
Edital de concurso 
público abre três vagas 
de professor para o 
campus de Cachoeira 
do Sul 

A Universidade Federal de Santa 
Maria está entre as universidades mais 
inclusivas e diversas do  mundo, de 
acordo com o ranking University 
I m p a c t  2 0 1 9  ( I m p a c t o  d a s 
Universidades), publicado pela revista 
britânica Times Higher Education (THE). 
Esta é a primeira edição do ranking, que 
destaca instituições que promovem 
ações de sustentabilidade, igualdade 
de gênero e políticas para redução da 
desigualdade.

O levantamento, divulgado no início 
deste mês, analisou 462 universidades 
de 76 países, que enviaram seus dados 
referentes ao ano letivo de 2017. As 
Universidades foram avaliadas por 
diferentes critérios, por isso não foram 
citadas em posições específicas, mas 
listadas dentro de intervalos. Na 
classificação geral, a UFSM figura no 
300º lugar em diante (+301), enquanto 
que em dois aspectos está ranqueada 
entre 101ª à 200ª posição.Para o vice-
reitor, Luciano Schuch, a classificação 
da Universidade neste ranking é motivo 
de orgulho e comemoração, pois 
coloca a UFSM em posição de destaque 

Metodologia – A metodologia do 
ranking foi desenvolvida em parceria 
com a empresa britânica Vertigo 
Ventures e a editora holandesa Elsevier.  
Para avaliar as Universidades a THE 
utilizou como critérios 11 dos 17 
Objet i vos  de  Desenvo lv imento 
Sustentável (ODS) da Organização das 
Nações Unidas (ONU) – ações que 
buscam acabar com a pobreza, 
proteger o planeta e promover a paz. 
Para submeter suas candidaturas ao 
ranking as (...) Leia mais no site da 
UFSM.

mundial. “O ranking da THE é uma 
avaliação externa e isenta, que avaliou 
universidades de todo o mundo, e nos 
mostrou que estamos no caminho 
certo, principalmente em relação a um 
dos objetivos do nosso Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), 
que é a inclusão social. Mostra que a 
UFSM está comprometida com a 
redução das desigualdades, com 
discussões importantes como a 
situação dos imigrantes e as questões 
de gênero, a qualidade da educação e o 
ensino inclusivo”, avaliou Schuch.

#PelaUniversidade
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#Agenda

General Sinott e Professor Luciano Retzlaff

Est iveram presentes  na ocas ião 
representantes de diversos quartéis de 
Santa Maria, da Aeronáutica e Brigada 
Militar, além de outras autoridades.Esta é a 
quarta gratificação que a parceria com o 
Exército brasileiro concede a Luciano. 

Luciano Retzlaff é graduado e Mestre em 
Engenharia Mecânica pela UFSM e pela 
UFSC (Universidade Federal de Santa 
Catarina), respectivamente. Atua como 
professor no CTISM há quase 10 anos e há 
5 vem desenvolvendo um trabalho em 
parceria com o Centro de Instrução de 
B l i n d a d o s  p a ra  t r e i n a m e n t o  n a 
manutenção de Blindados, em conjunto 
com um grupo de professores do CTISM. 
Como reconhecimento dessa parceria o 
professor recebeu a homenagem de 
Colaborador Emérito do Exército, em 
reconhecimento aos serviços prestados ao 
Exército Brasileiro, concedida pelo 
Comando Militar do Sul.A homenagem foi 
entregue no dia 17 de abril, na cerimônia 
de formatura realizada no 4º Batalhão 
Logístico - Santa Maria.  

O professor já recebeu também os 
diplomas de Amigo do Centro de Instrução 
de Blindados “General Walter Pires” e de 
A m i g o  d o  P a r q u e  R e g i o n a l  d e 
Manutenção da 3ª Região Militar.

26/4 UTC no teatro - Centro de
Convenções

27/4 Atividade Integradora - 
Coordenação Eletrotécnica 
Integrado

Titãs acústico - Centro de 28/4 
Convenções

#Oportunidades

– Engenharia Civil/Estruturas.

A Coordenadoria de Concursos da 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(Progep) informa que a partir desta 
quarta-feira (24) até 24 de maio estarão 
abertas as inscrições de concurso 
público para três vagas de professor da 
carreira de Magistério Superior.

– Construção Civi l/Materiais e 
C o m p o n e n t e s  d a 
Construção/Processos Construtivos;

As vagas são para o campus de 
Cachoeira do Sul, nas seguintes áreas:

As informações detalhadas sobre as 
áreas do concurso, (...) Leia mais no 
site da UFSM.

– Engenharia Elétrica/Sistemas 
Elétr icos de Potência/Máquinas 
Elétricas e Dispositivos de Potência;

Liga de Neurociências 
convida estudantes do 
Ensino Médio a 
participar da Olimpíada 
Brasileira

A Comissão Eleitoral do Diretório 
Estudantil do Colégio Técnico Industrial 
de Santa Maria (DECTI) anuncia a 
abertura do edital para a inscrição das 
chapas que concorrerão ao Diretório 
Estudantil do Colégio Técnico Industrial 
de Santa Maria (DECTI).As inscrições 
deverão ser realizadas de 29 de abril a 
03 de maio, e as eleições ocorrerão no 
dia 14 de maio, a partir das 10h. 
Poderão votar e ser votados(as) 
estudantes regularmente matriculados 
no ensino médio técnico integrado, 
técnico subsequente e PROEJA do 
CTISM.O edital e a ficha de inscrição 
podem ser encontrados no site da 
UFSM.

Livraria UFSM oferece 
descontos na Feira do
Livro de Santa Maria

Edital de eleição para o
 Diretório do CTISM

As aulas serão ministradas nas 
dependências da UFSM, conforme 
disponibilidade da instituição e dos 
membros da Neuroliga. A Olimpíada 
Brasileira de Neurociências (OBN) é 
realizada anualmente para estudantes 
de ensino médio, sendo sediada na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
na cidade do Rio de Janeiro (RJ), a 
edição desse ano acontecerá nos dias 
18, 19 e 20 de julho.

A Neuroliga - UFSM possui interesse 
em preparar os estudantes que 
queiram participar da Olimpíada 
Brasileira de Neurociências (OBN) para 
a competição. Entre o fim do mês de 
abril e o começo de junho, a Neuroliga 
irá lecionar a Neurociência, visando a 
OBN, a alunos de no mínimo três 
colégios de Santa Maria sendo um 
deles o CTISM. 

Para mais informações, contatar 
CEX_neuroligaufsm@hotmail.com.

A Livraria UFSM está presente na 
Feira do Livro de Santa Maria, que 
acontece até 11 de maio na Praça 
Saldanha Marinho.

A Livraria está no estande 3, junto à 
Editora UFSM, oferecendo descontos 
de até 20% em diversos títulos.

A Feira do Livro acontece de segunda 
a sexta-feira, das 13h às 20h30, aos 
sábados, das 10h às 20h30, e aos 
domingos, das 13h às 20h30.

Professor do
CTISM recebe 
homenagem 
pelos serviços 
prestados ao 
Exército 
Brasileiro

UFSM é uma das universidades mais inclusivas e
 diversas do mundo

29/4 Roda de Conversa - 
descobrindo a UFSM

 Feriado - Dia do Trabalho1/5

Atividade Didático-Pedagógica - 4/5 
recuperação de Terça-Feira
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