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Os alunos da disciplina de Gestão de Pessoas do curso de Gestão de Coopera-
tivas e do curso Técnico em Administração visitaram as instalações do Laboratório 
de Segurança do Trabalho do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM), 
onde foram recepcionados 
pelo professor Leandro 
Ferreira.

Além de conhecer os 
equipamentos de prote-
ção individual e seus res-
pectivos usos, os alunos fi-
caram sabendo um pouco 
mais sobre a importância 
da prevenção dos aciden-
tes no trabalho, tema da 
palestra do professor Le-
andro. Segurança no Tra-
balho e Saúde do Traba-
lhador é um dos conteúdos abordados na disciplina em questão, que é ministrada 
pelo professor Jaime Stecca.

Alunos do Politécnico visitam o CTISM

Encerrou-se, no dia 08 
de novembro (quarta-fei-
ra), o ciclo de minicursos 
de derivados cárneos deste 
ano. Este é um projeto de 
extensão do curso Técnico 
em Alimentos do Colégio 
Politécnico da UFSM que 
visa divulgar o curso, bem 
como promover a integra-
ção e a troca de experiên-
cias entre os discentes e a 
comunidade. Fazem parte 
deste projeto as alunas 
Mariluce de Souza, Tainara da Silva Bosi e Vitória Rodrigues de Christo, supervisiona-
das pelo técnico Dejanir Pissinin e pela professora Vanessa Gass da Silveira.

 A iniciativa foi parabenizada pela comunidade, que destacou: “Transmitir co-
nhecimento faz parte do processo de desenvolvimento de uma instituição. É o público 
sendo público”. O curso agradece a participação e a colaboração de todas as pessoas 
envolvidas.

Curso Técnico em Alimentos realizou  encerramento dos minicursos de derivados  cárneos de 2017
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Nesta terça-feira (14), foram realizadas as eleições para os Con-
selhos Superiores da UFSM, que se referem ao Conselho Universi-
tário (CONSU), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), 
Conselho de Curadores e Comissão Permanente de Pessoal Do-
cente (CPPD). Além de apresentar alguns de seus servidores como 
concorrentes junto às chapas, o Colégio foi um dos locais esco-
lhidos para votação, no qual uma urna ficou disponível das 9h às 
16h. Votaram eleitores locados no Politécnico e em alguns depar-
tamentos ligados ao Centro de Ciências Rurais (CCR).

Politécnico sedia eleições para os  Conselhos Superiores da UFSM
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A PoliFeira, feira promovida pelo Colégio Politécnico, onde alguns produtores da 
região têm a oportunidade de comercializar seus produtos na Universidade, será 
realizada também aos domingos durante os meses de novembro e dezembro, em 
caráter experimental. As vendas nas segundas e quintas-feiras continuarão normal-
mente, no largo do Planetário. Mais informações podem ser encontradas na página 
da Polifeira no Facebook: https://goo.gl/pW2vsg.

PoliFeira será realizada também aos domingos

No dia 25 de outubro, a diretoria da CESPOL recebeu a visita de monitoramento do 
Sistema Ocergs-Sescoop/RS referente ao Programa de Acompanhamento da Gestão 
Cooperativista – PAGC, com os analistas Leonardo Dangel e Guilherme Quadros. As 
cooperativas do ramo educacional do estado foram as selecionadas como piloto neste 
programa que visa adequar as ações de gestão ao Sistema OCB e a todas as legisla-
ções do cooperativismo. Os dirigentes, professores e cooperados estão motivados e 
unidos pela qualidade da cooperativa.

CESPOL participa de Programa de Gestão
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