da-5-caminhada-palmeira-mais-limpa


71 

Avaliação nutricional é realizada na Escola Ignácio Montanha 
25/06/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/avaliacao-nutricional-e-r
ealizada-na-escola-ignacio-montanha 

 

http://tribunadaproducao.com.br/educacao/avaliacao-nutricional-e-realizada-na-escola-ignacio-montanha
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/avaliacao-nutricional-e-realizada-na-escola-ignacio-montanha


72 

Dia do Desafio movimentou mais de 8 mil palmeirenses 
04/07/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/esporte/dia-do-desafio-movimento
u-mais-de-8-mil-palmeirenses 

 

http://tribunadaproducao.com.br/esporte/dia-do-desafio-movimentou-mais-de-8-mil-palmeirenses
http://tribunadaproducao.com.br/esporte/dia-do-desafio-movimentou-mais-de-8-mil-palmeirenses


73 

Revista britânica classifica a UFSM como a 51ª melhor 
universidade da América Latina 
20/07/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/revista-britanica-classifi
ca-a-ufsm-como-a-51-melhor-universidade-da-america-latina 

  

http://tribunadaproducao.com.br/educacao/revista-britanica-classifica-a-ufsm-como-a-51-melhor-universidade-da-america-latina
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/revista-britanica-classifica-a-ufsm-como-a-51-melhor-universidade-da-america-latina


74 

Aula Magna com o Vice-Reitor da UFSM será ministrada na próxima 
terça-feira 
02/08/2018 

  



75 

Candidatos comparecem à segunda chamada oral do SISU 2018/2 
no campus da UFSM de Palmeira das Missões 
07/08/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/candidatos-comparece
m-a-segunda-chamada-oral-do-sisu-2018-2-no-campus-da-ufsm-de-
palmeira-das-missoes 

  

http://tribunadaproducao.com.br/educacao/candidatos-comparecem-a-segunda-chamada-oral-do-sisu-2018-2-no-campus-da-ufsm-de-palmeira-das-missoes
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/candidatos-comparecem-a-segunda-chamada-oral-do-sisu-2018-2-no-campus-da-ufsm-de-palmeira-das-missoes
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/candidatos-comparecem-a-segunda-chamada-oral-do-sisu-2018-2-no-campus-da-ufsm-de-palmeira-das-missoes


76 

Distribuição de material educativo marca 12 anos da Lei Maria da 
Penha 
08/08/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/distribuicao-de-material-edu
cativo-marca-12-anos-da-lei-maria-da-penha 

 

http://tribunadaproducao.com.br/geral/distribuicao-de-material-educativo-marca-12-anos-da-lei-maria-da-penha
http://tribunadaproducao.com.br/geral/distribuicao-de-material-educativo-marca-12-anos-da-lei-maria-da-penha


77 

Volta às aulas no campus da UFSM de Palmeira das Missões é 
marcada com diversas atividades 
09/08/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/volta-as-aulas-no-camp
us-da-ufsm-de-palmeira-das-missoes-e-marcada-com-diversas-ativi
dades 

  

http://tribunadaproducao.com.br/educacao/volta-as-aulas-no-campus-da-ufsm-de-palmeira-das-missoes-e-marcada-com-diversas-atividades
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/volta-as-aulas-no-campus-da-ufsm-de-palmeira-das-missoes-e-marcada-com-diversas-atividades
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/volta-as-aulas-no-campus-da-ufsm-de-palmeira-das-missoes-e-marcada-com-diversas-atividades


78 

Terceira Chamada Oral da lista de espera do SISU 2018/2 acontece 
na próxima semana 
10/08/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/terceira-chamada-oral-d
a-lista-de-espera-do-sisu-2018-2-acontece-na-proxima-semana 

  

http://tribunadaproducao.com.br/educacao/terceira-chamada-oral-da-lista-de-espera-do-sisu-2018-2-acontece-na-proxima-semana
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/terceira-chamada-oral-da-lista-de-espera-do-sisu-2018-2-acontece-na-proxima-semana


79 

Alunos do Colégio Jesus Maria José visitam o campus da UFSM 
20/08/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/alunos-do-colegio-jesus
-maria-jose-visitam-o-campus-da-ufsm 

