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Curso técnico em agropecuária realiza aula prática na área nova 

Na segunda feira, dia 18 de maio, 

os professores Neventon Ubirajara de 

Carvalho e Antonio Carlos Mortari 

ministraram aulas práticas para os alunos 

do Curso Técnico em Agropecuária. 

As turmas dos turnos da manhã e 

da tarde foram divididas, parte dos alunos 

realizaram atividades práticas de vacinação 

contra febre aftosa, castração em terneiros 

desmamados e marcação de machos e 

fêmeas desmamados; e outra parte 

participou das aulas sobre aparelho 

reprodutivo de bovinos. 

 

                                       
Prof. Bira ensinando a fazer a castração
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Animais no brete sendo vacinados 

Colégio Politécnico tem trabalho científico premiado em Congresso 

Florestal

Colégio Politécnico teve o trabalho 

científico Enraizamento de segmentos 

radiculares de Paulownia tomentosa 

(Thunb.) Sieb. &Zucc. em diferentes 

substratos, classificado em segundo lugar, 

recebendo certificado de menção honrosa 

pela comissão organizadora do 12º 

Congresso Florestal em Nova Prata, RS. 

Foram avaliados 167 trabalhos. O 

primeiro lugar ficou com o trabalho da 

Universidade Federal de Santa Catarina e o 

terceiro lugar com a Universidade Federal 

do Paraná. 

Participaram da execução da 

pesquisa os estagiários Dionei Schmidt
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Muraro e Leopoldo Strauss, o bolsista 

Jonas Janner Hamann, o servidor técnico 

administrativo Anderson Rafael Webler e o 

professor Diniz Fronza como orientador. 

 O experimento foi realizado no ano 

de 2012, no setor de fruticultura. A equipe 

estuda há 12 anos a cultura, sendo dez 

destes anos com ensaios e experimentos. A 

equipe foi premiada pela terceira vez nos 

últimos cinco anos em trabalhos de 

pesquisa e extensão e as ações e as 

atividades têm sido pautadas pela 

indissociabilidade entre essas.  

Nos 14 anos de existência do novo 

setor de fruticultura, foram realizados mais 

de 100 cursos de extensão, atendendo 

mais de 20 mil pessoas da comunidade e 

mais de 100 pesquisas apresentadas em 

revistas, congressos e eventos de pesquisa, 

disponibilizados gratuitamente para toda a 

comunidade. Os trabalhos, tanto de 

pesquisa como de extensão, têm buscado 

proporcionar o melhor aprendizado para 

os alunos (gerando 150 diferentes aulas 

práticas), a busca por oportunidades de 

geração de renda, a melhoria da qualidade 

de vida e, inserção social, priorizando os 

princípios da sustentabilidade.  

A equipe da fruticultura agradece o 

apoio de toda a comunidade do Colégio 

Politécnico da UFSM, pois a qualidade das 

ações bem como a amplitude das 

comunidades atingidas somente acontece 

devido ao trabalho em equipe e atuações 

com parcerias.  
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Yes Idiomas oferece descontos para alunos e servidores do Colégio 

Politécnico 
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