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Alunos da Tecnologia em Geopro-cessamento ajudam na manutenção dos marcos geodésicos da  UFSM

Durante os meses de março e abril, acadêmicos do Curso de Tecnologia em Geoprocessamento do Co-
légio Politécnico realizaram atividades de restauração e 
manutenção dos marcos geodésicos instalados em dife-
rentes locais do campus da UFSM. 

Os marcos geodésicos são pontos com informações 
precisas de latitude, longitude e altitude. Em geral, for-
mados por estruturas de concreto, são usados como 
referência para a construção de rodovias, ferrovias e 
barragens, demarcação de propriedades e para a elabo-
ração de mapas. Juntos, formam o Sistema Geodésico 
Brasileiro, que é administrado pelo IBGE.

Segundo Alencar Soares, integrante do setor de To-
pogra� a, atualmente apenas 27 pontos geodésicos en-
contram-se materializados de um total de 42. Alguns 
deles foram dani� cados e serão reconstruídos, outros 
terão de ser realocados. O trabalho de restauração e manutenção dos marcos geodésicos faz parte do proje-
to 44702, o qual tem como objetivo dar apoio didático às aulas práticas dos Cursos Técnicos e Tecnológicos 
do Colégio Politécnico da UFSM. 
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Colégio Politécnico oferece curso de produção de morangos

O  Colégio Politécnico da UFSM promove, nos dias 
26 e 27 de maio, a 10ª edição do Curso de Cultivo de 
Morango. Durante o curso, serão abordados os seguin-
tes temas: situação atual, tendências da cultura e rendi-
mento � nanceiro, cultivares de morango, propagação, 
preparo do substrato e do solo, plantio, irrigação, fertir-
rigação, manejo de pragas e doenças, produção orgâni-
ca de morangos, colheita e comercialização.

Os participantes receberão apostila e DVD com 
mais de 400 slides e 30 vídeos. Na programação, estão 
incluídas aulas práticas e visita técnica a um produtor 
de morangos. 

Na sexta-feira (26), a aula será das 18h30min às 
22h; no sábado (27), as atividades acontecem das 8h 
às 17h30min. 

Inscrições e mais informações pelo e-mail cursos-
defruticultura@gmail.com, pelo telefone (55) 3220-
8273 – Ramal 202 ou celular 55-996607069. Serão dis-
ponibilizadas 30 vagas.

Fonte: Informativo UFSM
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Técnico em Farmácia visita indústria da área

No dia 24 de abril, acompanhados dos professores Pablo Teixeira e Magda Monego, alunos do 3º semes-
tre do curso Técnico em Farmácia realizaram uma visita técnica na Multilab, indústria farmacêutica, em 
São Jerônimo/RS. O objetivo da visita foi visualizar, na prática, uma linha de produção industrial de dife-
rentes formas farmacêuticas, bem como as mais variadas maneiras de controle para garantia da qualidade.rentes formas farmacêuticas, bem como as mais variadas maneiras de controle para garantia da qualidade.rentes formas farmacêuticas, bem como as mais variadas maneiras de controle para garantia da qualidade.rentes formas farmacêuticas, bem como as mais variadas maneiras de controle para garantia da qualidade.

Colégio Politécnico oferece curso de produção de morangos

O 4° Fórum Itinerante do Leite - Mitos e Verdades será 
realizado no dia 1º de junho, em Palmeira das Missões. A 
UFSM é uma das organizadoras do evento, por meio do 
Programa de Pós-Graduação em Agronegócios. 

O evento, que será realizado na Escola Estadual Técni-
ca Celeste Gobbato, das 8h às 16h, reunirá pesquisadores, 
consultores, autoridades e líderes de entidades representati-
vas do setor e contará com transmissão ao vivo pelo Canal 
Rural. A agenda inclui também almoço e o� cinas técnicas.

No primeiro painel da manhã, palestrantes e debate-
dores falarão sobre mercado, consumo e inovação. Em se-
guida, entrarão em discussão os temas: gestão, produção e 
renda, procurando esclarecer o que é mito ou verdade da 
produção ao consumo do leite.

