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No intuito de dar continuidade à sensibilização, a CSA divulga NOVA 
PARCIAL dos indicadores de participação da  Pesquisa de Avaliação Do-
cente pelo Discente, referente ao 1º semestre de 2017. Esta parcial 
tem como base os resultados até o dia 26/07/2017.

A pesquisa iniciou no dia 07/06/2017 e encerrou no dia 31/07/2017, 
sendo acessada pelo Portal do Aluno. Para visualizar o arquivo com o 
índice de participação dos alunos por curso, clique no link: 

https://goo.gl/nxZXiK.
A Comissão Setorial de Avaliação do Colégio Politécnico da UFSM 

coloca-se à disposição da sua Comunidade através do site:
 www.politecnico.ufsm.br/csa

CSA divulga NOVA PARCIAL dos indi-cadores de participação da  Pesquisa deAva-liação Docente pelo Discente 2017/1

Nos dias 4 e 5 de agosto, o Colégio Politécnico da UFSM oferecerá 
a 11ª edição do Curso de Cultivo de Morango Fertirrigado. Na progra-
mação, estão incluídas aulas práticas e visita técnica a um produtor de 
morangos. Os participantes ganharão apostila com 277 páginas e DVD 
com mais de 500 slides e 25 vídeos.

Durante o curso, serão abordados os seguintes temas: situação atual 
e tendências da cultura, cultivares de morango, propagação, preparo do 
substrato e do solo, plantio, irrigação, fertirrigação, manejo de pragas 
e doenças, produção orgânica de morangos, colheita e comercialização. 
Na sexta-feira (4), as aulas serão das 18h30min às 22h; no sábado (05), 
as atividades acontecem das 8h às 17h30min.

Inscrições e mais informações pelo e-mail cursosdefruticultura@
gmail.com ou pelos telefones (55) 3220-8273 (ramal 202) e (55) 99660-
7069.

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM

Curso de produção de morangos é oferecidopelo Colégio Politécnico

https://goo.gl/nxZXiK.
http://www.politecnico.ufsm.br/csa
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A Floresce, floricultura escola do Colégio Politécnico, está com novo horá-
rio de atendimento desde o dia 20 de julho: das 13h às 17h. O atendimen-
to ao público ocorre nas terças, quartas e 
quintas-feiras.

Criada em novembro de 2015, a flori-
cultura escola oferece uma oportunidade 
para que professores, alunos, bolsistas e 
estagiários do curso técnico em Paisagis-
mo coloquem em prática os conhecimentos 
teóricos aprendidos dentro da sala de aula.

Alguns dos arranjos produzidos na Flo-
resce podem ser conferidos em sua página 
no Facebook, através do link: https://goo.
gl/MJtGxo. Mais informações pelo fone 
3220-9420, ramal 244.

                                                                      Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM

Um lugar para reunir, em um único evento, o que o Coração do Rio 
Grande tem de melhor na sua produção rural e agroindustrial. A segunda 
edição do Pátio Rural de Santa Maria será realizada em agosto nos dias 05, 
das 14h às 21h, e 06, das 10h às 20h, no Hotel Fazenda Pampas (antiga 
Cidade dos Meninos).

No evento, promovido pela Prefeitura de Santa Maria, haverá 
gastronomia e 
produção dos dis-
tritos; Pátio Food 
Park; almoço e 
jantar colonial; 
atrações musicais; 
e diversas outras 
opções de entre-
tenimento, como 
passeio a cavalo, 
dindinho, pedali-
nho e parede de 
escalada. A entra-
da é gratuita.

Floricultura escola tem novo horário de atendimento

Santa Maria recebe a 2ª edição do  Pátio Rural

https://goo.gl/MJtGxo
https://goo.gl/MJtGxo
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O Colégio Politécnico representou a UFSM no Dia de Campo da Fruticultura, realizado na última quinta-fei-
ra (20 de julho) em Rio Pardo, na área da Expoagro da Associação 
dos Fumicultores do Brasil (Afubra), entidade anfitriã e apoiado-
ra do evento. Como palestrantes, também estiveram presentes 
profissionais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater/RS) e de duas unidades da Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa): a de Bento Gonçalves (Embrapa Uva 
e Vinho) e a de Pelotas (Embrapa Clima Temperado).

Na ocasião, participaram 170 produtores e técnicos da área de 
fruticultura, aos quais foram apresentadas seis estações: videiras 
(Embrapa Uva e Vinho); pessegueiros (Embrapa Clima Tempera-
do); bananeira, morangueiro e citros (Emater/RS); nogueira-pecã 
(Colégio Politécnico da UFSM). O professor Diniz Fronza, que fez a 
palestra sobre o cultivo da nogueira, informa que a equipe do Po-
litécnico já realizou 32 cursos e 17 dias de campo sobre a cultura da noz pecã, atendendo a mais de 3.500 pessoas.

]
      Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM

Politécnico realiza dia de campo para fruticultores em Rio Pardo
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