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Seminário teve exposição e debate durante todo o dia no campus da UFSM

A primeira fase do projeto Repensar a Universidade iniciou dia 13 de
junho com o seminário “A visão dos
ex-dirigentes da UFSM.” A participação dos convidados a fazer exposições foi quase completa e, de muita
qualidade para quem desejava conhecer mais sobre as origens da universidade de Santa Maria, as características e mesmo a influência para o resto
do país a partir do surgimento da
Instituição. A participação da comunidade universitária, porém, foi pequena, mas, é sabido que uma idéia
ousada sempre demora um pouco a
ser compreendida. O que se espera a
partir de agora é um engajamento
maior a partir dos próximos passos
dentro deste projeto, que tem o objetivo de apontar rumos para o futuro,
sem perder a consciência do passado
na relação com o presente.
Págs. 02, 04 e 05

Ainda nesta edição:

Histórias da origem da UFSM
contadas pela filha do fundador
A professora Eugênia Mariano da
Rocha Barichello fala sobre as origens da UFSM e conta muitas histórias sobre a relação do fundador da
Instituição, José Mariano da Rocha
Filho, com a universidade e com a
política brasileira. Págs. 08 e 09

Programa de Rádio quer
combater preconceito e
promover a saúde

Coral de Catadores vai à
SEDUFSM em evento do
dia do Meio Ambiente

Estudantes de Psicologia, coordenados por um professor da área, desenvolvem junto com usuários do Centro de Atenção Psicossocial um programa de rádio chamado De perto
ninguém é normal. Pág. 10

Além da apresentação dos trabalhadores-artistas, o evento do “Cultura
na SEDUFSM” teve um debate com
pesquisadores que abordaram questões ambientais. Pág. 11

Integrantes da comunidade
da UFSM avaliam debate no
pleito à Reitoria
Págs. 06 e 07

ANDES critica duramente
nova versão da Reforma
Universitária
Pág. 03

