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CPERS/SINDICATO

Eleita nova diretoria do 26º Núcleo

Curso é o segundo
melhor do Brasil

dos estudantes (nota no Enade, entre outros fatores), corpo
docente (nota de proporção de
mestres e doutores entre os professores, por exemplo) e condições oferecidas para o desenvol-

vimento do processo formativo
(entre as quais estão notas para
infraestrutura e organização didático-pedagógica) —, sendo que
a graduação da URI/FW ficou entre as mais bem colocadas dentre os cursos universitários de
Psicologia avaliados no país.
Segundo o Inep, os melhores
cursos estão no CPC faixa 5 e
têm CPC contínuo entre 3,945 e
5. A nota contínua vai de 0 a 5.
O curso da URI/FW obteve nota
3,9795, enquanto a primeira colocada, Faculdade Inedi, de Cachoeirinha ficou com nota 4,0759 no
CPC contínuo e ambas registraram nota 5 no CPC faixa.

s eleições para a presidência e
diretorias regionais do Cpers/
Sindicato ocorreram em todo o
Estado durante a terça-feira, 27, e
a quarta-feira, 28. No 26º Núcleo
do Sindicato, com sede em Frederico Westphalen, a eleição foi realizada com chapa única, sendo o
slogan do grupo “Unido e Forte”.

Após a contabilização das cédulas, chegou-se ao número de
869 votos a favor da posse da
Chapa 2, sendo assim eleita como
diretora-geral Maria Cleni da Silva
e vice-diretor José Pedro Volpatto.
No restante, foram registrados 40
votos brancos e seis nulos. A posse deve ocorrer em agosto.
Divulgação

A

URI/FW ganhou destaque
nacional pela qualidade do
ensino oferecido. A notícia
de que o curso de Psicologia da
universidade é considerado o segundo melhor do Brasil alegrou
a comunidade acadêmica nesta
semana. O resultado é de uma
pesquisa divulgada pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
do Ministério da Educação (MEC).
O ranking se baseia no Conceito Preliminar de Curso (CPC),
construído a partir de oito componentes que refletem a qualidade da graduação, agrupados em
três dimensões – desempenho

A

Novos dirigentes deverão tomar posse em agosto

UFSM

FREDERICO WESTPHALEN

Paulo Burmann é reeleito reitor da universidade Escolas recebem bolsas literárias

Paulo Burmann esteve em FW no período da campanha

reitoria ao Conselho Universitário (Consu). O Consu
é responsável de enviar a lista tríplice ao Ministério
da Educação (MEC), que deve indicar oficialmente
quem será o novo reitor da UFSM. Normalmente,
o MEC indica o vencedor dos votos na consulta. A
posse da nova gestão deve ocorrer em dezembro.

URI/FW

EDUCAÇÃO

Secretários participam
de reunião da Undime

L

iberato Salzano recebeu no
dia 22 de junho, uma reunião
da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) da
região da Associação dos Municípios da Zona de Produção (Amzop). Coordenado pela secretária
municipal da Educação e Cultura, de Frederico Westphalen, Eracilda de Assumpção, no evento
foram abordados diversos temas
relacionados à educação, como
a Lei de Responsabilidade Educacional e aplicação dos recursos no Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Pro-

fissionais da Educação (Fundeb).
Outro assunto debatido foi o
Plano de Carreira e sua necessidade em realizar um diagnóstico que aponte as carências e o
estudo das leis relacionadas ao
plano. As reuniões da Undime
ocorrem mensalmente, momento em que os secretários da Educação dos municípios da região
da Amzop recebem orientações
sobre os programas da área da
educação e dialogam em relação às novas perspectivas,
dúvidas ou projetos voltados à
consolidação de uma educação
pública de qualidade.

Pós-graduações estão
com inscrições abertas

A

URI/FW está, desde maio, com
inscrições abertas para cursos
de pós-graduação. Entre as oportunidades oferecidas, estão as especializações em Psicopedagogia
e em Saúde no Trabalho Contemporâneo e o MBA em Finanças e
Controladoria.
As inscrições podem ser feitas
na tesouraria da URI/FW ou pelo
site da instituição, sendo que o
prazo final é 19 de agosto. A seleção será feita mediante análise do
currículo do candidato e entrevista.
A previsão é de que a aula inaugural dos cursos seja realizada em
15 de setembro. Mais informações
podem ser conferidas na página
da URI/FW – www.fw.uri.br.

C

om a preocupação de educar e formar bons leitores, a
Administração de FW, através da
Secretaria da Educação e Cultura,
em parceria com a Coordenação
Pedagógica da Educação Infantil,
enviou às Escolas Municipais de
Educação Infantil, as Malas Literárias e as Bolsas Literárias. Os livros
percorreram todas as instituições
de ensino, levando aos professores da educação infantil e pré-escolas, a importância da leitura no
desenvolvimento das crianças.

Divulgação

Tamires Matté/Arquivo AU

E

ra próximo da meia-noite de quinta-feira, 29 de
junho, quando os primeiros votos da consulta
para reitor e vice da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) começaram a ser contabilizados.
A chapa 1 – Para mudar ainda mais, encabeçada
pelo atual reitor da instituição de ensino, Paulo
Afonso Burmann, e seu vice, Luciano Schuch, saíram na frente desde a primeira parcial e venceram
a consulta popular com 5.827 votos (51,94%). Dalvan e Pedro ficaram em segundo lugar, com 4.015
votos (35,89%), e Helenise e Laura, da chapa 3,
somaram 1.977 (12,17%).
– Nós teremos uma gestão como fizemos de
2013 até agora, para a instituição, não para grupos, uma gestão de fato para a universidade. Os
gestores passam, mas a instituição permanece –
disse Burmann, no final da votação.
O próximo passo, agora, será no dia 5 deste
mês, quando a Comissão de Consulta para Indicação de Reitor e Vice-Reitor da UFSM deve entregar,
oficialmente, a lista com três nomes de indicados à

As malas e bolsas literárias
percorreram todas as Emei e
pré-escolas do município

