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Biblioteca com novos exemplares 

A biblioteca setorial do Colégio 

Politécnico está com novos exemplares à 

disposição. São eles: 

 BALLESTERO-ALVAREZ, María 
Esmeralda. Gestão de qualidade, 
produção e operações. São Paulo: 
SP, 2012. 

 
 BALLESTERO-ALVAREZ, María 

Esmeralda. Manual de 
organização, sistemas e métodos : 
abordagem teórica e prática da 
engenharia da informação. São 
Paulo: Atlas, 2015. 

 
 CARDOSO, Caíque. Orientação a 

objetos na prática: aprendendo 
orientação a objetos com Java. Rio 
de Janeiro: Ciência moderna, 2006. 

 
 CHOWDHURY, Subir. O sabor da 

qualidade: uma história sobre 
como criar uma cultura de 
excelência nas empresas. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2006. 

 
 IUDÍCIBUS, Sérgio 

(Coord.). Contabilidade 
introdutória (+ livro de exercícios). 
São Paulo: Atlas, 2010. 

 
 MARTINS, Sérgio Pinto. 

Cooperativas de trabalho. São 
Paulo: Atlas, 2014. 

 
 OLIVEIRA, Djalma de Pinho 

Rebouças. Manual de gestão de 
cooperativas: uma abordagem 
prática. São Paulo: Atlas, 2012. 

 
 PALADINI, Edson 

Pacheco. Avaliação estratégica da 
qualidade. São Paulo: Atlas, 2011. 

 
 SANTOS, Ariovaldo dos; Gouveia, 

Fernando Henrique Câmara; Vieira, 
Patrícia dos Santos. Contabilidade 
das sociedades cooperativas. São 
Paulo: Atlas, 2012. 

 
 TACHIZAWA, Takeshi. Gestão 

ambiental e responsabilidade 
social corporativa: estratégias de 
negócios focadas na realidade 
brasileira. São Paulo: Atlas, 2015. 

 
 TACHIZAWA, Takeshy; Andrade, 

Rui Otávio Bernardes de. Gestão 
socioambiental: estratégias na 
nova era da sustentabilidade. São 
Paulo: Atlas, 2012.
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 TOLEDO, José Carlos de et 

al. Qualidade: gestão e métodos. 

São Paulo: LTC, 2014. 

 

 

Pesquisa de doutorado sobre elaboração da pertença profissional dos 

professores sindicalizados do Politécnico 

No dia 26 de junho, a professora 

Cláudia do Amaral, afastada para 

doutoramento, esteve reunida com o 

diretor Valmir Aita e o vice-diretor Jaime 

Stecca para discutir seu projeto de 

doutorado, relacionado à linha Práticas 

Escolares e Políticas Públicas do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da UFSM, 

que será desenvolvido sob adesão dos 

professores sindicalizados do Colégio.  

O objetivo do estudo é analisar a 

elaboração da pertença profissional dos 

professores em relação ao seu trabalho, 

participação em sindicatos e as políticas 

públicas educacionais.   Para isso, os 

professores serão convidados para 

participar de grupo focal organizado 

conforme década de ingresso no 

Politécnico. Os dados analisados serão 

compartilhados e discutidos em 

interlocução no grande grupo de 

participantes. Desde já, a professora 

agradece a compreensão dos colegas para 

participação e ressalta a importância do 

estudo para elaboração de sua pertença 

profissional visto a heterogeneidade de 

nosso grupo docente. Após a defesa, o 

projeto será compartilhado com os demais 

professores.  
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Marcelo Button Piccin, diretor da Secretaria de Agricultura 

Familiar do MDA, esteve em palestra no Politécnico

Na sexta-feira 10, Marcelo Button 

Piccin que é diretor da Secretaria da 

Agricultura Familiar do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) esteve em 

palestra no Colégio Politécnico. Com duas 

horas de fala e abordando o tema 

‘‘Cooperativismo e Agricultura Familiar’’, a 

palestra pautou as politicas do governo 

voltadas para a agricultura familiar, 

buscando o fomento do Cooperativismo, 

em paralelo com a agricultura familiar.  

