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No dia 18 de abril, os alunos do primeiro semestre dos cursos Téc-
nico em Cuidado de Idosos e Técnico em Enfermagem participaram 
da palestra   “Assistência Farmacêutica no município de Santa Maria”, 
proferida pela Coordenadora da Política de Assistência Farmacêutica 
do Município, Farmacêutica Salete Zago de Barros, e as residentes 
farmacêuticas,  Watussi Bassani Weber e Daiane Rodrigues de Loreto. 

A atividade foi realizada na disciplina “Noções de Farmacologia e 
Administração de Medicamentos”, sob responsabilidade dos profes-
sores Caren Jacobi, Guilherme Emanuel Weiss Pinheiro e Magda Aita 
Monego. 

Na ocasião, os alunos tiveram a oportunidade de debater assun-
tos relacionados aos procedimentos para obtenção de medicamentos 
pelo SUS e via judicial, medicamentos fornecidos pelas secretarias, 
tanto municipal quanto estadual, de saúde e programas de forneci-
mento de medicamentos. 

Estudantes dos novos cursos técnicos prestigiam palestra sobre Assistência Farmacêutica
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No dia 10 de abril, os alunos do terceiro semestre do curso Técni-
co em Farmácia realizaram visita técnica à Vimontti, como atividade 
da disciplina Tópicos Farmacêuticos I, acompanhados das professoras 
Fernanda Pavani Stamm Maldaner e Magda Aita Monego. A visita foi 
orientada pela proprietária da empresa, Edione Maria Dornelles. 

A Vimontti localiza-se numa região caracterizada pela presença de 
morros, colinas e várzeas, de fauna e flora exuberante e dedica-se ao 
cultivo, extração e comercialização de óleos essenciais. Sua estraté-
gia é ter um produto reconhecido pela qualidade, já que é cultivado 
segundo métodos orgânicos (100% natural), com esmero no processo 
produtivo e ênfase na preservação do meio ambiente. 

Alunos do Curso Técnico em Farmácia visitam a Vimontti
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O Politécnico, em mais uma ação de extensão do Projeto +Coop, 
iniciou, agora, uma turma de formação para o cooperativismo junto 
aos colaboradores das cooperativas. Somando-se às ações já realiza-
das com os cooperados, a Sicredi Região Centro continua a parceria 
estendendo o curso aos seus colaboradores. 

O curso terá duração de 14 meses com encontros mensais, onde 
professores do Politécnico e convidados de outros centros da UFSM e 
também da UFRGS abordarão temas relativos ao cooperativismo e à 
gestão das cooperativas. 

A aula inaugural aconteceu no dia 18 de abril, com a presença do 
Vice-Reitor da UFSM, Prof. Luciano Schuch, da Vice-Diretora do Po-
litécnico, Profa. Marta Von Ende, bem como da Diretoria da Sicredi 
Centro, professores do curso e coordenação do projeto.

Extensão para o cooperativismo chega  aos colaboradores de cooperativas
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De 3 a 5 de maio, ocorre o 5º Curso de Controle do Ciclo Estral e 
Inseminação Artificial em Tempo Fixo, evento promovido pelo Embryo-
lab – Laboratório de Embriologia Animal da UFSM. Voltado para pro-
fissionais e alunos de Medicina Veterinária, o curso é composto por 
várias palestras, que serão ministradas por especialistas e represen-
tantes de empresas que atuam na área da reprodução animal. Entre os 
temas a serem abordados, destacam-se os programas reprodutivos em 
fazendas, controle fisiológico do ciclo estral, aplicação de ultrassono-
grafia, metabolismo, ambiente uterino e fertilidade de vacas leiteiras. 
As atividades acontecem no auditório do Colégio Politécnico.

Para maiores informações, visite a página do evento no link abaixo: 
https://www.facebook.com/events/1130761057055632/.

Curso vai abordar o ciclo estral e inseminação artificial em rebanho bovino

 

 

 

V CURSO DE CONTROLE DO 
CICLO ESTRAL E 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM 
TEMPO FIXO (IATF): 

 

ATUALIZAÇÃO EM PROGRAMAS REPRODUTIVOS E 
NOVOS CONCEITOS 

 

Um dos grandes diferenciais deste evento será a discussão e 
apresentação de informações sobre os programas de IATF e 
pesquisas realizadas no estado do Rio Grande do Sul, 
possibilitando desta forma uma abordagem que contempla as 
peculiaridades regionais. Nesse ano além das apresentações 
teóricas em sala será realizada atividade prática demonstrativa 
relacionada às boas práticas no manejo da inseminação, 
aplicação de medicamentos. Ainda serão demonstradas as 
técnicas de ultrassonografia aplicadas aos programas de IATF e 
Ressincronização. 
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No período de 2 de maio a 6 de junho, estarão abertas as ins-
crições para o Programa Especial de Graduação (PEG) de Formação 
de Professores para a Educação Profissional 2018/II, oferecido pelo 
Centro de Educação na Universidade Federal de Santa Maria. Serão 
oferecidas 150 vagas, distribuídas entre os eixos tecnológicos.

