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Floricultura Escola do Colégio 

Politécnico comercializa flores 

para o dia das mães 

    Na semana do dia das Mães a Floresce, Flo-

ricultura Escola do Colégio Politécnico, comer-

cializou flores e arranjos em horário especial 

para atender os filhos que estavam a procura 

do presente de última hora. O público que foi 

até a Floresce encontrou flores como alstro-

eméria, antúrio, crisântemo, gerbera, gloxinia, 

suculenta e outras.  Criada em novembro de 

2015, a floricultura escola oferece uma opor-

tunidade para que professores, alunos, bolsis-

tas e estagiários do curso Técnico em Paisa-

gismo coloquem em prática os conheci-

mentos teóricos aprendidos dentro da sala de 

aula. 

    A floricultura serve como um laboratório 

onde é possível acompanhar as etapas de cul-

tivo até o processo de comercialização. A es-

trutura conta com uma sala de reuniões, na 

qual os estudantes podem atender clientes e 

apresentar projetos paisagísticos. Outra sala é 

destinada à confecção dos arranjos. Há ainda 

uma terceira, onde os mesmos são expostos 

para venda. A comercialização acontece to-

das as terças e quintas durante o dia.  

     

    O Coordenador do curso Técnico em Paisa-

gismo e chefe do setor de Floricultura, Pro-

fessor Marcelo Antônio Rodrigues, explica que 

a Floricultura Escola do Politécnico não tem 

como objetivo fazer concorrência com as 

demais floriculturas comerciais de Santa Maria. 

―O papel principal da Floresce é servir de a-

prendizado de ensino em arte floral para pos-

síveis parceiros e colaboradores que traba-

lham no ramo‖, salienta Rodrigues.  
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    Os valores arrecadados são utilizados para 

a compra de espécies de flores diferentes da-

quelas já cultivadas no Politécnico, além dos 

materiais necessários para a produção dos ar-

ranjos. Para mais informações acesse a página 

no Facebook. 

 
Curso Técnico em Secretariado 

realiza visitas de estudos 

    O Curso Técnico em Secretariado através 

da disciplina de ―Vivências em Secretariado‖, 

ministrada pela coordenadora do curso, pro-

fessora Cândida Martins Pinto, tem realizado 

visitas de estudos a empresas da cidade. Entre 

os locais visitados estão o Gabinete do Reitor 

da UFSM, onde os alunos foram recepcio-

nados pelo secretário Cláudio Corrêa, pela 

jornalista do HUSM Mariângela Recchia e pelo 

vice-reitor Paulo Bayard. Outro encontro foi 

na Fan Turismo, onde a sócia-proprietária 

Camila Grellmann falou sobre as atividades do 

empreendimento. A próxima visita deve ser 

ao Grupo RBS Santa Maria e contará com a 

exposição da  coordenadora administrativa, 

Francine de Brito Nagel. A programação tam- 

bém conta com palestras que devem abordar 

a pesquisa na área secretarial com a partici-

pação do secretário executivo da Univer-

sidade Estadual Paulista (UNESP), Ubirajara 

Gerardin Junior. E um relato de experiência 

profissional com a secretária executiva do 

Campus Palmeira das Missões, Charlene Trin-

dade. 

 

     Minicurso de produção 

de queijos 

    Na última quarta-feira (04) teve início as 

atividades do curso de processamento de 

derivados do leite. No primeiro minicurso, os 

alunos aprenderam as etapas para a produ-

ção de queijo minas frescal e ricota. A primei-

ra etapa é a pasteurização do leite, mecanis-

mo utilizado para eliminar contaminante, logo 

após, é feito a adição de ingredientes para 

promover a coagulação do queijo, sempre to-

mando o cuidado em controlar a temperatu-

ra. Em seguida, é realizado o corte da coalha-

da e na sequência vem a resoragem e a en-

formagem. Feito tudo isso, é só salgar e colo-

car no armazenamento em câmera fria. 
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Oportunidades 

Grupo de Agroecologia Terra 

Sul promove espaço de 

formação no dia 13 de maio  

    O Grupo de Agroecologia Terra Sul (Gats) 

promove mais um espaço de formação sobre 

agroecologia. "Afinal, o que é agroecologia? 

parte III: experiências de agroecologia e exten-

são rural em Cuba e no México" será no dia 

13 de maio, às 17h, na Sala Cláudio Mussói, 

prédio 42, Centro de Ciências Rurais. 

