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A Semana da Calourada tem organização do Diretório Central dos Es-
tudantes (DCE) em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE). O evento, que já teve edições anteriores executadas com sucesso, 
reúne diversas atividades (como atrações culturais, rodas de conversa e 
boate) que visam integrar os estudantes da universidade –  principalmente 
aqueles que estão iniciando seus estudos.

 O objetivo da Semana, segundo o DCE, é ser uma alternativa aos 
trotes – que, por vezes, acabam sendo momentos de violência e assédio 
aos calouros. Além disso, a programação quer incentivar os jovens a apro-
priarem-se da universidade de outras maneiras que não as convencionais, 
visando seu empoderamento.

 Mais informações sobre a Semana podem ser encontradas no 
evento oficial e na página do DCE no Facebook.

Fonte: Agência de Notícias da UFSM

Recepção aos alunos na  semana da calourada

Márcia Zanin Feliciani, acadêmica do 6º semestre do curso de Comu-
nicação Social – Produção Editorial, iniciou, nessa segunda-feira (07/08), 
seus trabalhos como editora de conteúdo no Projeto de Implantação da 
Assessoria de Comunica-
ção do Colégio Politécni-
co, substituindo seu cole-
ga Jean Silveira Rossi.

 A aluna será res-
ponsável pela criação de 
conteúdos para o site, 
para o Boletim Semanal 
e para a página do Co-
légio no Facebook, além 
de coberturas de eventos 
dos quais o colégio parti-
cipe e/ou sedie.

 Agradecemos a Jean pelo excelente trabalho desempenhado no 
decorrer desse ano e desejamos boas-vindas à nova bolsista.

Nova editora de conteúdo na Assessoria de  Comunicação do Politécnico

https://goo.gl/4KuSso
https://goo.gl/bfq4FY)
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Caros Colegas,
Vivemos um tempo singular na história da humanidade.
Nesse tempo, além das certezas de estar vivendo mais, da redução do 

número de nascimentos e da busca incessante do mercado para atender 
adequadamente o crescente consumo dos  mais velhos, ainda temos ob-
jetivos que, há centenas de anos, tentamos incluir em nossas agendas 
para que se tornem práticas diárias em nossas vidas, tais como: erradicar 
a fome e a pobreza extrema, reduzir o número de crianças fora da escola, 
promover a autonomia do ser humano, melhorar os indicadores da saúde 
e garantir o acesso mínimo à sustentabilidade ambiental (acesso à água 
potável e ao saneamento básico). Como se observa, além de antigos, es-
ses problemas continuam sem solução.

E com relação à Escola e ao nosso trabalho, o que mais nos desafia?
Percebe-se um tempo de travessia e, portanto, vive-se uma crise de 

passagem de um modelo social moderno para um contemporâneo que 
carrega os dilemas do seu protagonismo. 

Isso implica reafirmar a ideia de estar passando de um modelo cujo de-
ver era de obediência às regras estabelecidas e, portanto, com a carga de 
segurança máxima nesse percurso, para um modelo onde o mais impor-
tante não é a obediência, mas a criatividade, que implica em ter iniciativa, 
independência e responsabilidade.

Mensagem de retorno às aulas da  direção de ensino

Esse cenário provoca na maioria das pessoas um sentimento de medo 
de “não conseguir”; no entanto, não é possível “parar de perseguir”.

Diante de tal paradoxo, é preciso refletir sobre o que poderia estar ao 
alcance da nossa prática pedagógica. Forçar o aluno a se adaptar ao nosso 
modelo de trabalho ou tentar fazer com o que o nosso trabalho lhe produ-
za mais sentidos?

Essa resposta repercute em três direções:
1. A nossa motivação para o trabalho deve vir sempre pelo que já foi 

atingido e não pelas deficiências a serem sanadas;
2. O paradigma hierárquico que se estabelece entre professor e aluno 

não é um jogo de forças (superior x inferior), mas uma relação de recipro-
cidade a serviço do aluno. Também é importante lembrar que entre pes-
soas e grupos sempre ocorrem conflitos. E isso é absolutamente normal e 
necessário. Ainda, é bíblica a ideia de que o exercício da autoridade é um 
serviço;

3. A competência do docente é um meio e não um fim – que deve 
estar à disposição do alu-
no para ajudá-lo na cons-
trução da sua autonomia.

Portanto, é outra vez 
tempo de consolidarmos 
os nossos acertos e reco-
meçarmos. 

Estamos à disposição.
Bom trabalho a todos!

Direção de Ensino
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O 55° Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia e 
Rural (SOBER) foi realizado no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
em Santa Maria – RS. O evento ocorreu no período de 30 de julho a 03 de agosto de 
2017 e seu tema foi “Inovação, Extensão e Cooperação para o Desenvolvimento”. A Co-
missão Local foi liderada pelos professores da UFSM, Janaína Balk Brandão e Vicente 
Celestino Pires Silveira.

O objetivo geral do evento foi promover o intercâmbio, a troca de experiências e 
facilitar a discussão de temas relacionados à agricultura e ao meio rural, mediante par-
ticipação de pesquisadores, técnicos, profissionais e formuladores de políticas públicas 
identificados com as disciplinas da Economia Rural, Sociologia e Administração Rural.

O Colégio Politécnico da UFSM, além de ajudar na organização do evento, cedeu seu 
espaço para grupos de trabalho, sessões de pôsteres, painéis, reuniões e sessões orga-
nizadas. Dentre os pôsteres apresentados, pode-se destacar o trabalho “Cenário atual e 
perspectivas da produção e comercialização de frutas, legumes e verduras no município 
de Santa Maria/RS”, com autoria do professor Gustavo Pinto da Silva juntamente com 
Janaina Balk Brandão e Humberto Davi Zen, ambos da UFSM. 