O concurso será realizado no dia 17 de junho, em Santa Maria, das 
9h às 12h. O processo classificatório será composto por uma prova de 
redação, na qual será solicitada a produção de um artigo de opinião 
ou de uma carta aberta.

PEG de Formação de Professores para a Educação Profissional abre inscrições em maio

Na sexta-feira (27), estará disponível no “Painel do candidato” a 
indicação de que o candidato está isento ou não do pagamento da 
taxa de inscrição.

Mais informações pelo telefone (55) 3220-8170 ou pelo e-mail                    
falecom@coperves.ufsm.br.

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM.
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Oferecer alimentos com garantia de qualidade, apoiar e visibilizar 
pequenos agricultores locais, servir como laboratório para o ensino e 
aproximar a comunidade da Universidade. Com esses objetivos, a Po-
lifeira do Agricultor completa 1 ano de atividade na cidade de Santa 
Maria. Na quinta-feira (26), uma edição especial da feira celebrou o 
aniversário e o sucesso da ação.

Polifeira do Agricultor: 1 ano levando saúde à mesa da comunidade

Projeto de extensão do Colégio Politécnico da UFSM, com apoio da 
Prefeitura Municipal de Santa Maria, a Polifeira teve sua primeira edi-
ção no dia 24 de abril de 2017. De lá para cá, milhares de pessoas já 
passaram pelos estandes no campus sede, em Camobi, e na Praça dos 
Bombeiros, na região central. Atualmente, 20 feirantes comercializam 
seus produtos na feira.

Segundo pesquisas realizadas pela organização, 15% do público to-
tal se desloca até a Universidade unicamente em função da Polifeira. A 
média neste primeiro ano foi de 300 a 400 visitantes por edição, confor-
me relata o professor do Colégio Politécnico e coordenador do projeto, 
Gustavo Pinto da Silva. Entre os consumidores, a maioria é de estudan-
tes. “É interessante porque geralmente você pensa em uma feira que 
tem como comprador o (a) chefe de família. Aqui a gente amplia esse 
caráter”, comenta.
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Produtos como frutas, verduras, legumes, flores, pães, bolos, quei-
jos, doces, geleias e lanches estão entre os diversos oferecidos na feira 
diretamente pelos produtores, sem intermediários. E com garantia de 
qualidade. Os alimentos passam por testes no Laboratório de Análi-
ses de Resíduos de Pesticidas (LARP), ligado ao Departamento de Quí-
mica. Além disso, faz parte do projeto desenvolver ações de educação 
e qualificação junto aos agricultores para atualizarem técnicas e para 
o cultivo mais natural possível.

Durante a celebração do aniversário da Polifeira, houve distri-
buição de bolo, um presente dos feirantes ao público consumidor. O 
pró-reitor de Extensão da UFSM, professor Flavi Ferreira Lisboa Filho, 
destacou a importância do projeto: “Nos orgulhamos muito e nos sen-
timos honrados com a presença dos produtores. Nós vemos aqui uma 
extensão comprometida com a sociedade, como é também papel da 
Universidade. O diretor do Colégio Politécnico, professor Valmir Aita, 
também falou aos presentes e fez um agradecimento: “Nesse curto 
período de um ano, já colhemos ótimos frutos com a Polifeira. Agra-
deço a confiança dos agricultores na UFSM. É muito bom termos esses 
produtos de alta qualidade, fresquinhos, com sabor”.

Como desafio para o próximo ano, Gustavo coloca a diversificação 
de alimentos oferecidos e ampliar a comunicação da Polifeira com o 
público. Algumas novidades já tiveram início nesta quinta-feira, como 
a presença de seis novos feirantes e a comercialização de novos ali-
mentos, já prontos para o consumo, que podem ser conferidos abaixo.

“O melhor de tudo nesse um ano é olhar para trás e ver que nós 
conseguimos evoluir, desenvolver pessoas, conseguimos olhar para os 
resultados e dizer que eles precisam ser compartilhados com toda a 
Universidade”, conclui o professor.

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM. (adaptada)
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