  

http://tribunadaproducao.com.br/educacao/alunos-do-colegio-jesus-maria-jose-visitam-o-campus-da-ufsm
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/alunos-do-colegio-jesus-maria-jose-visitam-o-campus-da-ufsm


80 

Alunos da URI-FW visitam o campus da UFSM de Palmeira das 
Missões 
20/08/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/alunos-da-uri-fw-visitam
-o-campus-da-ufsm-de-palmeira-das-missoes 

  

http://tribunadaproducao.com.br/educacao/alunos-da-uri-fw-visitam-o-campus-da-ufsm-de-palmeira-das-missoes
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/alunos-da-uri-fw-visitam-o-campus-da-ufsm-de-palmeira-das-missoes


81 

UFSM articula melhorias no acesso ao campus Palmeira das 
Missões 
23/08/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/ufsm-articula-melhorias
-no-acesso-ao-campus-palmeira-das-missoes 

  

http://tribunadaproducao.com.br/educacao/ufsm-articula-melhorias-no-acesso-ao-campus-palmeira-das-missoes
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/ufsm-articula-melhorias-no-acesso-ao-campus-palmeira-das-missoes


82 

Humanização do Cuidado é tema da VIII Semana Acadêmica de 
Enfermagem da UFSM-PM 
27/08/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/humanizacao-do-cuidad
o-e-tema-da-viii-semana-academica-de-enfermagem-da-ufsm-pm 

  

http://tribunadaproducao.com.br/educacao/humanizacao-do-cuidado-e-tema-da-viii-semana-academica-de-enfermagem-da-ufsm-pm
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/humanizacao-do-cuidado-e-tema-da-viii-semana-academica-de-enfermagem-da-ufsm-pm


83 

Manipuladoras de alimentos da rede municipal participam de 
capacitação 
19/09/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/manipuladoras-de-alime
ntos-da-rede-municipal-participam-de-capacitacao 

 

http://tribunadaproducao.com.br/educacao/manipuladoras-de-alimentos-da-rede-municipal-participam-de-capacitacao
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/manipuladoras-de-alimentos-da-rede-municipal-participam-de-capacitacao


84 

Curso de Nutrição da UFSM realiza Aula Inaugural com a peça 
Nutrição em Cena 
24/09/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/curso-de-nutricao-da-uf
sm-realiza-aula-inaugural-com-a-peca-nutricao-em-cena 
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85 

Produção e Comercialização de Produtos Orgânicos foi tema de 
evento no campus de Palmeira das Missões 
27/09/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/producao-e-comercializ
acao-de-produtos-organicos-foi-tema-de-evento-no-campus-de-pal
meira-das-missoes 
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86 

UFSM-PM divulga Chamada Pública de Inscrição de Propostas de 
Atividades Recreativas e Artístico-culturais para o evento Viva o 
Campus 
28/09/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/ufsm-pm-divulga-chama
da-publica-de-inscricao-de-propostas-de-atividades-recreativas-e-a
rtistico-culturais-para-o-evento-viva-o-campus 
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87 

UFSM – Campus Palmeira recebe lounge Woop Sicredi 
03/10/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-campus-palmeira-rece
be-lounge-woop-sicredi 
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88 

Campus da UFSM de Palmeira das Missões participa do 
DESCUBRA UFSM 
08/10/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/campus-da-ufsm-de-pal
meira-das-missoes-participa-do-descubra-ufsm 
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89 

Grupo Viva Feliz faz visita técnica na UFSM-PM 
09/10/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/grupo-viva-feliz-faz-visit
a-tecnica-na-ufsm-pm 
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90 

Curso de Nutrição da UFSM é o 2º melhor do Estado na área 
12/10/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/curso-de-nutricao-da-uf
sm-e-o-2-melhor-do-estado-na-area 
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91 

UFSM realiza Fórum Permanente de Extensão 
15/10/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/ufsm-realiza-forum-per
manente-de-extensao 
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92 

Cozinheiras da rede municipal de Ensino participam de atividades 
no Dia Mundial de Alimentação 
17/10/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/saude/cozinheiras-da-rede-munici
pal-de-ensino-participam-de-atividades-no-dia-mundial-de-alimenta
cao 
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93 

