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No dia 16 (segunda-feira), foi realizada uma reunião com os servido-
res que ingressaram no Colégio Politécnico no último ano. O encontro 
foi conduzido pelo professor Jaime Stecca, e teve por objetivo trazer 
informações acerca da UFSM e do Colégio para os servidores. Também 
foi realizada uma visita à área nova, local utilizado para aulas práticas 
e desenvolvimento de projetos de agricultura e pecuária.

Reunião de integração dos novos servidores
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Serão oferecidas no Colégio Politécnico duas palestras gra-
tuitas sobre boas práticas na manipulação de alimentos: uma 
no dia 25, às 15h30min, na sala E5, e a outra no dia 30, às 8h, 
na sala E10. Elas são destinadas principalmente a manipulado-
res de alimentos que atuem em estabelecimentos comerciais 
da cidade, mas é aberta à comunidade em geral.

Essas palestras são parte das ações do projeto de extensão 
“Treinamento e avaliação  das condições higiênico-sanitárias 
em  restaurantes de Santa Maria, RS”, executado pelas profes-
soras Vanessa Rosa, Ana Paula Daniel e Andréia Cirolini e as 
bolsistas Aline Finatto e Caroline Giuliani, do curso Técnico em 
Alimentos.

Convite para palestras sobre boas práticas na manipulação de alimentos
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No dia 27 (sábado), o Programa Norton Cezar, veiculado na Rádio Me-
dianeira FM (100.9), será transmitido ao vivo do Colégio Politécnico. O 
objetivo é a divulgação dos cursos oferecidos pela unidade e, principal-
mente, do seu processo seletivo, que está com inscrições abertas até o 
dia 07 de novembro. A direção convida a comunidade do Colégio e da 
UFSM para prestigiar a vinda de Norton e a apresentação do programa.

Programa Norton Cezar será transmitido ao  vivo do Politécnico no próximo sábado

No dia 18 (quarta-feira), o Colégio recebeu a professora Tanira Fabres, consultora 
da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 
no Brasil. A visita teve como objetivo conhecer a fundo a metodologia de ensino do 
Politécnico, tida como exemplar pela organização, a fim de levar suas experiências a 
outras instituições do país.

Representante da UNESCO  visita o Colégio Politécnico
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A Universidade promoverá, de 28 de outubro a 01 de novembro, uma série de atividades referentes ao Dia do Servidor Público, co-
memorado no dia 28. O objetivo da programação é homenagear os servidores pelos serviços prestados à UFSM, incentivar o resgate à 
autoestima e proporcionar momentos de debate, integração e acesso a atividades culturais. O evento ocorre desde 2010; desde o ano 
passado, entretanto, passou a ser acrescido do Simpósio em Gestão Pública, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão de 
Organizações Públicas.

 A Semana será composta por um 
jantar-baile, por ofi- cinas, palestras, minicur-
sos, tour pelo cam- pus, apresentações de 
música e dança, al- moço, etc. A participação 
é gratuita, mas pe- de-se a quem puder que 
contribua com a do- ação de fraldas infantis 
– que serão destina- das à seção de materni-
dade e pediatria do Hospital Universitário de 
Santa Maria (HUSM). Mais informações e a 
programação comple- ta podem ser encontrados 
no site do evento: https://goo.gl/PmJUFE. 

Programação da Semana do  Servidor Público

Fonte: Agência de Notícias da UFSM e site do evento

https://goo.gl/PmJUFE
https://goo.gl/PmJUFE
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O projeto “+Coop: ações extensionistas para o desenvolvimen-
to do cooperativismo” formou sua primeira turma no último dia 20. 
Os participantes deste curso de extensão são cooperados da Coo-
perativa de Crédito Sicredi Fronteira Sul, com sede em Bagé (RS), e 
participaram da formação que abordou temas relacionados ao coo-
perativismo e à gestão das cooperativas. Após a última aula foram 
conferidos os certificados aos concluintes, momento de emoção e 
alegria a muitos que tiveram nesta oportunidade seu primeiro con-
tato com uma universidade.

Projeto +Coop forma sua primeira turma
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