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Lançamento da 4ª Edição  

da Revista RGC 

Politécnico participa  

pela terceira vez da  

Expoagro Afubra 

    A 4° Edição da Revista de Gestão e Organi-

zações Cooperativas (RCC) já está disponível 

no site: http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-

2.2.2/index.php/rgc/index. Criada em novem-

bro de 2014, a revista tem como objetivo 

gerar conhecimento científico na área do co-

operativismo. Esta edição conta com oito ar-

tigos que abordam temáticas relacionadas ao 

marketing, a gestão, ao financeiro e outras, 

com foco em organizações coletivas.  

pode conferir de perto o projeto de energias 

alternativas que promove a captação de 

energia solar e a transforma em energia elé-

trica, sendo utilizada como fonte de abas-

tecimento de famílias do meio rural.  O estan-

de do Politécnico contou com um espaço am-

plo e diversificado. Entre as ações realizadas, o 

curso técnico de alimentos proporcionou aos 

visitantes a degustação de produtos coloniais. 

Além disso, houve a apresentação de de-

monstrações técnicas em geoprocessamento 

e oficinas de fruticultura realizadas em par-

ceria com a Emater. Ao todo participaram 30 

pessoas, entre alunos, técnicos administrativos 

e professores, das atividades promovidas pelo 

Colégio na feira.  
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    Para aqueles que ti-

verem interesse em 

enviar artigos, o prazo 

para submissão da pró-

xima edição está aberto 

até o dia 31 de maio. 

Para entrar em contato, 

o e-mail da revista é 

revistargc@politecnico.

ufsm.br. 
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     O colégio Politécnico da UFSM participou, 

pela terceira vez, de mais uma edição da 

Expoagro Afubra em Rio Pardo. Na edição 

deste ano, a instituição buscou mostrar em 

seu estande projetos e ações realizadas em 

seus cursos técnicos e tecnólogos. O visitante  
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Formaturas do 

Colégio Politécnico 

    Ao longo do primeiro semestre, o Colégio 

Politécnico da UFSM realizou a formatura de 

vários alunos dos cursos técnicos e de gra-

duação.  
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Curso Técnico em Farmácia  

e Técnico em Zootecnia 

realizam aulas inaugurais  

23 de janeiro - técnico em geoprocessamento 

e técnico em meio ambiente.  

5 de março -  tecnólogo em sistemas para 

internet, tecnólogo em gestão de coope-

rativas e  tecnólogo em geoprocessamento. 

11 de março – Técnico em administração e 

técnico em informática.  

 

Turma do Téc. em Meio Ambiente 

Turmas do Téc. em Administração 

e Téc. em Informática 
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    O Curso Técnico em Alimentos do Colégio 

Politécnico da UFSM promove nos meses de 

maio, junho e julho minicursos na área de 

processamento de leite. O primeiro já acon-

tece no dia 4 de maio e abordará a produção 

de queijo minas frescal e ricota. Cada minicur- 

so oferece 25 vagas, que são abertas para o 

público em geral. Todos os cursos são gra-

tuitos e quem tiver interesse basta entrar em 

contato com a Secretaria do Colégio Politéc-

nico pelo telefone 3220-8273. 
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    O 2º Ciclo de Palestras, promovido pelo 

Grupo de Pesquisa e Inovação de Alimentos 

no Politécnico (PIAP), contou com duas expo-

sições, a primeira foi “Vitaminas e Minerais: Im-

portância Nutricional e Saúde”, ministrada pe-

la Professora do Curso de Nutrição da UFSM, 

Campus Palmeira das Missões, Aline Sobreira 

Bezerra, e a segunda foi conduzida pela 

Professora Ana Paula Daniel do Colégio Po-

litécnico da UFSM que falou sobre “Óleo 

Essencial e Infusão de Aloysia triphylla: Ali-

mentos e Saúde”. A atividade foi realizada no 

Anfiteatro Dr. Mariano da Rocha Filho, dia 

15/04, e contou com a presença dos alunos 

dos cursos técnicos em farmácia e alimentos.  

PIAP promove palestras  

Colégio Politécnico realiza 

minicursos na área de 

processamento de leite 

    O primeiro semestre de 2016 marcou o 

começo das atividades do Curso Técnico em 

Farmácia do Colégio Politécnico. Ao todo 35 

alunos ingressaram na primeira turma e de-

vem se formar em dois anos e meio. A aula i-

naugural contou com uma palestra da far-

macêutica Cláudia Sala Andrade, do Hospital 

Universitário de Santa Maria, o tema do en-

contro foi a importância do profissional téc-

nico em farmácia. Outro curso que também 

iniciou suas atividades foi o Técnico em 

Zootecnia. No dia 8 de abril, aconteceu a aula 

inaugural com a presença do vice-reitor, 

Professor Paulo Bayard, e outras autoridades 

do Colégio Politécnico. O ato contou com a 

participação do Vice-diretor da Cooperativa 

Languiru, o agrônomo Renato Kreimeier, que 

falou sobre o processo de criação da coope-

rativa e sua área de atuação.  
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Assessoria de Comunicação  

do Colégio Politécnico conta 

com novos bolsistas 

    No dia 12 de abril, teve início as atividades 

da assessoria de comunicação do Colégio 

Polit-écnico da UFSM. O processo seletivo 

contou com a participação de estudantes dos 

cursos de comunicação da universidade. Ao 

fim do processo foram selecionados dois estu- 

dantes, um de Administração, Reinaldo Gui-

dolin, e uma de Publicidade e Propaganda, 

Priscilla Eich, que devem contribuir para a 

implantação do projeto de extensão que tem 

como coordenador o Professor Alessandro 

Miola. Para quem necessitar de cobertura jor-

nalística, bem como tiver sugestões de pauta, 

basta entrar em contato através do e-mail 

assessoriadecomunicacao@ 

politecnico.ufsm.br. 
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