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#Agenda

22-23/7 Conselhos de classe finais

Período de rematrícula para alunos em trancamento22/7 - 26/8 

23/7 Divulgação dos resultados finais

Data limite para registro e encerramento de pareceres no sistema24/7 
 acadêmico - Subsequentes

Recesso escolar 25/7 

Data limite para registro e encerramento de pareceres no sistema 27/7 
acadêmico para a modalidade PROEJA

24º Festival Internacional de Inverno da UFSM 28/7 

Início do 2º semestre letivo de 20195/8 

Sessão Solene de Outorga de Título Doutor Honoris Causa a 5/8 
António Manuel Seixas Sampaio da Nóvoa

A matriz orçamentária do Condetuf é feita mediante parâmetros baseados nas 
dimensões de ensino, infraestrutura e recursos humanos, além de considerar áreas 
construídas e não construídas. Em 2019, foram destinados pela Lei Orçamentária 
Anual (LOA) mais de R$ 59,9 milhões para o funcionamento das Instituições 
Federais de Educação Profissional e Tecnológica, Leia mais no site da UFSM.

O Conselho Nacional de Diretores das Escolas Técnicas Vinculadas às 
Universidades Federais (Condetuf) realizou entre os dias 2 e 4 de julho, em Brasília, 
a 3ª reunião ordinária de 2019. O encontro resultou na finalização e entrega ao 
Ministério da Educação (MEC) da planilha orçamentária para 2020, que, a exemplo 
dos anos anteriores, informa o valor percentual a ser aplicado em cada escola do 
montante destinado às 23 unidades vinculadas.

Avaliação Docente Pelo Discente ficará 
disponível até 9 de agosto

Responda ao questionário no Portal do Aluno.

UFSM sobe cinco posições em ranking das 
melhores Universidades da América Latina

Leia mais no site da UFSM.

PRE publica normativa da Política de Extensão 
da UFSM

Leia mais no site da UFSM.

Oficina sobre trabalho em altura oferta vagas 
para a comunidade da UFSM

Leia mais no site da UFSM.

Bibliotecas da UFSM têm horários 
diferenciados até 2 de agosto

Leia mais no site da UFSM.

Barbara Corrêa Weber

• Elaboração de cerimoniais para 
eventos;

• Gerenciamento de redes sociais; 

• Planejamento de ações 
comunicacionais; 
• Atendimento ao público.

Acadêmica de Relações Públicas

Biara Simões de Freitas

Acadêmica de Desenho Industrial

• Realização de artes digitais para 
mídias sociais, artes gráficas para 
eventos e outras divulgações; 

•Ilustrações, entre outros.

• Coberturas fotográficas e edição 
de fotos; 

Bruna Rossato

Acadêmica de Relações Públicas

• Assessoria de Relações Públicas;
• Gerenciamento de redes sociais; 
• Planejamento de ações 
comunicacionais; 
• Divulgação geral de 
acontecimentos dentro e fora do 
Colégio.

Laura Garcez Fernandes

Acadêmica de Relações Públicas

• Assessoria de Relações Públicas;
• Gerenciamento de redes sociais; 
• Planejamento de ações 
comunicacionais; 
• Divulgação geral de 
acontecimentos dentro e fora do 
Colégio.

Nathália Brum

Acadêmica de Jornalismo

• Elaboração e edição de notícias;
• Publicação de notícias no site do 
Colégio;
• Cobertura fotográfica e 
jornalística de eventos;
• Elaboração do Boletim 
Informativo.

Paola Busanello Schramm

• Coberturas fotográficas, 
edição de fotos, entre outros.

Acadêmica de Desenho Industrial

• Realização de artes digitais 
para mídias sociais, artes 
gráficas para eventos e outras 
divulgações; 
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