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NED/Progep abre inscrições 

para Curso de Língua Italiana 

– Módulo I 

    O Núcleo de Educação e Desenvolvimento 

(NED/Progep) abre inscrições para o Curso 

de Língua Italiana – Módulo I para servidores 

da UFSM. 

    Com carga horária de 30 horas, o módulo 

será realizado no período de 30 de maio a 18 

de julho, das 17h às 19h, na sala de capaci-

tação da Progep, nas segundas e quintas-fei-

ras. Estão sendo ofertadas 30 vagas, sendo 

que as inscrições podem ser feitas pelo site da 

Progep (www.ufsm.br/progep), na aba “ca-

pacitações”. A instrutora é a docente da 

UFSM Marilaine Pozzatti Amadori. 

    Serão ofertados mais dois módulos do cur-

so no segundo semestre, sendo que as inscri-

ções serão abertas posteriormente. Mais infor-

mações poderão ser obtidas pelo ramal 3220-

8063 ou e-mail nedufsm@gmail.com. 

Aula prática de panificação  

    A disciplina de panificação, ministrada pela 

Profª Marlene Lovatto, realizou exercícios práti-

cos sobre massas com os alunos do curso Téc-

nico em Alimentos. Durante as atividades 

foram produzidos pães integrais, baguetes, 

brioches, focatias, e pães folha. Conforme a 

professora, no momento, estão sendo estu-

dados os quatro grupos de massas: magras, 

pegajosas, ricas e doces. “As massas magras 

são aquelas que contêm apenas farinha, sal e 

açúcar; as massas pegajosas são aquelas com 

a presença de óleo e água, já as massas ricas 

possuem uma grande quantidade de gordu-

ra, e por fim trabalhamos com as massas do-

ces” explica a professora.  

    Todos esses pães produzidos em sala de 

aula são comercializados no setor de vendas 

do Colégio Politécnico da UFSM.   

Setor de fruticultura realiza 

treinamentos sobre  

nogueira-pecã 

    No dia 15 de maio, a equipe do setor de 

fruticultura, do Colégio Politécnico da UFSM, 

realizou um treinamento com 248 produtores 

de nogueira-pecã. No evento foram demons-

trados os experimentos realizados com os es-

tudantes do EAD em fruticultura, sobre o ren-

dimento de amêndoas de diferentes varieda-

des. Durante as atividades, o pesquisador 

peruano, Pedro Martins, apresentou os dados 
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de suas pesquisas referentes à cultura no seu 

país. Em edições anteriores, os produtores ti-

veram acesso a importância da mecanização, 

tanto na teoria quanto na prática, para a cul-

tura da nogueira-pecâ. Palestraram sobre esse 

tema a equipe do INTA-Argentina e a Embra-

pa de Pelotas.  

 
Alunos do curso Técnico em 

Secretariado realizam visitas a 

profissionais do mercado 

    Os alunos do terceiro semestre do curso 

Técnico em Secretariado, juntamente com as 

professoras Cândida e Deise, visitaram o gru-

po RBS Santa Maria. Essa visita e outras já rea-

lizadas integram as atividades acadêmicas da 

disciplina de Vivências em Secretariado.  

 

Progep abre inscrições para 

curso sobre SIE Administrativo 

    O Núcleo de Educação e Desenvolvimento 

(NED) da Progep informa que a partir das 8h 

da próxima terça-feira (24) estarão abertas as 

inscrições para curso sobre o Sistema de Infor-

mações para o Ensino (SIE) Administrativo. 

    Com carga horária de 12 horas, o curso 

será realizado no período de 14 a 30 de 

junho, às terças e quintas-feiras, das 10h às 

12h, no Laboratório de Informática do CE - 

Laboratório Lince B (sala 3235) do prédio 16 

– Centro de Educação. 

    Estão sendo ofertadas 30 vagas, sendo que 

o critério de seleção será a ordem de ins-

crição. Depois de encerrado o período de ins-

crições, os servidores matriculados receberão 

um e-mail de confirmação da vaga. As ins-

crições poderão ser realizadas a partir das 8h 

de terça até as 12h do dia 10 de junho, pelo 

site da Progep (www.ufsm.br/progep), na 

aba “Capacitações”. 

