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RGC Publica 2ª edição e amplia indexadores e parceria 

A Revista de Gestão e Organizações 

Cooperativas – RGC (ISSN: 2359-0432), 

vinculada ao Grupo de Pesquisa em Gestão 

e Organizações Coletivas (GESCOL) do 

Colégio Politécnico da UFSM, publicou sua 

2ª edição no mês de abril de 2015.  

A atual edição da revista conta com 

oito artigos referentes à área de 

Cooperativismo, de autores de várias 

regiões do país, sendo muitos deles 

vinculados a programas de pós-graduação. 

  O periódico de acesso livre é 

publicado semestralmente, e todas as suas 

publicações podem ser conferidas através 

do link: 

http://cascavel.ufsm.br/revistas/ojs-

2.2.2/index.php/rgc/index. A cópia física 

também está disponível na biblioteca 

central da UFSM e na biblioteca setorial do 

Colégio Politécnico da UFSM. 

 A missão da Revista de Gestão e 

Organizações Cooperativas consiste em 

publicar a pesquisa empírica que testa, 

amplia ou constrói estudos voltados para 

organizações coletivas e que contribuem 

com a prática de gestão. 

 Atualmente, a revista conta com 

quatro indexadores, sendo eles: 

Sumários.org, Diadorim, Portal SEER e 

LOCKSS.  

 Recentemente, a revista também 

formou parceria com o site 

gestaodecooperativas.com.br, que publica 

artigos e notícias referentes ao 

cooperativismo e agropecuária.  

 Para os autores que estiverem 

interessados em enviar seus artigos, o 

prazo para submissão está aberto até o dia 

31 de maio de 2015, através do site da 

revista. 

 Para entrar em contato, o e-mail da 

revista é revistargc@politecnico.ufsm.br 
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Curso Técnico em Fruticultura realizará seis eventos de extensão 

nos próximos dias 

09 de maio - Dia de Campo de 

Fruticultura em Agudo - organizado pelos 

alunos do Curso de Fruticultura do Polo de 

Agudo (100 vagas). 

12 de maio - o Politécnico receberá 

40 estudantes da Escola Técnica de 

Cachoeira do Sul para dar um treinamento 

sobre nogueira-pecã (40 vagas - grupo 

fechado). 

15 e 16 de maio- ocorre o Curso o 

Cultivo da Nogueira-pecã para 40 

produtores. 

30 de maio- será oferecido um 

Curso sobre a Nogueira-pecã para 

estudantes do Politécnico - interessados na 

cultura. 

09 de junho - será oferecido, a 

pedido da EMATER, um Curso Avançado 

Sobre a Cultura da Nogueira para os 

Técnicos e Agrônomos da EMATER-RS (40 

vagas). 

13 de junho - será oferecido um 

Curso de Poda das Plantas Frutíferas para 

os estudantes e servidores do Politécnico 

interessados na área (40 vagas). 

Dias 19 e 20 de maio - o 15º Curso 

de Produção de Nozes para 40 produtores. 

 

“Micotoxinas em cereais” 

No dia 17 de abril de 2015, no 

Anfiteatro do Colégio Politécnico, os alunos 

dos Cursos Técnicos em Alimentos, 

Agroindústria e Agropecuária participaram 

da palestra apresentada pela Profª Vanessa 

Gass da Silveira. A Profª Vanessa trabalha 

no Laboratório de Análises Mico 

toxicológicas – LAMIC da UFSM e é 

doutoranda em nutrição animal do Curso 

de Doutorado em Medicina Veterinária - 

UFSM. Na oportunidade, os alunos 

conheceram as diferentes micotoxinas 
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presentes nos alimentos e o seu reflexo na 

saúde humana e animal. Destacou-se 

também a importância dos cuidados que 

devemos ter com a produção e o 

armazenamento de cereais.  
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Dia das mães 
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