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Nos dias 4 e 5 de maio foi realizado o primeiro seminário do pro-
jeto “Os sistemas de produção pecuários na Bacia do Rio Ibirapui-
tã e suas relações com água e a energia na produção de alimentos 
– NEXUS PAMPA” que tem como objetivo verificar e criar cenários 
decorrentes dos sistemas de produção agropecuários utilizados na 
bacia do Rio Ibirapuitã. 

 O projeto é um dos sete aprovados para o bioma Pampa na Cha-
mada MCTI/CNPq Nº 20/2017 – Nexus II: Pesquisa e Desenvolvimen-
to em Ações Integradas e Sustentáveis para a Garantia da Segurança 
Hídrica, Energética e Alimentar nos Biomas Pampa, Pantanal e Mata 
Atlântica e é coordenado por Vicente Celestino Pires Silveira, profes-
sor do Programa de Pós-graduação em Extensão Rural Vicente Celes-
tino Pires Silveira e tem a participação dos Programas de Pós-gradua-
ção em Zootecnia e Solos e do Colégio Politécnico da UFSM.

No início de agosto um novo encontro será realizado para definir 
os indicadores de sustentabilidade que serão avaliados no projeto.

Para mais informaões acesse: Nexus Pampa 
(http://w5.ufsm.br/grupos-de-pesquisa/nexuspampa)

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM

Colégio Politécnico participa do 1º Seminário do Nexus Pampa
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A Editora UFSM se destaca em mais uma edição da Feira do Livro 
de Santa Maria com seus lançamentos. Na 45ª edição da feira, foram 
publicados nove livros, sendo seis impressos e três E-books. Dentre 
os lançamentos desse ano foi publicado o livro ‘Cunicultura: didática 
e prática na criação de coelhos’ das autoras Ana Carolina Kohlrausch 
Klinger e Geni Salete Pinto de Toledo. 

Ambas as autoras são especializadas na criação de coelhos e juntas 
trabalharam no livro que é um dos poucos sobre o assunto no mercado 
brasileiro e traz abordagens sobre os diversos conceitos da área.

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM

Livro sobre cunicultura é lançado na Feira do Livro
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Estão abertas, até o dia 16 de maio, as inscrições para o Curso de 
Libras Básico para professores e técnicos-administrativos da UFSM. O 
curso será à distância (EaD), com duração de 30h, de 21 de maio à 2 
de junho e será administrado pela servidora Mariléia Lúcia Stolz. 

Com o objetivo de capacitar os servidores da instituição e realizar 
a inclusão e acessibilidade de pessoas surdas na universidade, o curso 
terá 40 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas no portal de 
capacitação (https://portal.ufsm.br/capacitacao/index.html).

Mais informações com o Núcleo de Educação e Desenvolvimento (NED), 
pelo telefone (55) 3220-8063 ou pelo e-mail nedufsm@gmail.com. 

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM

Curso de Libras Básico é oferecido para servidores da UFSM

Nos dias 24 e 30 de maio, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no 
Ristorante La Sorella, em Silveira Martins, será realizado o Curso de 
Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 

O conteúdo do curso é dividido em quatro partes: microbiologia de 
alimentos, legislação relacionada a boas práticas, doenças transmiti-
das por alimentos e higienização, que serão ministradas pelos profes-
sores Luis Fernando de Pellegrin e Carolina Erhardt. 

Terá, como público alvo, estudantes da graduação, técnicos da 
área de alimentos e pessoas que trabalham com serviços de alimen-
tação. O curso disponibilizará uma turma de 35 vagas e que deve ter, 
no mínimo, 10 participantes. 

As inscrições custam R$ 150,00 e devem ser realizadas nas salas 
5143 ou 5125 do prédio 44 do campus sede da UFSM, em Camobi. 

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (55) 3220-8074, 
(55) 3220-8257 e (55) 99705-9898, pelos e-mails lfvpelegrini@gmail.com 
e boaspraticastca@gmail.com, ou na página www.ufsm.br/boaspraticas.

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM

Curso de Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação será ofertado em Silveira Martins
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Candidatos com graduação em bacharelado ou tecnólogos têm até 
o dia 6 de junho para se inscreverem no Programa Especial de Gradu-
ação (PEG) de Formação de Professores para a Educação Profissional 
2018/II e até o dia 7 de junho para pagarem o valor da inscrição, de 
R$ 75,00. 

Serão oferecidas 150 vagas e o concurso será realizado no dia 17 de 
junho, em Santa Maria, das 9h às 12h. A avaliação será através de uma 
redação no formato carta aberta ou artigo de opinião.

Mais informações pelo telefone (55) 3220-8170 ou pelo e-mail     
falecom@coperves.ufsm.br.

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM

Inscrições para o Programa Especial de Graduação devem ser realizadas até 6 de junho
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Retomando a campanha #NossasMãesUFSM, que vem homenage-
ando, desde 2016, mães servidoras, aposentadas e terceirizadas da 
UFSM, as mães UFSM foram convidadas a enviar fotos e relatos sobre 
ensinamentos trazidos pela maternidade.

Os depoimentos e fotos enviados fizeram parte da exposição #Nos-
sasMãesUFSM, que iniciou na semana do Dia das Mães e se estenderá 
até o final do mês de maio, no hall das unidades universitárias. 

Cada centro de ensino, colégio, campus e reitoria receberá uma par-
te da exposição com as mães que trabalham naquela unidade.

As mães servidoras do Politécnico que participaram da ação foram: 
Ana Paula Daniel, Cândida Martins Pinto, Elisabete Dockhorn, Fernan-
da Pavani Stamm Maldaner, Claire Delfini Viana Cardoso, Mônica Bru-
cker Kelling e Juçara Salete Gubiani. A Assessoria de Comunicação do 
Colégio Politécnico, em nome da Assessoria de Comunicação da UFSM, 
agradece o envio das fotos e mensagens. 

Homenagem ao Dia das Mães no Colégio Politécnico
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