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O projeto de extensão Polifeira do Agricultor, mantido pelo Colégio 
Politécnico da UFSM, está selecionando novos feirantes para compor as 
vagas do projeto. O objetivo da seleção é aumentar a diversidade de ali-
mentos oferecidos à comunidade universitária e santa-mariense. As ins-
crições podem ser feitas, presencialmente, até o dia 6 de abril, de acordo 
com as orientações contidas no edital: https://goo.gl/22abKY.

Podem candidatar-se às vagas disponíveis agricultores familiares ou 
cooperativas da agricultura familiar de Santa Maria e região que se com-
prometam a comercializar exclusivamente produtos de origem própria, e 
a participar das atividades de qualificação e acompanhamento contínuo 
promovidos pela equipe técnica do projeto. Além disso, a Polifeira priori-
zará, nesta seleção, produtores de arroz descascado; derivados de carne; 
leite e derivados; suco de uva ou outras frutas; flores, mudas florestais e 
plantas medicinais; frutas; mel e produtos apícolas; ovos; e produtos de 
cooperativa de agricultura familiar.

Como parte do processo seletivo, os produtores inscritos deverão par-
ticipar de uma palestra de apresentação da Polifeira, que será realizada 
no dia 9 de abril, às 13h30, junto ao Colégio Politécnico. Em seguida, os 
candidatos receberão uma visita em suas propriedades, de modo que a 
comissão de seleção possa conhecer a realidade dos agricultores e sua 
condição para a participação.

Polifeira do Agricultor seleciona novos feirantes

O resultado final será divulgado no dia 20 de abril, e a primeira partici-
pação na Polifeira está prevista para o dia 24 de abril.

Polifeira do Agricultor – Implantada em abril do ano passado, a Polifeira 
do Agricultor busca oferecer ao público consumidor uma alternativa sau-
dável e acessível de alimentos produzidos pelos próprios agricultores, sob 
a supervisão técnica de profissionais e estudantes do Colégio Politécnico 
da UFSM. O projeto está voltado para o apoio da agricultura local, garan-
tindo alimentos produzidos mais próximos das condições naturais, sem a 
presença de intermediários.

As edições da Polifeira acontecem todas as terças-feiras à tarde na Pra-
ça dos Bombeiros, na região central de Santa Maria, e às quintas-feiras à 
tarde no Campus Sede da UFSM, em Camobi. 

Fonte: Assessoria de Comunicação Gabinete do Reitor
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A Oficina Gecap Digital é um curso de extensão semipresencial que bus-
ca fornecer, a interessados nas temáticas de capacidade estatal, segurança 
e defesa, um espaço de discussão que possa auxiliá-los no desenvolvimen-
to de projetos de pesquisa e extensão no âmbito do Grupo de Estudos em 
Capacidade Estatal, Segurança e Defesa (Gecap) da UFSM.

O curso, na sua edição 2018, contará com encontros semipresenciais, 
com módulos à distância que terão início em 2 de abril pela Plataforma 
Moodle UFSM, e workshops presenciais em abril e junho.

As inscrições podem ser feitas por meio do link https://goo.gl/K8Hc2E. 
Os participantes receberão certificado de ACG. 

Mais informações no cartaz.
Com informações do Núcleo de Comunicação Institucional do CCSH.
 

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM

Oficina digital sobre capacidade estatal, segurança e defesa inicia no dia 2 de abril
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Está aberto, até o dia 30 de abril, o prazo para submissão de 
resumos para apresentação no 2º Workshop de Compostos Bio-
ativos & Qualidade de Alimentos, que será realizado nos dias 5 
e 6 de junho, no Auditório Flavio Miguel Schneider, no Centro de 
Ciências Rurais (CCR).

Em sua segunda edição, o evento terá como tema “Tecnologias 
emergentes para reaproveitamento de resíduos agroindustriais” 
e abordará o uso de resíduos agroindustriais ricos em polifenóis, 
carotenóides e/ou fibras como fonte para extração destes com-
postos através do uso de tecnologias elétricas e ultrassom, entre 
outras tecnologias emergentes. Serão ainda abordados métodos 
analíticos avançados de análise de compostos bioativos, avaliação 
dos seus efeitos biológicos e a nanoencapsulação de compostos 
bioativos.

Este evento, que contou com mais de 200 participantes em sua 
primeira edição, terá nesta segunda edição a participação de pales-
trantes da Unicamp, UFRGS, Unifra, e como palestrante estrangeiro, 
o professor Giancarlo Cravotto, da Universidade de Turim (Itália).