    A mestranda do PPG em Extensão Ru-

ral Alida Corey Arango Cruz vai socializar suas 

experiências em agroecologia e extensão ru-

ral em ambos os países. 

    Será fornecido certificado aos participantes. 

Inscrições no local ou através do link do e-

vento. Mais informações na página do Gats 

no Facebook. 

Pesquisador da Embrapa 

Solos fará palestra relacionada 

à certificação de orgânicos 

    No dia 12 de maio, o pesquisador da Em-

brapa Solos (RJ) Caio de Teves Iná-

cio ministrará a palestra intitulada "Influência 

da fertilização nitrogenada na composição 

isotópica (15N) de alimentos e possíveis apli-

cações na certificação de produtos orgâni-

cos".  

    A palestra acontecerá às 9h30min, na Sala 

Cláudio Mussoi, primeiro andar do CCR, pré-

dio 42, sendo voltada a estudantes de gra-

duação e pós-graduação, professores e de-

mais interessados. 

    O evento é uma promoção do Departa-

mento de Solos e Programa de Pós-Gradu-

ação em Ciência do Solos (PPGCS), com apoio 

financeiro do CCR. Mais informações no site. 

 

 

     

Programa Inglês sem 

Fronteiras está com inscrições 

abertas para cursos gratuitos 

    O Programa Inglês sem Fronteiras (IsF) da 

UFSM informa que estão abertas até o dia 16 

de maio as matrículas para nove turmas pre-

senciais gratuitas. Além das tradicionais tur-

mas de conversação e preparação para o tes-

te de proficiência Toefl, o programa apresenta 

dois cursos novos, especialmente para o pú-

blico iniciante em inglês: "Noções de Comuni-

cação em Inglês" e ―Fundamentos do Uso da 

Gramática em Língua Inglesa‖. Todos os cur-

sos têm duração de 32 horas, com início pre-

visto para 27 de maio. A lista das turmas dis-

poníveis, com os respectivos dias e horários, 

pode ser conferida no site. 

    A inscrição pode ser realizada no endere-

ço isfaluno.mec.gov.br, no link ―Aulas Presen-

ciais‖. Podem inscrever-se alunos de gradua-

ção e pós-graduação, assim como servidores 

docentes e técnico-administrativos da UFSM, 

desde que o seu resultado no Toefl ITP já te-

nha sido publicado. Esse teste de proficiência 
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é utilizado como nivelamento para os cursos 

ofertados. 

    Detalhes sobre o processo de inscrição 

para os cursos de inglês e sobre critérios de 

seleção encontram-se no edital Nº 36/2016. 

Outras informações podem ser obtidas na 

página do Inglês sem Fronteiras da Univer-

sidade:  www.facebook.com/isfufsm.  

 

Evento 

Viva o Campus 

    O Teatro Universitário Independente (TUI) 

— que comemora 55 anos de existência este 

ano — apresentará o espetáculo Ladra Terra — 

Uma Comédia Medieval, neste sábado, às 

20h30min, no Espaço Cultural Victorio Faccin 

(Rua Duque de Caxias, 380). 

    Com atuações de Cristiano Bittencourt, Inês 

Rorato, Jordana de Moraes e Marcele Nas-

cimento, a trama acompanha um grupo de 

bufões que viaja para apresentar uma peça e 

se envolve numa história muito mal contada 

sobre um roubo de moedas de ouro. A dire- 

ção é de Cristiano Bittencourt. Ingressos à 

venda no local por R$ 16 (público geral), R$ 

15 (antecipados) e R$ 8 (estudantes e idosos). 
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