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Abertas inscrições
para ingresso e
reingresso

Universidade espera receber
milhares de visitantes

A

Com vasta programação, URI Prossões ocorre nos dias 25 e 26 deste mês
evento, serão dois dias de intensa programação, com visitas aos
estandes dos cursos, orientação
prossional e nanceira, informações sobre as formas de acesso
ao ensino superior – Prouni e Fies
–, apresentações culturais, espaço destinado aos professores
e sorteio de brindes. Além disso,
os visitantes poderão conversar
com os coordenadores de curso,
professores e acadêmicos. Para
descontrair, também haverá atividades recreativas, como tirolesa,
rappel, chute a gol, pingue-pongue, piscina de bolinhas, futebol
de sabão, slackline, cama elástica
e shows musicais. Além disso, estará disponível uma praça de alimentação para atender todos os
visitantes.
A edição 2017 do evento é promovida pela universidade, com o
apoio das empresas Skinabon e
Conceito A, em parceria com o Sesc.

Milhares de pessoas devem
participar da programação
Apesar de a feira ser uma
grande oportunidade para auxiliar os estudantes e jovens na
escolha da prossão, de acordo
com Leandro Fritzen, coordenador-geral do evento e do programa URI na Escola, a programação é aberta para a comunidade
em geral. “Gostaríamos de ressaltar que o URI Prossões, além
de ser um evento para as escolas, esse ano foi organizado para
receber também toda a comunidade frederiquense e de toda
a região. A entrada é gratuita,
e nesse sentido convidamos a
todos para reunir seus amigos,
familiares, vizinhos e o seu chi-

marrão para participar da nossa
feira. A URI/FW espera a comunidade de portas e braços abertos”, ressalta.
A expectativa dos organizadores é receber aproximadamente
3,5 mil visitantes. Além dos municípios mais próximos a Frederico
Westphalen, também são esperados representantes de Barra Funda, Três Passos, Tenente Portela,
Redentora, Miraguaí, Braga, Sede
Nova, Humaitá, Constantina, Engenho Velho, Lajeado do Bugre,
Derrubadas, e de municípios de
Santa Catarina, como Maravilha,
Palmitos, Cunha Porã, Caibi, Riqueza, Mondaí, entre outros.

Letícia Waldow/Arquivo AU
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escolha da prossão é um
momento muito importante
na vida do jovem. Com tantas opções disponíveis no mercado de trabalho, conhecer um
pouco mais sobre cada uma delas pode fazer a diferença na hora
da decisão. Esse é justamente o
objetivo do URI Prossões – oportunizar vivências que envolvem a
tecnologia, experiência, interatividade e o conhecimento a m de
estimular os participantes a explorarem o mundo das prossões e,
assim, fazer uma escolha melhor
para o seu futuro.
Neste ano, o URI Prossões
será realizado nos dias 25 e 26
deste mês, no Campus 1 da URI/
FW. A feira tem como slogan “Vem
dar um UP na sua vida”. A palavra
UP, que derivada da língua inglesa, em tradução livre signica melhorar ou aperfeiçoar.
Como parte da 15ª edição do

Como em outras edições, milhares de visitantes são esperados nos dois dias

Inscrições para vestibular iniciam nesta segunda
Inicia nesta segunda-feira, 16, as inscrições para o vestibular de
verão 2018. O lançamento do processo seletivo, no entanto, ocorre
na terça-feira, 17, na praça da matriz, durante todo o dia, das 8 horas
às 12 horas e das 13 horas às 18 horas. Durante o URI Prossões, os
interessados em participar da seleção poderão efetuar sua inscrição
com um valor promocional – a taxa será de R$ 35.

Feira terá exposição de trabalhos
Outra novidade desta edição é a realização da 1ª Feira do
Conhecimento e suas Tecnologias. A iniciativa consiste em uma
exposição interdisciplinar para divulgar os trabalhos cientícos
desenvolvidos pelos alunos do ensino fundamental e médio, cursos
técnico e normal magistério. Podem participar desta atividade os
alunos das escolas da rede estadual e particular de toda a região.

