
 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DESCUBRA UFSM/2019  

 

EDITAL N. 048/2019 – PROGRAD/UFSM 

 

INSCRIÇÃO DE ESCOLAS PARA O DESCUBRA UFSM – EDIÇÃO 2019 

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Santa Maria torna público às escolas de educação 

básica e ensino médio do Rio Grande do Sul o edital para inscrição no Programa Descubra UFSM – Edição 2019.  

DO PROGRAMA 

O Programa Descubra UFSM, coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Santa 

Maria – PROGRAD/UFSM – é editado anualmente, tendo como objetivos  

1.1. Apresentar à sociedade, e aos/às futuros/às acadêmicos/as, os cursos e a estrutura oferecidos pela 

Universidade; 

1.2. Provocar a curiosidade e o interesse dos/as estudantes do ensino médio do RS, e demais estados da federação 

interessados, pela produção de conhecimento e cultura no espaço universitário; 

1.3. Possibilitar, através de um Espaço Colaborativo, maior interação entre a UFSM, outras instituições e 

empresas educacionais e as escolas de ensino médio do RS e demais estados da federação interessados; 

1.4. Promover a integração com a comunidade em geral através de espaços de convívio e atividades artísticas, 

culturais e lúdicas. 

 O Programa Descubra UFSM – Edição 2019 – será realizado nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2019. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

  As escolas de ensino médio interessadas em participar do Programa Descubra UFSM – Edição 2019 – 

poderão agendar visitas guiadas por acadêmicos/as encarregados/as da recepção às turmas, no período de 02 a 20 

de setembro de 2019, exclusivamente pela página www.ufsm.br/prograd, link Descubra UFSM.  

 

3- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

  O transporte dos/as alunos/as até à UFSM, bem como o retorno dos/as mesmos/as aos respectivos locais de 

origem, será de responsabilidade de cada escola. 

  Cada excursão deverá ser acompanhada de, pelo menos, um/a professor/a da escola, que será o/a responsável 

pelos/as respectivos/as alunos. 

Santa Maria, 22 de agosto de 2019. 

 

Martha Bohrer Adaime 

Pró-Reitora de Graduação 

 
Jerônimo Siqueira Tybusch 

Pró-Reitor Substituto de Graduação 

Coordenador do Descubra UFSM/2019 
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