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Novas regras
do exame

URICOM oferece mais de 60
atividades para mil alunos

O

Ações foram realizadas na universidade e também em municípios da região
durante três dias. Objetivo foi integrar acadêmicos da instituição de ensino
Adriano Dal Chiavon

N

a semana passada, a URI/
FW realizou a primeira edição da Semana Acadêmica
Integrada dos Cursos de Graduação da URI, intitulada URICOM.
Conforme o professor e um dos
coordenadores da semana acadêmica, Neimar Ferreira da Rosa,
o objetivo da URICOM foi “oferecer
aos acadêmicos da URI/FW um
momento multidisciplinar, em que
eles pudessem vivenciar assuntos
que não são tratados diretamente
em sala de aula, mas que fazem
parte do mundo pro ssional, após
a conclusão da graduação”, detalhou Rosa.
A realização da URICOM também marcou os 25 anos do reconhecimento da URI como universidade. Durante os três dias
do evento foram realizadas cerca
de 60 atividades entre palestras,
o cinas e minicursos, envolvendo
mais de mil acadêmicos e público
em geral. O grande destaque da
URICOM foi a palestra com Eduardo Lyra, realizada na noite de

Dezenas de pessoas participaram da palestra que marcou a abertura dos
preparativos para o Taller Vertical e integrou a programação da URICOM

quarta-feira, 9, em que centenas
de pessoas participaram.
Taller Vertical Internacional
Integrando a programação, o
município de Iraí sediou um dos
eventos. Tratou-se da palestra
com a professora-doutora da Universidade de Passo Fundo (UPF),
Adriana Gelpi, realizada na noite
da sexta-feira, 11, no Iraí Tênis

Clube. A atividade marcou a abertura dos trabalhos para o Taller
Vertical Internacional, maior evento anual do curso de Arquitetura e
Urbanismo da URI/FW, e que pela
primeira vez terá como base de
estudos a cidade de Iraí.
A palestra de Adriana serviu
como preparação e subsídio para
os acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo da universidade, que até

o início da quarta edição do Taller
Vertical, que acontecerá no dia 11
de setembro, irão montar projetos
em diversas áreas para o município iraiense. “Ficamos muitos
felizes por termos sido escolhidos
pelo curso. Essa iniciativa vem a
somar com os objetivos da atual
Administração de Iraí, tendo em
vista o potencial turístico da cidade”, projeta a secretária municipal
de Administração, Fernanda Mior.
Além dos acadêmicos e professores do curso de Arquitetura
e Urbanismo da URI/FW, o Taller
Vertical também irá mobilizar estudantes e docentes de outras
universidades do país, assim
como representantes da área vindos da Argentina, Colômbia e Portugal. “Durante o evento nos reunimos com a missão de, dentro de
objetivo comum, pensar desa os
e alternativas aos problemas da
região”, explicou o professor-coordenador do curso de Arquitetura e
Urbanismo da URI/FW, Cristhian
Moreira Brum.

DENGUE

Audiência para evitar nova epidemia
MP debateu sobre ações que estão sendo desenvolvidas para coibir a proliferação
evido aos poucos dias de frio
neste inverno, o Ministério
Público, sediado em Frederico
Westphalen, convocou audiência, no dia 11, no auditório do
órgão, com os municípios integrantes da Comarca – Caiçara,
Palmitinho, Pinheirinho do Vale,
Taquaruçu do Sul, Vicente Dutra,
Vista Alegre e FW –, para debater a prevenção à dengue, a m
de evitar epidemias no próximo
verão. Estiveram presentes os
prefeitos de Caiçara, Marcio
Menuzzi; de Taquaruçu do Sul,
Valmir Menegatti; de Pinheirinho
do Vale, Elton Tatto; e de Vicente
Dutra, Paulo Pastório, e representantes da saúde.
O promotor de Justiça, João
Pedro Togni, ouviu as lideranças
para saber quais ações estavam
sendo desenvolvidas desde a última reunião, ocorrida no nal de
2016, como forma de evitar novas epidemias na região. “Essa
audiência pública teve o objetivo
principal de mobilizar os municípios para evitar epidemias de

dengues. A questão climática
por conta dos poucos dias de frio
nesse inverno e a previsão de
chuva em agosto, nos faz pensar
de forma antecipada para evitar
a proliferação do mosquito da
dengue”, disse Togni.

Diego Macagnan
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O que está sendo
desenvolvido?

Desde a última reunião entre
MP/FW e integrantes da comarca, cada município está desenvolvendo junto à comunidade diversas ações a m de evitar novos
surtos da tríplice epidemia – dengue, chikungunya e zika. Ainda,
na audiência, os representantes
da saúde listaram alguns tópicos
que ainda precisam ser melhorados, como os canais de comunicação – de Caiçara, Palmitinho,
Vicente Dutra e Vista Alegre – ou
leis punitivas em caso de falta de
limpeza nos pátios ou terrenos –
são os casos de Caiçara, Vicente
Dutra e Vista Alegre. O MP deu
o prazo de 30 dias para que os
ajustes sejam feitos.

Audiência reuniu representantes de municípios integrantes da Comarca para debater questões relacionadas à dengue, a m de evitar novas epidemias na região

Empresas de FW serão
novamente noti
cadas

Um problema que os agentes da saúde de Frederico
Westphalen têm enfrentado
ao longo dos anos é a falta de
bom-senso de algumas empresas do município que os impedem de fazer a vistoria nos
locais denunciados por possuir
criadouros do mosquito da
dengue. De acordo com o promotor João Pedro Togni, as em-

presas serão novamente noti cadas judicialmente. “Algumas
empresas por reiteradas vezes
eram noti cadas por impedir o
trabalho dos agentes da saúde. Esses empreendimentos,
apesar de todo o esforço dos
funcionários do município,
seguem não aderindo às limpezas em seus pátios. Essas
empresas serão novamente
acionadas junto ao MP, no prazo de 30 dias”, disse Togni.

Ministério da Educação
divulgou as novas regras
para inscrições de estudantes
no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).
As alterações publicadas no Diário O cial da União (DOU), no
dia 4 de agosto, consistem na
ampliação do prazo aos coordenadores dos cursos superiores
que têm até 31 de agosto para
cadastrarem os dados dos estudantes que realizarão o exame.
Depois desta data, serão aceitas apenas inscrições individuais. A nova regra torna obrigatória a inclusão de todos os dados
dos estudantes e alterações
nas listas de inscritos na avaliação. O Enade será destinado
aos alunos que devem concluir
o curso ainda em 2017, e é pré-requisito para a aprovação nos
cursos de graduação.

Cursos avaliados
• BACHARELADOS em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia
Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle
e Automação, Engenharia
de Produção, Engenharia
Elétrica, Engenharia Florestal,
Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia e
Sistemas de Informação.
• BACHARELADOS EM
LICENCIATURA em Ciência
da Computação, Ciências
Biológicas, Ciências Sociais,
Filoso a, Física, Geogra a,
História, Letras-Português,
Matemática, Química, Artes
Visuais, Educação Física,
Letras-Português e Espanhol,
Letras-Português e Inglês,
Letras-Inglês, Música e
Pedagogia.
• TECNÓLOGOS nas Áreas
de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da
Produção Industrial, Redes
de Computadores e Gestão
da Tecnologia da Informação.

