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Na terça-feira (03), a UFSM recebeu o Projeto Cara Branca do Bem, 
que tem por objetivo promover palestras sobre as raças Hereford e Bra-
ford e arrecadar fundos e mantimentos para Entidades sem fins lucrati-
vos. O projeto é realizado pelo Núcleo Jovem Hereford e Braford.

O evento ocorreu no Auditório do Colégio Politécnico e promoveu 
duas palestras inéditas, uma delas sobre “Gestão de Propriedade”, di-
rigida por Marcelo Xavier, proprietário da Agropecuária Sereno e sócio 
da ABHB (Associação Brasileira de Hereford e Braford; e a outra pales-
tra sobre “Manejo e seleção de bovinos de corte das raças Hereford e 
Braford”, coordenada por Emmanuel Cabral, Inspetor Técnico da ABHB. 

A realização do evento contou com a arrecadação de mais de 150 
Kg de alimentos não perecíveis, entre outras formas de doações, que 
serão destinadas à Instituição de Caridade Centro de Apoio à Criança 
com Câncer – CAAC, em Santa Maria. 

Projeto “Cara Branca do Bem” lota Auditório do Colégio Politécnico
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Como preparação para a III Conferência Internacional Agricultura e Ali-
mentação em uma Sociedade Urbanizada, será realizada, no dia 14 de 
abril, em Santa Maria, uma roda de conversa que terá como tema “Cenário 
atual da Agricultura e Alimentação e a Contaminação dos alimentos pelo 
uso de agrotóxicos”.

O bate-papo contará com a presença dos professores Sérgio Schneider 
(UFRGS), Danilo Rheinheimer dos Santos (UFSM) e Renato Zanella (UFSM). 
O objetivo é reunir, aproximar e estimular ações coordenadas entre docen-
tes, lideranças e outras pessoas com atuação na causa da alimentação e da 
agricultura familiar, além da preparação para a conferência, que ocorrerá 
em setembro, em Porto Alegre.

A roda de conversa será realizada no Feirão Colonial - Centro de Refe-
rência de Economia Solidária Dom Ivo Lorscheiter, que fica na Rua Heitor 
Campos, s/nº, no bairro Medianeira, em Santa Maria. O evento tem início 
às 8h30.

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM.

Roda de conversa abordará contaminação de alimentos por agrotóxicos
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O Embryolab – Laboratório de Embriologia Animal da UFSM, pro-
move um curso de “Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) e atu-
alização em programas reprodutivos”, que acontecerá nos dias 3, 4 e 
5 de maio. O evento contará com uma sessão de palestras referentes 
à área, confira a programação:

 
DIA 03/05/18

• Importância das biotécnicas da reprodução no sistema produtivo;
• Apresentação do evento e evolução do mercado da IA e da IATF no 

Brasil;
• Bases fisiológicas para o controle farmacológico do ciclo estral; 
• Exame ginecológico aplicado a programas de IATF; 
• Propostas atuais de manejo reprodutivo estratégico em IATF e Res-

sincronização;
• Fatores que interferem nos resultados dos programas reprodutivos 

em vacas taurinas de corte no RS.

Laboratório de Embriologia Animal promove curso sobre IATF

DIA 04/05/18

• Interface nutrição e metabolismo na reprodução de vacas leiteiras; 
• Aplicação da ultrassonografia doppler em programas reprodutivos;
• Importância da qualidade do sêmen e uso de sêmen sexado em pro-

gramas reprodutivos;
• Manejo reprodutivo estratégico aplicado a novilhas taurinas de 14 e 

de 24 meses;
• Cases de sucesso;
• Dados nacionais programa Gerar; 
• Dados nacionais programa Concept Plus;
• Panorama dos programas reprodutivos em fazendas leiteiras no RS e 

os principais fatores que interferem nos resultados.

DIA 05/05/18 (PRÀTICA DEMONSTRATIVA)

• Boas práticas no manejo e na aplicação de medicamentos para IATF; 
• Ultrassonografia aplicada em programas de IATF (US convencional e 

Doppler); 

Para maiores informações, acesse o site do evento: https://goo.gl/sk37Wv
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O Encorte – Encontro de Raças Bovinas de Corte realiza esse ano 
sua 27ª Edição. O evento, organizado pelo Projeto ENCORTE AgroU-
FSM, terá início dia 14 de maio no Centro de Convenções da Univer-
sidade Federal de Santa Maria. 

Todos os anos, os organizadores trazem novidades na programa-
ção, e o ano de 2018 contará, também, com um dia voltado ao geren-
ciamento rural e à agricultura, com o intuito de tornar o Encorte um 
evento mais completo e dinâmico, atendendo a demanda do agro-
negócio brasileiro como um todo, capacitando e atualizando jovens, 
profissionais e produtores que serão o futuro da atividade.

Inscrições podem ser realizadas no site do evento: 
http://w3.ufsm.br/encorte/index.php/encorte-2018

Encorte 2018 já tem data para iniciar
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Curso de Acupuntura para equinos e pequenos animais

Entre os dias 20 e 22 de abril, acontecerá um curso de 
acupuntura para equinos e pequenos animais, ofertado pela 
Equilibre Centro de Equoterapia. O evento será realizado no 
Centro de Eventos da UFSM e será ministrado por Luiza Prado 
Mariani, médica veterinária e pós-graduada em Acupuntura pela 
Faculdade IBRATE.   

As inscrições podem ser realizadas pelo email equilibre.equo@
gmail.com e pelo telefone (055) 99641-9600. A inscrição deve ser 
realizada com antecedência. 

A programação será composta pelos seguintes tópicos:
• História da Medicina Tradicional Chinesa;
• Cinco movimentos/ Zang fu;
• Teoria Yin e Yang;
• 12 Meridianos Principais;
• Bases Científicas para acupuntura;
• Substâncias Fundamentais;
• Oito Princípios;
• Técnicas Associadas à Acupuntura;
• Casos Clínicos;
• Principais Acupontos;
• Particularidades no Tratamento de Equinos, cães,
gatos e animais selvagens;
•Aula prática.
Para maiores informações, acesse a página do evento: https://

www.facebook.com/events/145057866211806/ 
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Nos dias 26 e 27 de março os alunos do Ensino Médio realizaram 
uma atividade solidária de Páscoa em duas creches de Santa Maria: 
Escola Municipal de Ensino Infantil Luiza Ungaretti e Escola Munici-
pal de Ensino Infantil Aracy Trindade Caurio.

Os alunos montaram e distribuíram 110 cestas de páscoa para 
as crianças e também realizaram brincadeiras. Uma das turmas dis-
tribuiu escovas de dente e creme dental infantis, acompanhando as 
crianças na escovação após o recebimento das cestas.

Alunos do Colégio Politécnico realizam Páscoa solidária
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AVISO SOBRE O USO DOS MURAIS DO COLÉGIO POLITÉCNICO

Todos sabemos que o colégio é repleto de murais. Eles estão à disposição 
da comunidade, para que os alunos, servidores e demais transeuntes de 
nosso espaço, além de lerem as informações expostas, também possam ex-
por e divulgar informações que sejam de interesse coletivo. Em vista disso, 
a Assessoria de Comunicação do Colégio Politécnico, reforça o aviso de que 
é importante, antes de colocar os cartazes nos murais, receber o carimbo 
da assessoria. Dessa maneira, tornamos nosso ambiente comunicacional 
melhor para todos.
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