    O instrutor do curso será o administrador 

Roni Storti de Barros, servidor que atua no 

mestrado profissional em Gestão de 

Organizações Públicas do CCSH. O curso tem 

como objetivo capacitar os servidores para a 

execução de procedimentos administrativos 

no SIE, introduzindo os fundamentos e nor-

mativas relacionados à gestão de adminis-

trativa. 



Universidade Federal de Santa Maria 

Assessoria de Comunicação – Colégio Politécnico 

www.politecnico.ufsm.br 

 

 /politecnico.ufsm 
assessoriadecomunicacao 

@politecnico.ufsm.br 
(55) 3220-8273 

Edição 

392/2016 

Parceria entre Prefeitura e 

UFSM viabiliza pavimentação 

da Estrada do Pains 

    O ato de assinatura de início das obras de 

pavimentação da Estrada Sílvio Schirmer, no 

Distrito de Pains, foi realizado na manhã desta 

quinta-feira (19), em frente ao Ginásio de Es-

portes Dalla Fávera, na BR 287, Faixa Nova de 

Camobi. 

    Na ocasião, as assinaturas do prefeito, 

César Schirmer, e do reitor Paulo Afonso 

Burmann, oficializaram o começo da obra, re-

sultante de uma parceria entre a Prefeitura e a 

UFSM.  

    O asfaltamento da estrada, que é uma alter-

nativa de acesso à universidade a partir da 

Faixa Nova, atende a uma demanda histórica 

da comunidade acadêmica. 

  
Novo assistente de  

laboratório no Politécnico  

    O Colégio Politécnico está com um novo 

assistente de laboratório para auxiliar nas au-

las práticas dos cursos técnicos. Luciano Klat é 

graduado em farmácia e bioquímica, com es-

pecialização em análises clínicas. O Servidor 

tomou posse no último dia 19 de maio e foi 

selecionado através do concurso realizado em 

2015.  

 

Projeto de Educação 

Ambiental 

    Recomeçaram neste mês as atividades do 

projeto “Práticas de Educação Ambiental na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Renato Nocchi Zimmermann”. O projeto, que 

iniciou em outubro de 2015, é coordenado 

pela professora Cláudia das Neves Costa e 

conta com a colaboração da professora Ïsis 

Samara Ruschel Pasquali, dos bolsistas Drieli 

Vissoto Corino e Raul Morandini, além de 

estudantes voluntários do curso Técnico em 

Meio Ambiente. O projeto tem como objetivo 

promover a educação ambiental no ambiente 

escolar, auxiliando na formação de indivíduos 

com responsabilidade ambiental multiplicado-

res em suas comunidades. Também espera-se 

reduzir a evasão escolar do curso Técnico em 

http://site.ufsm.br/arquivos/uploaded/uploads/50533ec6-8473-4b5a-99f8-d12f8bf39f7e.JPG
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Meio Ambiente através da participação dos 

estudantes em atividades práticas comple-

mentares a sua formação acadêmica, em um 

cenário social diferente daquele em que nor-

malmente estão acostumados a atuar.   

 

    A Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Renato Nocchi Zimmermann atende aproxi-

madamente 220 crianças, de 04 a 16 anos, 

da pré-escola ao sétimo ano, todos mora-

dores da Vila Jardim, no Bairro Camobi, em 

Santa Maria. Muitas destas crianças encon-

tram-se em situação de vulnerabilidade eco-

nômica e social, sendo expostas a extrema po-

breza e abandono.  

    Para participar como voluntário, não precisa 

ser estudante do curso Técnico em Meio Am-

biente ou ter conhecimentos específicos na 

área.  Basta ser solidário e querer ajudar. Os 

integrantes deste projeto acreditam que tão 

ou mais importante que deixarmos um mun- 

do melhor para nossos filhos, é deixarmos fi-

lhos melhores para o mundo.  

    Interessados entrar em contato pelo e-mail:  

drielivcorino@gmail.com. 
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