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RGC é classificada pelo 

 Qualis-Periódicos

No mês de dezembro, a Revista de Ges-
tão e Organizações Cooperativas – RGC 
(ISSN: 2359-0432), vinculada ao Grupo 
de Pesquisa em Gestão e Organizações 
Coletivas (GESCOL) do Colégio Politéc-
nico da Universidade Federal de San-
ta Maria (UFSM), recebeu sua primeira 
avaliação pelo sistema 
Qualis-Periódicos, sen-
do contemplada com 
QUALIS B4.

O sistema é usado 
para classificar a pro-
dução científica dos 
programas de pós-gra-
duação no que se refere 
aos artigos publicados 
em periódicos científi-
cos.

A Revista tem versão impressa e tam-
bém online. Os exemplares físicos estão 
disponíveis na Biblioteca Central da 
UFSM e na Biblioteca Setorial do Colé-
gio Politécnico da UFSM. A versão online 
está disponível no link https://periodicos.
ufsm.br/rgc

A RGC é especializada na área de Coo-
perativismo e conta com a participação 
de autores de várias regiões do país e 
agora também com artigos internacio-
nais.

 Para os autores que estiverem inte-
ressados em  enviar seus artigos, o prazo 
está aberto, através do site da revista. 
Para maiores informações, o e-mail da 
revista é revistargc@politecnico.ufsm.br

Politécnico tem nova   
Assessoria de Comunicação

Após seleção de bolsistas, o  
projeto de extensão “Implantação da  
Assessoria de Comunicação no Colégio  
Politécnico da UFSM” iniciou suas ativi-
dades neste mês de abril. 

Sob a coordenação da professora  
Sônia Maria Moreira Crescencio, o 
 projeto tem como objetivo a  
melhoria do fluxo interno e externo de 
informações no âmbito comunicacional 
da instituição de ensino.

  As atividades contam com a  
participação de alunos dos cursos de Re-
lações Públicas e Produção Editorial da 
UFSM e Sistemas para Internet do Poli-
técnico

  A assessoria pede encarecidamente 
que notícias sobre tudo que acontece re-
lacionado ao Colégio Politécnico, sejam 
encaminhados para o email: acessosso-
riadecomunicacao@politecnico.ufsm.br
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Professor do Politécnico 
recebe Prêmio ABEU

Foi realizada na manhã do dia 13 de  
fevereiro de 2017 a cerimônia de  
entrega dos troféus do Prêmio Abeu 2016. 
Os professores e organizadores da obra 
Silvicultura do Eucalipto no Brasil,  
Mauro Valdir Schumacher e Márcio Vieira,  
destacaram-se em terceiro lugar na  
categoria Ciências Naturais e Matemáti-
cas.

A cerimônia ocorreu na sede da Editora 
UFSM e contou com a presença do vice-
-reitor, professor Paulo Bayard Dias Gon-
çalves, e do diretor da Editora, professor 
Daniel Arruda Coronel.

A premiação, promovida pela Associa-
ção Brasileira de Editoras Universitárias, 
existe desde 2015 e destaca as melhores 
edições universitárias no âmbito do co-
nhecimento científico e acadêmico.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Editora UFSM

Nos dias 29 e 30 de março, a equipe do 
setor de mecanização agrícola e o primeiro 
semestre do curso técnico em zootecnia uni-
ram saberes, discutindo e trocando ideias  
sobre a mecanização nas propriedades ru-
rais. O encontro aconteceu, quando o pro-
fessor Adão Leonel Mello Corcini e sua turma  
estavam em uma aula prática sobre coleta 
de amostras de solo para análise de ferti-
lidade, enquanto a equipe de mecaniza-
ção estava colhendo milho em uma lavou-
ra próxima. A integração rendeu debates  
sobre solos, culturas, máquinas e irrigação, 
acrescentando conhecimentos de várias 
áreas na formação dos estudantes.  Além 
do professor Adão, o plantio e a colheita de 
milho são coordenados pelos professores Lu-
ciano Zucuni Pes, Hercules Nogueira Filho e 
pelo engenheiro agrônomo Vilson Benz.

No dia seis de janeiro de dois mil e de-
zessete, às dez horas, realizou-se na Sala F 
321 do Colégio Politécnico da Universidade  
Federal de Santa Maria, a cerimônia de 
Formatura de Gabinete dos Cursos Su-
periores de Tecnologia em Sistemas para  
Internet e Tecnologia em Gestão Ambien-
tal, com os seguintes formandos: Guilherme 
Flores Stein - Sistemas Para Internet, Feli-
pe Maffini - Gestão Ambiental e Fernanda  
Pereira Moretto - Gestão Ambiental.

