
ANO 2017 - EDIÇÃO 435

Está aberta, até o dia 14 de outubro, a chamada interna da Pró-Reito-
ria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP) para criação de cursos de mes-
trado e doutorado – nas modalidades lato e stricto sensu. Após serem 
aprovadas pelo comitê de seleção da pró-reitoria, as propostas serão 
encaminhadas para avaliação da CAPES.

 Os principais aspectos a serem julgados são a adequação do 
projeto com relação a área de conhecimento, objetivos, estrutura curri-
cular, demanda regional e infraestrutura necessária, bem como o corpo 
docente envolvido e a significância da sua produção acadêmica.

 Mais informações podem ser encontradas no edital: 
https://goo.gl/J6zz15. 

Fonte: Agência de Notícias da UFSM
 

PRPGP recebe sugestões para criação de cursos de pós-graduação

Na última quarta-feira (13), o curso de Gestão Ambiental e os técnicos 
em Agropecuária, Administração, Paisagismo e Secretariado realizaram 
formatura de gabinete conjunta, no auditório do Colégio Politécnico. A 
cerimônia contou com a presença do diretor Valmir Aita, bem como 
os alunos e professo-
res dos respectivos 
cursos.

 Parabeniza-
mos aos acadêmicos 
pela conquista e lhes 
desejamos sucesso 
no exercício de suas 
profissões.

Cursos do Politécnico realizam  formatura de gabinete

https://goo.gl/J6zz15. 
http://
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 O trabalho “Variabilidade espacialde NDVI e EVI no estágio vegetativo da soja”, apresentado pela mestranda 
em Agricultura de Precisão Daniely Vaz Rodrigues da Silva, ganhou o primeiro lugar na categoria “Resumo expan-
dido” do II Simpósio do Agronegócio da Unipampa, que foi realizado em 24 e 25 de agos- to no campus de Dom 
Pedrito. Os resultados da pesquisa serão, agora, publi-
cados em uma revista científica (https://goo.gl/WdrehJ)
O trabalho foi produzido sob a coordenação do professor 
Elódio Sebem e teve como coautores os bolsistas de Ini-
ciação Científica Letícia Daiane Pedrali e Marcos Augusto 
Gomes dos Santos.

Trabalho de mestranda em Agricultura de Precisão é premiado em evento

https://goo.gl/WdrehJ
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A turma do 4º semestre do curso Técnico em Agropecuária do Colégio Politécnico da UFSM tem o prazer 
de convidar a todos para a 2ª Tarde de Campo – Sistemas sustentáveis em bovinos e ovinos de corte: alterna-
tivas de produção em pastagem, que será realizada no dia 22 de setembro, a partir das 13h30min.

O evento tem organização no âmbito da disciplina de Extensão Rural, mas 
sua abrangência se estende a todo o Setor de Bovinos de Corte do Colégio. 
Essa área vem desenvolvendo um conjunto de ações, tendo em vista uma oti-
mização dos recursos disponíveis nas unidades de produção rural, mas tam-
bém avaliando tecnologias que possam ser compartilhadas em nível regional.

A tarde será composta por cinco estações: “Manejo de gado de cria com 
pastejo horário em azevém”, “Recria de novilhas em pastagem de tifton com 
ressemeadura de azevém e trevo-branco”, “Produção intensiva de cordeiros”, 
“Consórcio de azevém tetraploide e de ciclo longo com trevo-branco” e “Pas-
tagens de verão (panicuns e brachiarias) consorciados com espécies de inver-
no”.

As inscrições podem ser efetuadas pelo e-mail tarde_agropecuaria2016@
outlook.com ou pelo telefone (55) 99659-0412, informando nome completo, 
RG, CPF, e-mail e número de telefone. O evento fornece certificado aos parti-
cipantes.

2ª Tarde de Campo do Técnico em  Agropecuária acontecerá no dia 22
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Iniciaram, no mês de agosto, os minicursos de derivados 
cárneos, que fazem parte do projeto de extensão do curso Téc-
nico em Alimentos do Colégio Politécnico da UFSM. Além de 
divulgar o curso, os minicursos também têm a finalidade de 
promover integração e troca de experiências entre os discentes 
e a comunidade. Fazem parte deste projeto as alunas do curso 
Técnico em Alimentos Mariluce de Souza, Tainara da Silva Bosi 
e Vitória Rodrigues de Christo, supervisionadas pelo técnico 
Dejanir Pissinin e pela professora Vanessa Gass da Silveira.

Os minicursos são realizados todas as quartas-feiras, das 
13h30min às 17h30min, e acontecerão até o dia 8 de novem-
bro. Nestes encontros são elaborados diversos derivados cár-
neos, como linguiças, copas, salames, mortadela, presunto, 
tender, hambúrguer, etc. São disponibilizadas 30 vagas por 
minicurso. Inscrições e demais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (55) 3220-8273.

Curso Técnico em Alimentos está promovendo minicursos de derivados cárneos
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Nos dias 14, 15 e 16 ocorreu mais uma edição do Descubra UFSM, evento que 
apresenta aos visitantes (em grande parte professores e alunos de escolas da re-
gião) os cursos e as potencialidades que a Universidade oferece, voltando-se princi-
palmente aos interessados em ingressar na instituição.

O Politécnico teve uma participação bastante significativa junto ao evento. Além 
da tradicional área exclusiva, onde os alunos e professores dos cursos tiram dúvi-
das dos visitantes e apresentaram alguns dos trabalhos 
desenvolvidos, houve também exposições à parte. Foi 
o caso da Floresce – Floricultura Escola, que ministrou 
minicursos e distribuiu mudas de flores aos visitantes. 
O curso Técnico em Paisagismo também contribuiu na 
ornamentação da entrada do evento.

Outro aspecto significativo foi que, nesse ano, foi 
disponibilizado aos interessados um tour pelas depen-
dências do Colégio, onde se pode conhecer um pouco 
dos cursos, dos espaços e dos equipamentos disponí-
veis para utilização pelos alunos do Politécnico. O tour, 
que teve diversas edições no decorrer da quinta e da 
sexta-feira (dias 14 e 15), foi guiado pelo diretor Valmir Aita, pelos professores Marcia 
Costa e Antonio Carlos Mortari e pela técnica-administrativa Fabiane Montoli.

Participação do Colégio no Descubra UFSM



ANO 2017 - EDIÇÃO 435

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO -  

COLÉGIO POLITÉCNICO 
WWW. POLITECNICO.UFSM.BR

/politecnico.ufsm

assessoriadecomunicacao@ 
politecnico.ufsm.br

(55) 3220-8273

EDITORA DE CONTEÚDO:
Márcia Zanin

DIAGRAMAÇÃO:
Francine Alves 

REVISÃO:
Sônia Maria M. Crescencio

COORDENAÇÃO DO PROJETO  
DE EXTENSÃO EM ASSESSORIA  

DE COMUNICAÇÃO:
Sônia Maria M. Crescencio