Mais informações no site do evento.

Colégio Politécnico ajuda na organização  do 55º Congresso da SOBER

https://goo.gl/3wy1AF.
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Para falar sobre cooperativismo e mercados institucionais, o Programa 
Socioambiental Multicentros convidou o agrônomo Alcione Claro e o ad-
ministrador Charles Lima para conduzirem o XXX- VIII Seminário 
de Educação Socioambiental 
“Cooperativismo e mercados 
institucionais na agricultura 
familiar”, que acontecerá no 
dia 15 de agosto, às 16h, no 
Auditório Flavio Miguel Sch-
neider (junto ao prédio 42/
CCR).

O evento é gratuito e as 
inscrições podem ser feitas 
pelo link:

 https://goo.gl/Ui1sz9.

Seminário aborda cooperativismo e  mercados institucionais no CCR

A professora Marta Von Ende, atual vice-diretora do Colégio Politécnico da 
UFSM, recebeu o Prêmio Conselho Federal de Administração, Edição 2017, 
concedido pela Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociolo-
gia Rural (SOBER) à melhor Tese de Doutorado em Administração Rural, 
pelo trabalho intitulado “Eficiência das coopera- tivas da agricultura 
familiar no contexto da 
economia solidária”, 
elaborado sob orienta-
ção da Profª Drª Lucia 
Rejane da Rosa Gama 
Madruga, no Progra-
ma de Pós-Graduação 
em Administração da 
Universidade Federal 
de Santa Maria (PPGA/
UFSM).

A cerimônia de ou-
torga do prêmio ocorreu durante do 55º Congresso da SOBER, evento reali-
zado no período de 30 de julho a 03 de agosto de 2017, na UFSM.

Professora do Politécnico recebe  prêmio por sua tese

khttps://goo.gl/sckKEi
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A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) realizará, no perío-
do de 25 a 27 de outubro, o 8º Simpósio Internacional de Gerenciamento 
de Resíduos em Universidades, em Campina Grande, na Paraíba. O evento 
abordará a temática Gestão Integrada de Resíduos: Universidade & Comu-
nidade e contará com renomados pesquisadores, que realizarão palestras, 
conferências, sessões de painéis, mesas redondas e apresentações orais.

O objetivo desta edição é difundir os cenários, oportunidades, políticas 
e experiências exitosas na área de resíduos, ampliando o debate para além 
das universidades. Como publicação final, os trabalhos apresentados no 
evento serão organizados em um e-book. 

O simpósio será no Garden Hotel & Resort e a submissão de trabalhos 
deve ser feita até o dia 31 de agosto. 

Mais informações podem ser encontradas no site do Simpósio, pelo email 
8isrmu@ufcg.edu.br, na página do Faceboo https://goo.gl/sckKEi, ou pelo 
telefone (83) 2101-1188.

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM

8º Simpósio Internacional de  Gerenciamento de Resíduos  em Universidades

O Núcleo de Educação e Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas informa que estão abertas até 31 de agosto, no Portal de Capaci-
tação, as inscrições para os servidores docentes e técnico-administrativos, 
ativos e aposentados, que queiram apresentar-se no Encontro de Talentos 
dos Servidores da UFSM. O espetáculo, que está em sua 8ª edição, acontece 
no dia 31 de outubro, a partir das 20h, no Theatro Treze de Maio.

O encontro integra a Programação da Semana do Servidor Público 2017 
e tem como objetivo divulgar e valorizar os talentos dos servidores da UFSM, 
contando com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. 
Posteriormente, serão divulgadas as instruções para a retirada dos ingressos 
para assistir ao espetáculo, que tem entrada franca.

Mais informações pelo e-mail nedufsm@gmail.com ou pelo telefone (55) 
3220-8063, com o Núcleo de Educação e Desenvolvimento.

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM

Encontro de Talentos dos Servidores da UFSM está com inscrições abertas

https://goo.gl/sckKEi


ANO 2017 - EDIÇÃO 429

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UFSM promoverá, de 25 a 27 de se-
tembro, o encontro “Compartilhando Saberes”. O objetivo do evento é a troca de 
relatos sobre experiências e práticas pedagógicas nos diversos níveis do ensino, em 
âmbito local, nacional e internacional. 

As palestras do encontro acontecerão no Centro de Convenções da UFSM, no 
campus sede, e contarão com:

- Alex Bretas, cofundador da Multiversidade e fundador do projeto Educação 
Fora da Caixa; autor de livros na área de aprendizagem de adultos e defensor da 
educação livre;

- Maria Elena Onofre, professora na Universidade de Palermo (Buenos Aires) na 
área de Negócios em Design e Comunicação; coordenadora da Escola de Empreen-
dedores Criativos da Faculdade;

- Lucy Portuguez Kortz, advogada, professora, mestre em Direito Internacional 
da USP, procuradora federal, aposentada pela UFSM; cega de nascimento, dedica-se a palestras no Brasil e no exterior.

As inscrições gratuitas para ouvintes e apresentadores dos relatos poderão ser feitas de 17 de agosto a 17 de setembro 
em www.ufsm.br/compartilhandosaberes.A submissão do resumo dos relatos deve ser feita até 31 de agosto.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail compartilhando.saberes.ufsm@gmail.com ou na página do evento no 
Facebook https://goo.gl/DAkoqz.

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM

1º Compartilhando Saberes será  realizado na UFSM

https://goo.gl/DAkoqz
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