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Durante os dias 3, 4 e 5 de maio, a Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM) sediou o primeiro Encontro Internacional de Produto-
res de Noz-Pecan. As atividades iniciaram na quinta-feira, dia 3, com 
dois cursos, seguidos por outro curso na sexta-feira e foram encerra-
das no sábado (5) com atividades de campo.

A primeira atividade do dia 3 foi de Fertirrigação na Nogueira-
-Pecan. Até então inédito no país, o curso foi realizado pela primeira 
vez no Brasil no Centro de Eventos da UFSM e contou com Humberto 
Nuñez, da cidade de Sonora, no México, e com o professor Diniz Fron-
za do Colégio Politécnico da UFSM. O segundo curso da quinta-feira 
foi de Produção de Trufas na Pecanicultura, realizado pelo esloveno 
Tine Grebenc e por Marcelo Sulzbacher.

No dia 4, das 8h às 17h, aconteceu o treinamento sobre o manejo 
da cultura da Nogueira-Pecan que contou com a palestra de Humber-
to Nuñez, especialista na área.

Para encerrar o encontro, no sábado (5) foram realizadas ativida-
des de campo como poda, colheita, secagem e fertilização, em Ca-
choeira do Sul, na empresa Paralelo 30.

 Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM

1º Encontro Internacional de Produtores de Noz-Pecan acontece na UFSM
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O mês de maio começa com a chegada de uma nova integrante 
no corpo de servidores do Colégio Politécnico. Na manhã do dia 2, 
 Fabiane Marzari Possatti, formada em Enfermagem pela Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), passou a fazer parte do Politécnico e 
a atuar no curso Técnico em Enfermagem auxiliando nos laboratórios. 
Fabiane também irá operar fora da universidade em Unidades Básicas 
de Saúde. 

Nova servidora se junta ao Colégio Politécnico
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No dia 23 de maio, às 9h, a palestra “A Gestão por Processos nas 
IFES – uma necessidade imediata” será apresentada no auditório do 
Colégio Politécnico e será aberta para a comunidade universitária, 
sendo priorizada a ordem de chegada.

A palestra, coordenada pela Pró-Reitoria de Planejamento da 
UFSM, promoverá o debate sobre a Gestão de Processos na UFSM, 
e será apresentada por Alexander Perelló de Freitas, que é consultor 
certificado internacionalmente em Gestão por Processos de Negócios 
e especializado em Gestão Pública. Alexander possui mais de 16 anos 
de experiência na área, tendo conduzido projetos de implantação de 
sistemas integrados de gestão e outros voltados à gestão de projetos 
em diversas instituições de ensino superior, públicas e privadas.

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM

Palestra sobre gestão por processos em Instituições Federais acontecerá no Politécnico
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Com palestra cujo tema era “Desafios: como foi, é e será a nossa 
vida sem eles?” a aula inaugural do Curso Técnico em Agricultura 
aconteceu na última sexta-feira (4), às 19h30min no auditório do Co-
légio Politécnico.

A palestra foi ministrada por Cláudio Luiz Lemainsky, engenheiro 
agrônomo, técnico em agropecuária (egresso do Colégio Politécnico) 
e vice-presidente da empresa DRAKKAR Agricultura de Precisão. Na 
mesa de autoridades estiveram presentes os professores Valmir Aita, 
diretor do Colégio Politécnico, Moacir Bolzan, diretor de Ensino do 
Colégio, Marcelo Freitas da Silva, Coordenador de Educação Básica, 
Técnica e Tecnológica da UFSM e o Prof. Adão Leonel Mello Corcini, 
coordenador do Curso Técnico em Agricultura.

Além dos professores e Técnicos Administrativos em Educação do 
Colégio Politécnico, amigos, familiares e alunos do Curso Técnico em 
Agropecuária, que estavam na plateia prestigiando a palestra.

Aula inaugural do Curso Técnico em Agricultura foi prestigiada na última sexta-feira
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