Formatura de  
gabinete

Integração de saberes 
 em aula prática
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UFSM participa da EXPODIRETO

Aconteceu, entre os dias 06 e 10 de março, 
a Expodireto Cotrijal 2017, em Não-Me-To-
que. A 18ª edição da feira bateu recorde de 
público, com um total de 240 mil visitantes 
em seus quatro dias de atividades, superan-
do os 210 mil visitantes em 2016. 

Importantes projetos de extensão desen-
volvidos junto ao Centro de Ciências Rurais 
(CCR) da UFSM, como o Aquarius, um dos 
pioneiros na área de agricultura de precisão, 
e o CR  Campei-
ro, que disponibi-
liza um softwa-
re que ajuda no 
gerenciamento 
rural, novamente 
têm destaque no 
evento.

O Laborató-
rio de Agricul-
tura de Precisão 
(LAP) do cam-
pus de Frederico 
Westphalen também está representado no 
evento, que é uma das maiores vitrinas do 
agronegócio brasileiro, reunindo produtos e 
serviços nas áreas de máquinas e equipa-
mentos para agropecuária, produção ve-
getal e animal e serviços, além de pesquisas. 
Nesta edição, são cerca de 500 expositores e 
delegações de 70 países visitantes.

Nos 84 hectares do evento, 511 expositores 
mostraram o melhor nos setores de máquinas 
agrícolas, tecnologia e defensivos, agricultura 
familiar, equipamentos, contando com a par-
ticipação de pessoas vindas de 70 países.

Foi em meio a esse clima de positividade que 
o presidente da Expodireto, Nei César Mânica, 
adiantou que a próxima feira vai ocorrer en-
tre dos dias 5 a 9 de março de 2018.

“Outro dado divulgado foi o número de 
colaboradores pró-
prios da Cotrijal que 
somou 208 e os ter-
ceirizados foram 
619, totalizando 827 
funcionários que fi-
zeram a Expodireto 
acontecer – uma 
redução de 10% em 
comparação com a 
17ª edição. 

O número de ex-
positores por área 

foi de 511, sendo 155 do setor de máquinas e 
equipamentos, 48 de produção vegetal, 35 de 
produção animal, 32 de empresas do pavilhão 
1 e 2, 29 de laboratórios no pavilhão 7, 13 de 
imprensa, sendo 297 jornalistas cadastrados, 14 
na área central, 182 da agroindústria familiar 
e três no pavilhão internacional. E a satisfação 
do público, mostrada através de pesquisa no 
parque, ficou em 99%. Fonte: Assessoria de Imprensa Cotrijal  e Assessoria 

 de Comunicação UFSM



ANO 2017 - EDIÇÃO 414
ANO 2017 - EDIÇÃO 414

No dia três de março de dois mil e de-
zessete, às dezenove horas, realizou-se no 
Auditório do Centro de Ciências Rurais da 
Universidade Federal de Santa Maria, a 
cerimônia de formatura solene dos Cursos 
Superiores de Tecnologia em Geoproces-
samento, Tecnologia em Gestão de Coo-
perativas e Tecnologia em Sistemas Para 
Internet, com os seguintes formandos:

Curso Superior de Tecnologia em  
Geoprocessamento:

Débora Flores Rodrigues 
Ingridy Murari
Pâmela Aude Pithan
Victoria Lixinski Zanin 
Yesica Ramirez Flores 
Curso Superior de Tecnologia em  

Gestão de Cooperativas:
Alex Nunes Lima 
Angélica dos Santos Ribas
Arelis Alves Reis 
Caroline Gerhart
Channa Escobar Rubenick
Edilson Moraes Pancieira
Edson Pazinato Ribeiro Filho 
Flávia Naidon
Gionei Alves de Assis dos Santos 
Julio Cezar Lucion Farinha 
Suzana BaiotoCargnelutti

Curso Superior de Tecnologia em 
 Sistemas Para Internet:

Caroline de Souza Fróes
Daniel Arruda Nóro
Emerson Dianini Miranda Machado 
Jean Sauzem Marques 
Maicon Luiz Anschau
Rafael Cavalheiro 
Thiago Correa Ledel
UnHee Schiefelbein
Vinícius Coelho 
Vinícius Diehl de Franceschi