Campus de Palmeira das Missões está com inscrições abertas para 
cursos de Licenciatura em Educação e Pedagogia 
17/10/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/campus-de-palmeira-da
s-missoes-esta-com-inscricoes-abertas-para-cursos-de-licenciatura
-em-educacao-e-pedagogia 
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94 

Cerca de 500 pessoas são esperadas para o Viva o Campus neste 
domingo 
18/10/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/cerca-de-500-pessoas-sao-e
speradas-para-o-viva-o-campus-neste-domingo 

  

http://tribunadaproducao.com.br/geral/cerca-de-500-pessoas-sao-esperadas-para-o-viva-o-campus-neste-domingo
http://tribunadaproducao.com.br/geral/cerca-de-500-pessoas-sao-esperadas-para-o-viva-o-campus-neste-domingo


95 

UFSM oferta 1072 vagas até 5/11 
23/10/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/ufsm-oferta-1072-vagas-
ate-5-11 
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96 

Visão Júnior da UFSM-PM promove 2º Encontro Visão 
Empreendedora 
25/10/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/visao-junior-da-ufsm-p
m-promove-2-encontro-visao-empreendedora 
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97 

UFSM-PM recebe 2ª edição do Fórum Regional de Extensão 
31/10/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/ufsm-pm-recebe-2-edica
o-do-forum-regional-de-extensao 
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98 

Teste de Proficiência em Inglês foi aplicado no último sábado 
12/11/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/teste-de-proficiencia-em
-ingles-foi-aplicado-no-ultimo-sabado 
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99 

Programa de Pós-Graduação em Agronegócios realiza Colóquio de 
Pesquisa 
12/11/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/programa-de-pos-gradu
acao-em-agronegocios-realiza-coloquio-de-pesquisa 
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100 

UFSM-PM desenvolve atividades na Feira do Livro 
13/11/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/ufsm-pm-desenvolve-ati
vidades-na-feira-do-livro 
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101 

Filme será exibido no Ciclo de Cinema da UFSM em alusão ao dia 
da Consciência Negra 
20/11/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/filme-sera-exibido-no-ciclo-d
e-cinema-da-ufsm-em-alusao-ao-dia-da-consciencia-negra 
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102 

Palestra sobre Autismo no Ensino Superior é realizada no campus 
de Palmeira das Missões 
23/11/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/palestra-sobre-autismo-
no-ensino-superior-e-realizada-no-campus-de-palmeira-das-missoe
s 
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103 

Projeto Circuito Ciência realiza atividades na Escola Carimela 
Bastos 
26/11/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/projeto-circuito-ciencia-
realiza-atividades-na-escola-carimela-bastos 
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104 

UFSM participa de encontro de Jovens Indígenas 
26/11/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/ufsm-participa-de-enco
ntro-de-jovens-indigenas 
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105 

I Seminário Regional de Turismo será realizado nesta quarta-feira 
(28) 
27/11/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/i-seminario-regional-de-turis
mo-sera-realizado-nesta-quarta-feira-28 
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106 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde será 
implementado no campus UFSM-PM 
27/11/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/programa-de-educacao-
pelo-trabalho-para-a-saude-sera-implementado-no-campus-ufsm-p
m 
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107 

Prazo para o preenchimento da plataforma do Fórum Regional 
Permanente de Extensão é prorrogado 
03/12/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/prazo-para-o-preenchim
ento-da-plataforma-do-forum-regional-permanente-de-extensao-e-p
rorrogado 
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108 

Feira de Empreendedorismo é realizada no campus de Palmeira 
das Missões 
05/12/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/feira-de-empreendedori
smo-e-realizada-no-campus-de-palmeira-das-missoes 
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109 

Associação de Catadores irá participar de Mostra da Incubadora 
Social 
05/12/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/associacao-de-catadores-ira
-participar-de-mostra-da-incubadora-social 
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110 

Acadêmicos do campus de Palmeira das Missões promovem 1º 
Campeonato Intercursos 
10/12/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/esporte/academicos-do-campus-d
e-palmeira-das-missoes-promovem-1-campeonato-intercursos 
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111 

Turma de Administração da UFSM-PM faz visita técnica em 
Carazinho 
10/12/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/turma-de-administracao
-da-ufsm-pm-faz-visita-tecnica-em-carazinho 
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112 

