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Mestrados são bem
avaliados pela Capes
O

s dois programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da URI/FW,
Mestrado em Letras – Literatura
Comparada – e Mestrado em Educação, receberam no dia 19 deste mês,
o resultado da avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes). Os dois cursos
conquistaram Conceito 4 – em uma
escala que vai até 7 – na Avaliação
Quadrianual da Capes 2017.
Ao todo, mais de quatro mil programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu – mestrados e doutorados
– foram avaliados em todo o país e
apenas 35,4% obtiveram Conceito 4.

Pós-graduação
é avaliada
com conceito 4

O

Programa de Pós-graduação em Agronomia – Agricultura e Ambiente (PPGAAA),
da UFSM/FW, teve, na última
edição da avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), o conceito elevado para
quatro. A nota representa um
avanço, pois o programa iniciou
suas atividades acadêmicas
em 2011, com o conceito três
– a escala varia de três a sete.
O PPGAAA foi o primeiro curso
de pós-graduação implantado
fora da sede da UFSM.
A pós-graduação é composta por oito docentes permanentes, sendo todos doutores.
Além destes, o programa conta
com mais cinco professores
colaboradores.
Atualmente,
são 26 alunos matriculados
com o curso em andamento,
sendo que 46 mestres já foram
formados. De acordo com o coordenador do PPGAAA, Claudir
Basso, apesar das di culdades
enfrentadas, o programa está
deixando sua marca. “Acredito
que o PPGAAA está fazendo
história. Somos um grupo focado e dedicado que está apenas
no início de uma grande caminhada, sonhando com novas
conquistas”, aponta.

A análise considera quesitos como a
proposta do programa, corpo docente, corpo discente, produção intelectual e inserção social.
De acordo com a diretora-acadêmica da URI/FW, Elisabete Cerutti, a
comunidade acadêmica está orgulhosa com o resultado. “Estamos percebendo uma crescente no que tange
as diretrizes que a Capes avalia e isso
se deve ao empenho e à competência
dos gestores, docentes e discentes
que atuam integrados à missão da URI
e focados nas pesquisas que resultam
em avanços para as comunidades
cientí cas que fazemos parte”, a rma.

35ª FEIRA DO LIVRO

Câmara dos Escritores terá atividades de integração

A

Câmara dos Escritores do Alto
Uruguai irá realizar ações especiais durante a 35ª Feira do
Livro, que inicia na próxima quarta-feira, 4 de outubro, e segue

até a sexta-feira, 6 de outubro,
em Frederico Westphalen. A atividade irá consistir em momentos
de integração entre escritores da
região que compõem a câmara e
Adriano Dal Chiavon

Parte da direção da Câmara dos Escritores e voluntários que estarão auxiliando
nas atividades que serão realizadas pela entidade durante a 35ª Feira do Livro

o público. As ações irão ser realizadas em duas oportunidades
durante a feira, na manhã da
quinta-feira, 5 de outubro, a partir das 9h30min, e na sexta-feira,
6, a partir das 8h30min.
Conforme o presidente da
Câmara dos Escritores, Cassiano
Silveira, são esperados diversos
autores de municípios
como Palmeira das
Missões, Cristal do
Sul, Seberi, Caiçara, Pinhal, Rodeio
Bonito, além dos
escritores frederiquenses,
nos
dois momentos de
atividades durante
a Feira do Livro. “Essas ações buscam integrar os escritores da região
com o público. Essa é uma das
nossas iniciativas, que visam dar

mais visibilidade aos escritores
regionais, e que haja uma proximidade maior entre o autor e seu
público”, frisou Silveira.
Câmara dos Escritores
está com nova logomarca
Desde junho deste ano, a Câmara dos Escritores do Alto Uruguai está com uma nova
diretoria, a qual busca
retomar o trabalho
da entidade. Desde a reativação
das ações, 20 novos autores passaram a integrar
a câmara. Além
disso, na noite de
quinta-feira, 28, na
sede da Biblioteca Pública de FW, foi realizado um
breve lançamento simbólico da
nova logomarca da entidade.

URI/FW

Abertas inscrições
para seleção
de docentes

A

ANIVERSÁRIO DO CAMPUS

Programação celebrará 11 anos da UFSM/FW
om o objetivo de celebrar os 11
anos da UFSM/FW – a serem
comemorados no dia 16 de outubro – estão sendo programadas
diversas atividades culturais em
alusão à data. Todas elas são gratuitas e abertas à comunidade.
O início das festividades
acontece no próximo sábado,
7, às 18 horas, no auditório da
Escola Cardeal Roncalli, com o
concerto Camerata UFSM. Para
participar, não há necessidade
de retirada de ingresso.
Além disso, no dia 16, haverá

show de talentos com apresentação de professores, técnico-administrativos e alunos, no hall do
prédio principal, a partir das 13
horas. Já no dia 19, às 9 horas,
será promovido o Café com História, um encontro com entidades
representativas da cidade e região, imprensa, professores, técnicos administrativos e alunos,
no Centro de Convivência. Na
ocasião, o historiógrafo Wilson
Ferigollo fará uma fala sobre a
regionalização da UFSM em Frederico Westphalen.
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Com pouco mais de uma década, campus oferece seis cursos de graduação

s inscrições para o Processo
Seletivo de Docentes 2017/
II da URI já estão abertas e devem seguir até a próxima sexta-feira, 6 de outubro. Para o campus de Frederico Westphalen
está sendo ofertada uma vaga
para a disciplina de Fundamentos Epistemológicos e Pesquisa
em Educação I (30 horas), cuja
titulação exigida é graduação
em licenciatura e doutorado em
Educação. Mais informações
podem ser obtidas no edital disponível no site da instituição.
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