2º Workshop de Compostos Bioativos & Qualidade de Alimentos ocorrerá em junho

A programação do evento está disponível no link https://goo.gl/aGhFgT

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM
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O artigo denominado “Comissão Setorial de Avaliação Institucional 
do Colégio Politécnico”, recebeu, na quinta-feira (22), o “Prêmio 40 Me-
lhores” da Jornada Acadêmica Integrada (JAI) da UFSM. Os 40 melhores 
trabalhos foram escolhidos dentre um total de 4.000 trabalhos, e para a 
CSA representa motivo de muito orgulho pelo trabalho que vem sendo 
realizado. 

A equipe que realizou este estudo é composta pelos docentes do Colé-
gio Politécnico, Gustavo Fontinelli Rossés e Alencar Machado; pela acadê-
mica do curso de Gestão de Cooperativas do Colégio Politécnico, Mariana 
Bolzan Ilha; e pelos servidores técnico-administrativos do Colégio Politéc-
nico, Cristiano Gattermann de Barros e Juliano Molinos de Andrade.

O “Prêmio 40 Melhores” é uma iniciativa da CIC/PRPGP/UFSM e é ofe-
recido às melhores apresentações do Salão de Iniciação Científica e da 
Mostra de Ensino da 32ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM. As apre-
sentações premiadas receberam nota máxima pelos avaliadores e foram 
submetidas à nova seleção pelas unidades de ensino dos cursos dos alu-
nos, a qual foram, novamente, escolhidas entre as melhores. O “Prêmio 
40 Melhores” concede certificados a todos os 40 alunos apresentadores, 
aos professores orientadores destes alunos e aos co-autores inscritos.

Artigo da CSA recebe o “Prêmio 40 Melhores” da JAI/UFSM

O artigo apresentado pela CSA teve como objetivo “analisar os resul-
tados da auto-avaliação institucional aplicada no Colégio Politécnico da 
UFSM em 2016”, contribuindo, dessa forma, para que os resultados deste 
estudo oportunizem avaliar a qualidade do ensino médio, dos cursos téc-
nicos, dos cursos de graduação e da pós-graduação, dentro das dimen-
sões do SINAES, levando em consideração a gestão desenvolvida para os 
cursos, com ênfase no ensino, na pesquisa e na extensão.

A CSA agradece o apoio de todos os colegas do Politécnico pela con-
fiança depositada na Comissão ao longo destes dois anos de trabalho.
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Grupo da UFSM lançou aplicativo durante a Expoagro Afubra 2018

O aplicativo Pheno Glad Mobile - RS foi lançado na Expoagro 
Afubra 2018, que aconteceu de 20 a 22 de março, em Rio Pardo. 
Este aplicativo foi desenvolvido pela equipe Pheno Glad da UFSM, 
a qual é composta por professores do Departamento de Fitotecnia 
do Centro de Ciências Rurais (CCR) e do Departamento de Lingua-
gens e Sistemas de Computação do Centro de Tecnologia (CT), por 
alunos de graduação em Agronomia, Ciências da Computação, 
Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio e Meteorologia e 
por alunos de pós-graduação em Agronomia e em Engenharia 
Agrícola.

Durante a solenidade de lançamento, a integrante da equipe 
Pheno Glad, Lilian Osmari Uhlmann, apresentou a importância 
da cultura do gladíolo como alternativa de diversificação para a 
pequena propriedade familiar e destacou como o aplicativo pode 
auxiliar o agricultor gaúcho a planejar sua produção de gladíolos 
ao longo do ano. Além de auxiliar no planejamento, o aplicativo 
fornece informações de práticas de manejo, como momento de 
realizar a adubação, o tutoramento e a colheita das hastes. 

O aplicativo não necessita de conectividade à internet para seu 
funcionamento, apenas para fazer a instalação a partir da Play 
Store, e o usuário poderá salvar os resultados dos cálculos, que 
serão gravados no próprio banco de dados do aplicativo para pos-
terior análise e uso. O aplicativo está disponível para download 
gratuitamente no link https://goo.gl/2qxpFM.

Confira a cobertura completa do lançamento: https://goo.gl/5njbVX.
Confira reportagem da Revista Arco sobre o trabalho da Pheno-

Glad: https://goo.gl/DHBn8S.
Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM
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