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Os dias 13 e 14 de julho foram de integração entre as turmas do 
Ensino Médio com uma gincana que incluiu várias atividades artísticas, 
culturais e de entretenimento, como apresentações de dança, perfor-
mances, quis, jogos, entre outras. 

Algumas atividades foram distribuídas com antecedência, como a 
montagem de um telejornal com notícias fictícias sobre o Colégio em 
tom humorístico e um número de dublagem. 

A primeira manhã terminou com uma prova da gincana, na qual cada 
equipe deveria montar uma mesa com alimentos e bebidas na temática: 
“Rede de Fast Food Saudável”. Após o julgamento, os presentes pude-
ram degustar o que foi levado. 

Após as provas do segundo dia, a turma 31 (3ª série) venceu com 
uma diferença muito pequena em relação à turma da 2ª série. As pro-
duções das três turmas, neste ano, foram muito inteligentes e criativas.

Ensino Médio encerra primeiro semestre com Gincana
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O Programa de Pós-Graduação em Agricultura de Precisão (PPGAP) dis-
ponibilizou para download o livro “Agricultura 
de Precisão no Rio Grande do Sul”. A obra con-
templa algumas das principais pesquisas em 
agricultura de precisão que estão em desen-
volvimento no Rio Grande do Sul.

Organizado por Antônio Luis Santi, Elódio 
Sebem, Enio Giotto e Telmo Jorge Carneiro 
Amado, o livro aborda os projetos Aquarius e 
APCoop, a amostragem de solo para agricul-
tura de precisão e os problemas decorrentes 
de falhas neste processo, o mapeamento da 
produtividade de grãos e a utilização dos ma-
pas gerados pelos sensores de colheita, além 
da análise econômica do uso da agricultura de 
precisão, entre outros temas.

O livro, editado pela CESPOL Publicações, 
está disponível gratuitamente a toda a comu-
nidade acadêmica e demais interessados no 
site do PPGAP através do link: https://goo.gl/Up3nVs.

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM

No dia 21 de agosto, o PhD Patrício Grassini, professor na University 
of Nebraska (EUA) e líder do projeto Global Yield Gap Atlas, ministrará a 
palestra “Science for food: The Global Yield Gap and Water Productivity 
Atlas”. 

A palestra, destinada a alunos, professores, pesquisadores, exten-
sionistas, agricultores e consultores técnicos, pretende abordar as 
lacunas mundiais 
na produtividade de 
culturas agrícolas 
e será realizada às 
14h na sala 208 da 
Reitoria da UFSM.

Para inscrições, 
os interessados de-
vem enviar o nome 
completo e profis-
são para o e-mail 
yieldgap1@gmail.
com.

Livro “Agricultura de Precisão no Rio Grande do Sul” é disponibilizado  para download

Professor de universidade americana palestra na UFSM sobre culturas agrícolas

https://goo.gl/Up3nVs.
https://goo.gl/Up3nVs.
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Com uma carga horária de 60 horas, o Curso de Manutenção de Notebooks, iniciado no dia 
27 de junho e encerrado no dia 22 de julho, oportunizou aos estudantes e professores ampliar o 
conhecimento, além de estreitar a relação entre o curso, estudantes e as empresas.

 Promovido pelo Curso Técnico em Informática, juntamente das empresas parceiras Brassul 
Informática, Help Notebooks e Speed Informática e com o apoio da direção do Colégio Politéc-
nico e da CESPOL, o workshop teve como principal público os estudantes do curso Técnico em 
Informática com interesse na área de ma-
nutenção de notebooks, porém estudantes 
interessados de outros cursos do Politécni-
co também puderam participar.

Dentre recuperação de carcaças de no-
tebooks, soldas de chips nas placas mães 
e demais tipos de manutenções, foram 
consertados mais de 10 notebooks de alu-
nos, além de alguns notebooks do Colégio 
Politécnico, o que comprova a qualidade 
técnica do aprendizado adquirido.

Fonte: Assessoria de Comunicação 
UFSM

Técnico em Informática promove curso  sobre manutenção de notebooks

O Curso Técnico em Alimentos divulga a programação de seus 
minicursos sobre derivados cárneos, abertos a toda a comunidade. As 
atividades ocorrerão nas quartas-feiras, das 13h30min às 17h30min.

São disponibilizadas 30 vagas por minicurso. As inscrições são 
obrigatórias e devem ser feitas na secretaria do Colégio Politécnico 

(sala 323 do Bloco F), no valor de R$ 10,00 para cada minicurso. 
A presença garante devolução do valor e certificado de 

participa-
ção.

A pro-
gramação 
completa 
pode ser 

conferida no 
cartaz. Para 
mais infor-

mações: 
(55) 3220-

8273.

Técnico em Alimentos realiza minicursos  sobre derivados cárneos

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM
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Azeite de oliva pode ser rentável para produzir, tanto quanto acrescenta saúde e qualidade 
de vida para quem o consome. Para falar sobre a produção e o consumo desse óleo tão especial, 
o Programa Socioambiental Multicentros, ao lado do Departamento de Defesa Fitossanitária do 
Centro de Ciências Rurais, CAPES, Fundação de Ciência e Tecnologia, NEA e Instituto Politécnico 
de Bragança/Portugal, promovem o 37º Seminário de Educação Socioambiental “Azeite de oli-
va: da oliveira ao consumidor”. 

O seminário será conduzido, no dia 3 de agosto, às 16h, pelo engenheiro Nuno Rodrigues, 
do Instituto Politécnico de Bragança. O pesquisador tem doutorado em Biossistemas e mestrado 
em Qualidade Alimentar. O local da atividade será o Auditório Flavio Miguel Schneider, anexo 
ao prédio 42. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://goo.gl/kqy38m

Pesquisador português conduz seminário “azeite de oliva: da oliveira ao consumidor”

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM
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