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Técnico em Agroindústria realiza visita 

Na manhã de segunda-feira, 22 de 

junho, a Turma 31 do Curso Técnico em 

Agroindústria na disciplina de 

Planejamento e Projeto visitou a Fábrica de 

Laticínios Vitor&Nina, na cidade de Júlio de 

Castilhos.  

Na granja de 40 ha, o leite é 

transformado diariamente em iogurte e 

distribuído em Júlio de Castilhos, Itaara e 

Santa Maria e conta com a participação de 

quatro funcionários na área de laticínios e 

três, na área de produção. 

  Fonte: Prof. Bira Carvalho

 

Universidade Federal de Santa Maria. Sexta-feira, 29 de junho de 2015. Nº 374 
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Revista Globo Rural 

O professor Berilo de Souza Brum 

Júnior foi o consultor de uma nota 

referente à criação de coelhos publicada na 

sessão ‘‘Vida na Fazenda’’ da revista Globo 

Rural deste mês. 

Fonte: Prof. Berilo Júnior  
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Revista RGC aprova projeto no Pró-revistas da UFSM 

A Revista de Gestão e Organizações 

Cooperativas – RGC (ISSN: 2359-0432), que 

está vinculada ao Grupo de Pesquisa em 

Gestão e Organizações Coletivas (GESCOL) 

do Colégio Politécnico da UFSM, publicou a 

2ª edição no mês de abril de 2015 e está 

em fase final para o lançamento da sua 

3ª edição, com artigos referentes à área de 

Cooperativismo, de autores de várias 

regiões do país. A revista está com quatro 

indexações e aguardando período de 

avaliação Qualis.  

Ciente do Edital 

Nº023/PRPGP/UFSM, realizou a inscrição 

do projeto ao Programa Pró-Revistas. Para 

alegria dos membros do Corpo Editorial, o 

projeto foi aprovado e a revista recebeu a 

concessão de R$ 3.117,42 (três mil cento e 

dezessete reais e quarenta e dois 

centavos), que serão utilizados para 

melhorias da revista.  

 

Como principais metas para 2015, 

a revista pretende: obter avaliação do 

Qualis; ampliar e qualificar o corpo 

editorial; publicar dois números e se 

possível um número especial;  

implementar um template para os artigos, 

bem como traduções. 
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Curso de Gestão de Cooperativas realiza visita técnica em Cooperativas 

da Serra Gaúcha 

Nos dias 19 e 20 de junho de 2015, 

os alunos e professores do curso de Gestão 

de Cooperativas realizaram visitas técnicas 

em cooperativas da Região da Serra 

Gaúcha.  

O roteiro da viagem iniciou-se às 

9h, no município de Teutônia, com a 

Palestra do Sr. Dirceu Bayer (Presidente da 

Cooperativa). Na sequência, houve uma 

visitação na Indústria de laticínios e o 

almoço na Associação dos Funcionários da 

Cooperativa.  

Na tarde do dia 19, o passeio 

ocorreu pela Capital Nacional do 

Cooperativismo, Nova Petrópolis, com 

visitas ao Monumento Força Cooperativa - 

o primeiro monumento ao cooperativismo 

do mundo, ao Monumento ao Padre 

Amstad - percursor do Cooperativismo de 

Crédito na América Latina e ao museu 

Padre Amstad, que fica localizado no 

mesmo prédio onde foi fundada a primeira 

cooperativa de crédito do Brasil, em 1902.  

No dia 20, a turma dirigiu-se para 

Picada Café, onde visitaram o Parque 

Histórico Municipal Jorge Kohn, local onde 

são comercializados os produtos da 

Cooperativa Coopernatural. 

Posteriormente, foram para a sede da 

mesma e com a apresentação realizada por 

Ricardo Edson Fritsch (presidente da 

Cooperativa), o roteiro de visitas técnicas 

na serra gaúcha foi encerrado. 
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Fonte: Prof. Gabriel Ferreira  
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Arraial do Poli 

A chuva que caiu durante quase 

toda a quarta-feira, 24, não impediu a 

realização da Festa Junina do Colégio 

Politécnico. Organizada pelos alunos do 

ensino médio, que se mobilizaram desde 

cedo para transportar as atrações para o 

‘‘metálico’’, salão coberto que fica em 

frente ao bar do Colégio, aos fundos do 

Bloco B. 

O tradicional quentão ajudou na 

hora de aquecer o pessoal que prestigiou a 

festa que contou ainda com a venda de 

cachorro-quente, pipoca, doces e salgados. 

Brincadeiras típicas e a apresentação do 

Grupo Yandê ficaram  

 

responsáveis pela animação do 

ambiente. 

Fotos da festa encontram-se na 

página do Colégio no Facebook e no 

aplicativo Instagram (@poliufsm). 

Solicitação de tradutor ou intérprete 

O Núcleo de Acessibilidade informa 

que, a partir de agora, as solicitações de 

serviço de Tradutor Intérprete de Língua de 

Sinais devem ser feitas através do 

link: http://w3.ufsm.br/acessibilidade/inde

x.php/formulario-de-solicitacao-de-

interprete.  

 
Colégio Politécnico recebe Concessão de Recursos para a Avaliação 

Institucional 2015 

 

O Colégio Politécnico da UFSM 

recebeu o valor de R$ 47.433,33, 

http://w3.ufsm.br/acessibilidade/index.php/formulario-de-solicitacao-de-interprete
http://w3.ufsm.br/acessibilidade/index.php/formulario-de-solicitacao-de-interprete
http://w3.ufsm.br/acessibilidade/index.php/formulario-de-solicitacao-de-interprete
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referente ao Edital para concessão de 

recursos para a avaliação institucional 

ano 2015 – Edital 001/2015. 
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A Avaliação institucional é uma 

pesquisa que tem como objetivo 

contribuir com o Colégio Politécnico e 

com a UFSM, a partir de opiniões, 

ideias e sugestões, proporcionando à 

universidade o conhecimento de suas 

forças e fraquezas e lembrando que o 

engajamento coletivo promove 

mudanças. Todos os discentes e 

docentes do Ensino Médio e dos Cursos 

Técnicos, Graduações e Pós-

Graduações do Colégio Politécnico da 

UFSM são convidados a participar, 

respondendo um questionário online 

via Portal do Aluno ou Portal do 

Professor. A avaliação é um momento 

importante para a comunidade do 

Colégio, que permitirá uma reflexão em 

relação à qualidade do Colégio e da 

UFSM.  
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