Formatura dos Cursos de  
Graduação do Politécnico

O Curso Técnico em Alimentos promove-
rá minicursos na área dos derivados de lei-
te a partir do mês de maio. As inscrições, 
com o valor de R$ 10,00 para cada, devem 
ser feitas antecipadamente na Secretaria 
do Colégio Politécnico (Bloco F, sala 323). 
 Os horários de cada minicurso serão das 
13h30min às 17h30min. A presença garante 
a devolução do valor investido e a entre-
ga do certificado de participação. Demais 
informações pelo telefone (55) 3220-8273. 
Cada minicurso disponibiliza 30 vagas nas 
seguintes categorias e datas de início:

Minicursos sobre deriva-
dos de leite iniciam a 

 partir de maio

Direção do Colégio e 
 seus diretores de  

departamento tomam posse
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03/05/2017 - Queijo minas frescal e ricota
10/05/2017 - Iogurtes
24/05/2017 - Queijo minas padrão e tem-

perado
31/05/2017 - Doce de leite
07/06/2017 - Queijo prato
14/06/2017 - Bebida láctea
21/06/2017 - Queijo coalho
28/06/2017 - Queijo Boursin e petitsuisse
05/07/2017 - Requeijão e frozeniogurt

Foi realizada na tarde do dia 17 de mar-
ço, no Anfiteatro do Politécnico, a posse da 
diretoria do Colégio e de seus diretores de  
departamento. Estavam presentes na mesa: 
o Magnífico Reitor Paulo Afonso Burmann, 
reitor da UFSM; Paulo Bayard, vice-reitor; 
Neiva Maria Cantarelli, pró-reitora de 
Gestão de Pessoas; Valmir Aita, diretor do  
Colégio; Marta Von Ende, vice-diretora; 
Jaime Peixoto Stecca, vice-diretor da ges-
tão anterior, e Luiz Fernando Sangói, co-
ordenador da CEBTT (Coordenadoria de 
Educação Básica, Técnica e Tecnológica).

O ato contou com o discurso do ex-vi-
ce-diretor do Colégio, Jaime Peixoto Stec-
ca. Também discursaram o diretor Valmir 
Aita e o Magnífico Reitor Paulo Burmann.

Direção do Colégio e 
 seus diretores de  

departamento tomam posse
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Logo após a cerimônia de posse dos dire-
tores dos centros do Politécnico, o público 
foi convidado a se dirigir ao setor da Oleri-
cultura para a inauguração de suas novas 
instalações. Lá, os presentes conferiram as 
primeiras atividades do projeto de pesqui-
sa “Drone no Politécnico”, coordenado pelo 
professor Antoninho Pegoraro, através de 
uma apresentação sobre o funcionamento 
do objeto.

O principal objetivo do estudo é utilizar 
uma ferramenta moderna de obtenção de 
imagens aéreas de alta definição possibili-
tando o seu uso nas mais variadas áreas de 
ensino do Colégio Politécnico e da UFSM, 
especialmente na obtenção de dados espa-
ciais para geoprocessamento.  

O drone, manuseado aqui, é um veículo 
aéreo não tripulado (VANT), que pode ser 
operado de forma manual (Radio Contro-
lado) ou programado para voos autôno-
mos.

O projeto atualmente conta com uma 
aeronave Inspire 1 Pró, equipada com uma 
câmera fotográfica/filmadora Zenmuse 5, 
uma sala no prédio metálico e dois alunos 
bolsistas do curso de Geoprocessamento.

Inauguração no setor da Olericultura  
recebe apresentação do projeto “Drone no 

 Politécnico”
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Aconteceu no dia 24 de março de 2017, 
nas dependências do Auditório do Colé-
gio Politécnico, a aula inaugural da 1ª 
turma do projeto “Ações Extensionistas 
para o Desenvolvimento do Cooperati-
vismo”.

O projeto é promovido pelo Colégio 
Politécnico da Universidade Federal de 
Santa Maria em parceria com a Sicre-
di Região Centro, sob a coordenação 
do professor Gabriel Murad Velloso Fer-
reira. A primeira ação do projeto tem 
como objetivo qualificar coordenadores 
de núcleo de cooperativas de crédito 
que atuam como elo entre a comunida-
de e as cooperativas, desempenhando 
significativo papel como multiplicadores 
e educadores do cooperativismo.

Nesse sentido, tratou-se de uma 
 importante oportunidade para troca 
de experiências e aproximação entre o  
curso de Gestão de Cooperativas e a co-
munidade.

Aula Inaugural projeto “Ações Extensionistas para 
 o Desenvolvimento do Cooperativismo”
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