Nutrição da UFSM expõe Materiais Lúdicos 
11/12/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/nutricao-da-ufsm-expoe
-materiais-ludicos 
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113 

Alunos do curso de Administração fazem visita técnica 
11/12/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/alunos-do-curso-de-ad
ministracao-fazem-visita-tecnica 
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114 

Atividade Literária reúne alunos do Programa AABB Comunidade 
13/12/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/atividade-literaria-reune
-alunos-do-programa-aabb-comunidade 
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115 

Visão Júnior do campus UFSM-PM recebe prêmio do Conselho 
Regional de Administração 
17/12/2018 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/visao-junior-do-campus-ufs
m-pm-recebe-premio-do-conselho-regional-de-administracao 
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116 

UFSM – campus Palmeira das Missões oferta 251 vagas para 
inscrições no SISU 2019 
02/01/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-campus-palmeira-das-
missoes-oferta-251-vagas-para-inscricoes-no-sisu-2019 
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117 

UFSM-PM oferece atendimento nutricional 
05/04/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-oferece-atendiment
o-nutricional 
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118 

UFSM-PM - Desafios e oportunidades da zootecnia 
13/04/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-desafios-e-oportun
idades-da-zootecnia 

  

http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-desafios-e-oportunidades-da-zootecnia
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-desafios-e-oportunidades-da-zootecnia


119 

INVERNO - UFSM inicia Campanha do Agasalho 
19/04/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/inverno-ufsm-inicia-campan
ha-do-agasalho 
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120 

NUTRIÇÃO - Grupo debate importância da água 
19/04/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/nutricao-grupo-debate-impor
tancia-da-agua 
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121 

EMERGÊNCIAS/HANSENÍASE - Educação Permanente realiza 
capacitações 
24/04/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/emergencias-hanseniase-ed
ucacao-permanente-realiza-capacitacoes 
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122 

Palmeira Verde 
30/04/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/palmeira-verde 
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123 

CORTE DE VERBAS - CÂMARA DE VEREADORES UNIDA EM 
DEFESA DA UFSM - PALMEIRA 
17/05/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/corte-de-verbas-camara-de-v
ereadores-unida-em-defesa-da-ufsm-palmeira 
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124 

UFSM - INSCRIÇÕES PARA PÓS-GRADUAÇÃO EM 
AGRONEGÓCIOS 
21/05/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-inscricoes-para-pos-gr
aduacao-em-agronegocios 
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125 

NOVO BARREIRO - Atividades marcam Semana do Meio Ambiente 
15/06/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/novo-barreiro-atividades-ma
rcam-semana-do-meio-ambiente 
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126 

Curso de Nutrição da UFSM entrega doações ao HC 
20/06/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/educacao/curso-de-nutricao-da-uf
sm-entrega-doacoes-ao-hc 
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127 

CAMPANHA DO AGASALHO - UFSM entrega doações a Associação 
Palmeira Verde 
28/06/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/campanha-do-agasalho-ufs
m-entrega-doacoes-a-associacao-palmeira-verde 
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128 

INCLUSÃO - Política pública é tema de Fórum 
06/07/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/inclusao-politica-publica-e-t
ema-de-forum 
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129 

CAPACITAÇÃO - Atividade de vigilância alimentar e nutricional é 
realizada no município 
12/07/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/capacitacao-atividade-de-vig
ilancia-alimentar-e-nutricional-e-realizada-no-municipio 
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130 

BRASIL, AQUI TEM SUS - Secretaria Municipal de Saúde recebe 
prêmio 
19/07/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/brasil-aqui-tem-sus-secretari
a-municipal-de-saude-recebe-premio 
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131 

COMUNIDADE ESCOLAR - Alunos da Educação Básica participam 
de Oficina na UFSM-PM 
19/07/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/comunidade-escolar-alunos-
da-educacao-basica-participam-de-oficina-na-ufsm-pm 
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132 

EDUCAÇÃO PERMANENTE - UFSM-PM capacita cerca de 100 
enfermeiros 
25/07/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/educacao-permanente-ufsm-
pm-capacita-cerca-de-100-enfermeiros 
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133 