Como participar?
• As escolas que desejam participar do URI Prossões devem realizar a
inscrição, que é gratuita, no site www.uriprossoes.fw.uri.br.
• Informações podem ser solicitadas no setor URI na Escola, através
do e-mail urinaescola@uri.edu.br ou pelo telefone (55) 3744-9250.

Movimento segue com escolas paralisadas
assados mais de 30 dias do
início da greve na rede estadual de ensino e sem negociação entre o Cpers/Sindicato e o
governo do Estado, os núcleos
do sindicato seguem mobilizados para manter o movimento.
Na região do 26º núcleo, a adesão à paralisação que, em determinados momentos, chegou
a 90%, teve redução da participação com o retorno de alguns
educandários às atividades. Ain-

da assim, de acordo com a diretora do 26º Núcleo do Cpers/
Sindicato, Maria Cleni da Silva,
até o fechamento desta edição,
a grande maioria seguia com a
paralização, totalizando cerca
de 80%. Segundo ela, algumas
escolas, no entanto, já informaram que devem retornar às aulas a partir de segunda-feira, 16.
O comando de greve segue mobilizado e fazendo visitas para
que os educandários continuem

Audiência pública
tratará sobre situação
orçamentária

O

GREVE REDE ESTADUAL

P

s inscrições para ingresso e reingresso da UFSM
seguem abertas até o dia
16 deste mês. No campus
de Frederico Westphalen os
candidatos podem concorrer em uma das 244 vagas
disponíveis, distribuídas em
seis cursos – Agronomia (2),
Engenharia Ambiental e Sanitária (20), Engenharia Florestal (50), Jornalismo (70),
Relações Públicas (72) e Sistemas da Informação (30).
O edital de ingresso,
reingresso e transferência
oferece a possibilidade de
preenchimento de vagas nos
cursos de graduação presenciais ou a distância da UFSM.
Na modalidade de reingresso, ex-alunos da UFSM podem retornar ao curso que
abandonaram. Na transferência interna pode acontecer a troca de curso para
estudantes
regularmente
matriculados na instituição,
podendo acontecer também
o reingresso com transferência interna, ou seja, o retorno de ex-aluno da UFSM em
outro curso. O edital também
prevê a transferência externa, onde há transferência
de aluno de outra instituição
de ensino superior brasileira
ou estrangeira, pública ou
privada, regularmente matriculado ou com trancamento de matrícula, para curso
idêntico ou similar da UFSM.
A modalidade de portadores
de diploma acolhe para candidatos já graduados em cursos da UFSM ou de qualquer
outra universidade pública
ou privada.
As inscrições podem ser
realizadas via internet pelo
endereço www.ufsm.br/derca.

paralisados até que o Executivo
estadual ofereça alguma proposta para a categoria.
Seguindo a agenda de manifestações, no m da tarde de ontem, 13, foi realizada audiência
pública em Palmitinho. Também
está previsto para este m de
semana um ato público durante
a realização da Oktoberfest, em
Alpestre. Nesta terça-feira, 17,
haverá um novo ato em Porto
Alegre, a partir das 10 horas. O

objetivo da iniciativa é novamente pressionar o governo do Estado contra a votação dos Projetos
de Lei (PL) e Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que alteram os direitos dos servidores.
Ainda, a manifestação busca cobrar do Executivo uma solução
para a greve da categoria. Como
já tem ocorrido, representantes
do 26º Núcleo do Cpers/Sindicato também estarão presentes no
ato para representar a região.

reitor da UFSM, Paulo
Afonso Burmann, estará
em Frederico Westphalen
nesta terça-feira, 17, para
uma audiência pública sobre a situação orçamentária
da UFSM. O encontro ocorre
na Câmara de Vereadores, a
partir das 10 horas.
O gabinete do reitor está
visitando todas as cidades
que abrigam campus da
UFSM a m de apresentar
dados sobre o orçamento da
universidade e também abrir
espaços de conversa com a
comunidade. Depois da explanação do reitor, os presentes poderão se manifestar e fazer questionamentos.