Ao realizar a inscrição antecipada, o participante poderá 
optar por uma das seis o� cinas técnicas, as quais serão rea-
lizadas das 13h45min às 16h.

Mais informações e inscrições no site do PPG em Agro-
negócios:

 http://coral.ufsm.br/ppgagr/index.php/home/noticias/
53-forumdoleite

Fonte: Informativo UFSM
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Técnico em Farmácia visita indústria da área

Com a temática “Desa� os e Perspectivas da Agricultura Familiar”, será realizado, nos 
dias 24 e 25 de maio, o “IX Simpósio de Atualização em Agronomia”. A realização do 
evento é do Programa de Educação Tutorial de Ciências Agrárias do campus de Frederico 
Westphalen em parceria com o CREA-RS. As atividades terão início às 18h30min nos 
dois dias e ocorrerão no auditório da Escola Estadual de Ensino Médio Cardeal Roncalli.

Dentre a programação estão palestras que envolvem temas como “o panorama da 
agricultura familiar e seus desa� os” e “perspectivas e experiências de sucesso”.

As inscrições podem ser feitas antecipadamente com o PET, tendo o custo de R$ 25, 
ou no dia de início do evento, com o custo de R$ 40.

Fonte: Informativo UFSM
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Alunos de Gestão de Cooperativas realizam estágio na Cotrijui

Cinco alunos do Curso Superior em Gestão de Cooperativas do Colégio Politécnico es-
tão realizando estágio obrigatório na Cotrijui, desde 
o dia 17 de abril.

Durante os dias 8 e 9 de maio, eles foram acompa-
nhados pelo professor Gilmar Wakulicz, coordena-
dor de estágios do curso, pelo diretor superintenden-
te da Cotrijui, Gilmar Fragoso, e pela recém-formada 
no curso de Gestão em Cooperativas, Suzana Carg-
nelutti, em uma viagem de treinamento na empresa 
Tecnicon Sistemas Gerenciais em Horizontina, no 
noroeste do estado. 

Os acadêmicos, Paulo Roberto Haas, Dionata 
Lima da Rosa, Rodrigo João Müller, Jones Diego Ra-
diske e Natiusa Boldone dos Santos estão em treina-
mento para implementação de um novo sistema de 
gerenciamento para a Cooperativa.

O treinamento foi coordenado pelo diretor de projetos da Tecnicon, Jair Wasczyviuk, e 
contou com a presença de demais gestores da Cotrijui.
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Colégio Politécnico oferece curso de produção de morangos

No dia 13 de maio de 1966 deu-se a aula inaugural do pri-
meiro curso superior de Zootecnia instalado no Brasil, daí re-
monta a data comemorativa do dia do zootecnista. Através da 
Lei 5.550 de 4 de dezembro de 1968, a atuação do zootecnista 
foi regulamentada.

Para marcar a data, o Diretório Acadêmico da Zootecnia 
‘’Octavio Domingues’’, juntamente com a Coordenação do 
Curso de Zootecnia do campus Santa Maria e a Direção do 
Centro de Ciências Rurais promoveram uma confraternização 
alusiva ao Dia do Zootecnista que aconteceu dia 11 de Maio, 
no Auditório Flávio Miguel Schneider (CCR) a partir das 18h, 
tendo como programação uma palestra com o professor Paulo 
R. N. Rorato, abordando assuntos pertinentes à atuação do zoo-
tecnista no âmbito pro� ssional, seguida de jantar.

O Diretório Acadêmico da Zootecnia ‘’Octavio Domin-
gues’’ também está promovendo uma ação solidária de apoio à 
Instituição Casa Maria. Foram arrecadados alimentos não pe-
recíveis durante os dias 2 e 11 de maio, que serão encaminhados 
à instituição, a qual necessita do apoio de toda a comunidade.

Fonte: Núcleo de Divulgação Institucional do Centro de Ciências Rurais
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Nossa homenagem, mesmo que tardia, a 
todas as mães, professoras e servidoras 

do Colégio Politécnico.

Com carinho, Assessoria de comunicação 
do Colégio Politécninco.

“O coração da mãe é a sala 
de aula do filho.” (Bucker)
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