O palestrante destacou também a 

questão do Programa Mais Gestão, que é 

um programa do MDA, voltado para a 

inserção dos agricultores familiares 

organizados com DAP's jurídicas, nos 

mercados tanto institucional (este mercado 

é o referente às politicas já existentes(ex: 

PAA e PENAE), quanto privado.  
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Fonte: Barbara Nogara - Assessoria de Comunicação 
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Núcleo de Fruticultura Irrigada realiza capacitações em fruticultura 

para a comunidade 

A equipe do Setor de Fruticultura 

realizou na última terça-feira um 

treinamento sobre a Implantação de 

pomares, podas de frutíferas e enxertias 

para 36 produtores de fumo do município 

de Candelária. Os produtores são 

associados na Cooperfumos, a qual tem 

1800 filiados e estão investindo em 

fruticultura visando à geração de renda 

como opção à cultura do tabaco. Esta foi a 

terceira turma da Cooperfumos treinada 

em fruticultura pelo Politécnico. 

No dia 7 de julho, a equipe da 

fruticultura realizou um treinamento sobre 

a Cultura da Nogueira-pecã em 

Encruzilhada do Sul; participaram do 

treinamento 168 pessoas entre 

produtores, extensionistas da Emater e 

profissionais da região leste do Estado. O 

Município de Encruzilhada possui 120 

produtores de frutas, sendo 78 hectares 

com nogueira-pecã. 

 

No dia 23 de junho, a equipe da 

fruticultura realizou uma capacitação para 

45 técnicos, agrônomos e chefes das 

regionais da Emater/RS, sobre a cultura da 

Nogueira-pecã. Na ocasião, contou com a 

presença do Reitor da UFSM, prof. Paulo 

Afonso Burmann, o qual saudou os 

participantes e comentou que a UFSM está 

aberta a parcerias e a trocas de 

experiências com a comunidade. O Reitor 

também elogiou o Colégio Politécnico pelas 

ações de extensão, sendo referência em 

algumas áreas. O professor Valmir Aita - 

Diretor do Politécnico fez a abertura do 

evento saudando os participantes. A 

Emater possui escritórios em 496 

municípios do Estado. A equipe da 

fruticultura forneceu o livro sobre a 

Nogueira-pecã com 301 páginas e CD com 

1100 slides, para que as chefias regionais 

possam treinar as demais Emater 

municipais do estado.  
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O professor Diniz Fronza, 

coordenador do evento, ressaltou a 

importância da Emater para o 

desenvolvimento do Rio Grande, pois a 

mesma atende a 250 mil famílias por ano, 

sendo uma parceria fundamental para o 

desenvolvimento do Estado. O Diretor 

Técnico estadual Valmir Wegner solicitou a 

realização de mais um curso, para uma 

nova equipe, pois assim poderão replicar 

para todo o estado. Na oportunidade, 

agradeceu os diversos treinamentos que a 

equipe da fruticultura tem feito para os 

profissionais da Emater, bem como para 

seus produtores assistidos e destacou a 

forma de realização a qual é voltada para a 

geração de renda, com ênfase nas práticas 

e aplicada à realidade do produtor. 

Nos dias 13 e 30 de junho, a equipe 

da fruticultura realizou um curso de podas 

das frutíferas e um curso de produção de 

nozes voltada para os professores, 

servidores e alunos do Politécnico, em que 

participaram 142 pessoas.  

A Equipe agradece a participação 

de todos e o apoio da comunidade na 

realização dos cursos. O Setor de 

fruticultura capacitou 1468 pessoas no 

primeiro semestre de 2015. 
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Diagramação e Edição: 

 Denise C. Gonzales- Secretária Executiva do Colégio Politécnico da 

UFSM; 

 Barbara Nogara- Assessoria de Comunicação; 

 Miriane Costa Fonseca- Revisão. 

 

 

 