Professor Nilson Luiz Costa recebe Prêmio Profissional de 
Sucesso 2019 
29/08/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/professor-nilson-luiz-costa-r
ecebe-premio-profissional-de-sucesso-2019 
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134 

PRF e CEREST promovem Blitz da saúde em Sarandi 
19/11/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/prf-e-cerest-promovem-blitz-
da-saude-em-sarandi 
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135 

Prevenção ao suicídio é tema de seminário que acontece na 
próxima quarta-feira 
27/09/2019 

 



136 

CAT – Clube Amigos da Terra confraterniza 
26/12/2019 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/cat-clube-amigos-da-terra-co
nfraterniza 
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137 

Nutricionistas da UFSM visitam população de Palmeira das 
Missões para pesquisa sobre controle da obesidade 
12/02/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/nutricionistas-da-ufsm-visita
m-populacao-de-palmeira-das-missoes-para-pesquisa-sobre-contro
le-da-obesidade 
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138 

Chamada Oral lota o auditório do campus para ingresso na 
UFSM-PM 
20/02/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/chamada-oral-lota-o-auditori
o-do-campus-para-ingresso-na-ufsm-pm 
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139 

UFSM suspende atividades acadêmicas por tempo indeterminado 
16/03/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-suspende-atividades-a
cademicas-por-tempo-indeterminado 
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140 

UFSM-PM tem Mestrado em Ciências da Saúde aprovado pelo 
Capes 
18/03/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-tem-mestrado-em-
enfermagem-aprovado-pelo-capes 
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141 

15ª CRS capacita profissionais da saúde para combater 
coronavirus 
30/03/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/15-crs-capacita-profissionai
s-da-saude-para-combater-o-coronavirus 
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142 

Município em parceria com a UFSM busca recursos para aquisição 
de equipamento de teste para COVID-19 
31/03/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/municipio-em-parceria-com-
a-ufsm-busca-recursos-para-aquisicao-de-equipamento-de-teste-pa
ra-covid-19 
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143 

UFSM-PM e Prefeitura Municipal se preparam para realizar testes 
para COVID-19 
13/04/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-e-prefeitura-munici
pal-se-preparam-para-realizar-testes-para-covid-19 
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144 

Testes da COVID-19 devem iniciar nos próximos dias na UFSM-PM 
17/04/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/testes-da-covid-19-devem-ini
ciar-nos-proximos-dias-na-ufsm-pm 
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145 

UFSM-PM inicia testes para COVID-19 
23/04/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-inicia-testes-para-c
ovid-19 
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146 

Projeto Central Covid-19 é lançado em Palmeira das Missões 
29/04/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/projeto-central-covid-19-e-la
ncado-em-palmeira-das-missoes 
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147 

UFSM entrega cestas básicas para entidades de Palmeira das 
Missões 
07/05/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-entrega-cestas-basicas
-para-entidades-de-palmeira-das-missoes 
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148 

UFSM prorroga suspensão das atividades por mais 30 dias 
08/05/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-prorroga-suspensao-d
as-atividades-por-mais-30-dias 
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149 

Catadores de materiais recicláveis recebem máscaras da UFSM-PM 
14/05/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/catadores-de-materiais-recic
laveis-recebem-mascaras-da-ufsm-pm 
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150 

Parceria entre Amzop e Sicredi proporciona aquisição de aparelho 
para exames da Covid-19 
22/05/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/parceria-entre-amzop-e-sicre
di-proporciona-aquisicao-de-aparelho-para-exames-da-covid-19 
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151 

Mestrado em Agronegócios da UFSM realizará série “Lives do 
Agro” 
28/05/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/mestrado-em-agronegocios-
da-ufsm-realizara-serie-lives-do-agro 
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152 

Diretor da UFSM-PM afirma que não há previsão de retorno às 
aulas 
03/06/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/diretor-da-ufsm-pm-afirma-q
ue-nao-ha-previsao-de-retorno-as-aulas 
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153 

Amzop e Sicredi entregam aparelho para testagem de Covid-19 
16/06/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/amzop-e-sicredi-entregam-a
parelho-para-testagem-de-covid-19 
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154 

UFSM-PM e Prefeitura arrecadam equipamentos de informática 
para alunos da Rede Pública 
23/06/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-e-prefeitura-arreca
dam-equipamentos-de-informatica-para-alunos-da-rede-publica 
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155 

UFSM-PM é alvo de ataques e ameaças durante atividade 
16/07/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-e-alvo-de-ataques-
e-ameacas-durante-atividade 
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156 

SiSU terá confirmação de vagas on-line 
17/07/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/sisu-tera-confirmacao-de-va
gas-on-line 
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157 

UFSM-PM: Pesquisa irá avaliar os riscos e danos da pandemia em 
profissionais de Enfermagem 
30/07/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-pesquisa-ira-avalia
r-os-riscos-e-danos-da-pandemia-em-profissionais-de-enfermagem 
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158 

UFSM-PM: Equipamentos arrecadados em campanha são 
entregues para a Secretaria de Educação 
18/08/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-equipamentos-arre
cadados-em-campanha-sao-entregues-para-a-secretaria-de-educac
ao 
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159 

UFSM-PM: Inscrições para Mestrado em Agronegócios encerra 
nesta terça 
17/08/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-inscricoes-para-me
strado-em-agronegocios-encerra-nesta-terca 
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160 

UFSM-PM chega a 8 mil testes de Covid-19 realizados 
27/08/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-chega-a-8-mil-teste
s-de-covid-19-realizados 
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161 

Dia do biólogo: E a importância da profissão em tempos de 
coronavírus 
03/09/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/dia-do-biologo-e-a-importan
cia-da-profissao-em-tempos-de-coronavirus 
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162 

UFSM-PM: Projeto realiza atendimento nutricional para a 
comunidade 
11/09/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-projeto-realiza-aten
dimento-nutricional-para-a-comunidade 
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163 

PET Enfermagem realiza ações de prevenção ao suicídio 
17/09/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/pet-enfermagem-realiza-aco
es-de-prevencao-ao-suicidio 
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164 

UFSM-PM atinge a marca de mais 10 mil testes de Covid-19 
realizados 
21/09/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-atinge-a-marca-de-
mais-10-mil-testes-de-covid-19-realizados 
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165 

UFSM oferta vagas nos cursos de graduação presencial 
22/09/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-oferta-vagas-nos-curs
os-de-graduacao-presencial-para-reingresso-transferencias-extern
as-e-internas-e-portadores-de-diploma-superior 
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Habilitação dos candidatos às vagas do SiSU deve ser feita até dia 
14 
08/10/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/habilitacao-dos-candidatos-
as-vagas-do-sisu-deve-ser-feita-ate-dia-14 
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UFSM completa 14 anos em Palmeira das Missões 
16/10/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-completa-14-anos-em-
palmeira-das-missoes 
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UFSM: Testes para Covid-19 marcam multidisciplinariedade e 
parcerias 
22/10/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-testes-para-covid-19-m
arcam-multidisciplinariedade-e-parcerias 
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UFSM-PM: Curso de Zootecnia fica entre os 11 melhores do Brasil 
22/10/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-curso-de-zootecnia
-fica-entre-os-11-melhores-do-brasil 
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Projeto de extensão viabiliza lançamento de site do Corede Rio da 
Várzea 
05/11/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/projeto-de-extensao-viabiliza
-lancamento-de-site-do-corede-rio-da-varzea 
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171 

UFSM-PM promove curso de extensão sobre Cantinas Saudáveis 
12/11/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/ufsm-pm-promove-curso-de-
extensao-sobre-cantinas-saudaveis 
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172 

Candidatos à direção da UFSM-PM debatem propostas 
26/11/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/candidatos-a-direcao-da-ufs
m-pm-debatem-propostas 

 

http://tribunadaproducao.com.br/geral/candidatos-a-direcao-da-ufsm-pm-debatem-propostas
http://tribunadaproducao.com.br/geral/candidatos-a-direcao-da-ufsm-pm-debatem-propostas


173 

Consulta à comunidade para Direção da UFSM-PM iniciou hoje 
30/11/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/consulta-a-comunidade-para
-direcao-da-ufsm-pm-inicia-hoje 
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Luiz Anildo e Daniel vencem consulta para a direção da UFSM-PM 
02/12/2020 
http://tribunadaproducao.com.br/geral/luiz-anildo-e-daniel-vencem-
consulta-para-a-direcao-da-ufsm-pm 
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