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Tocha olímpica percorre as 

ruas de Santa Maria nesta 

terça-feira (05/07) 

    O Clima olímpico já toma conta de Santa 

Maria. Nesta terça-feira (05), às 16h50, a to-

cha olímpica passa pela cidade trazendo con-

sigo todo o espirito olímpico que marca o 

maior evento esportivo.  A tocha olímpica vai 

percorrer quase 15 quilômetros de estradas, 

ruas e avenidas de Santa Maria. Partindo da 

Universidade Federal de Santa Maria, o Reve-

zamento da Tocha Olímpica será concluído 

na Gare, onde um grande palco vai esperar 

os santa-marienses com shows, brindes e ou-

tras atrações. 

    A Tocha Olímpica irá partir da UFSM; segue 

pela Faixa Velha de Camobi; passa o Trevo do 

Castelinho; passa em frente à loja da Nissan; 

passa no trevo da Rua Osvaldo Cruz; no trevo 

do Fórum, dobra à direita na Rua Euclides da 

Cunha e passa em frente ao Quartel da 

Brigada Militar, na Rua Pinto Bandeira; depois 

segue até a Rua Padre Caetano, ao lado da 

Igreja das Dores; ingressa na Av. Nossa Senho 

ra das Dores; segue pela Av. Medianeira até o 

Trevo da Ângelo Bolson e retorna até a Rua 

Visconde de Pelotas. Segue pela Visconde até 

a Locomotiva, na Av. Presidente Vargas; desce 

a Presidente Vargas até a Borges de Medeiros; 

dobra à esquerda na Rua Venâncio Aires, até 

a Av. Liberdade; da Av. Liberdade vai até a 

Silva Jardim; depois dobra à direita na Duque 

de Caxias e na sequência entra à esquerda na 

Rua Venâncio Aires, onde segue até a Praça 

Saldanha Marinho; desce a Av. Rio Branco, 

ingressa na Vila Belga e segue até a Gare da 

Viação Férrea. 

 

Professor de Medicina Veterinária da UFSM 

vai atuar nos Jogos Olímpicos Rio 2016 

 

    O professor Flávio Desessards De La Côrte, 

lotado no Departamento de Clínica de Gran-

des Animais da UFSM, foi convocado para 

atuar como médico veterinário durante os Jo-

gos Olímpicos do Rio de Janeiro. Ele vai traba-

lhar junto a outros profissionais brasileiros e 

estrangeiros credenciados para acompanhar 

os cavalos atletas e tratar possíveis patologias 

ocasionais durante as competições olímpicas. 

Os Jogos Olímpicos serão realizados de 3 a 

21 de agosto. 
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Professor defende tese de 

doutorado no programa de 

Pós-Graduação em Extensão 

rural da UFSM 

    No dia 28 de junho, o professor do Colégio 

Politécnico, Gustavo Pinto da Silva, defendeu 

sua tese de doutorado junto ao Programa de 

Pós-Graduação em Extensão Rural da UFSM. 

O título da tese é “A construção social dos cir-

cuitos curtos de comercialização e consumo 

de alimentos: a emergência de novas institu-

cionalidades”. A banca examinadora foi for-

mada pelos professores Renato Santos de 

Souza (orientador), Gisele Martins Guimarães 

(UFSM), José Marcos Froehlich (UFSM), Paulo 

André Niederle (UFRGS) e Sérgio Schneider 

(UFRGS). 

e nos supermercados varejistas. O trabalho de 

campo contou com o envolvimento de do-

centes e servidores do Politécnico, bem como 

dos alunos do Técnico em Agropecuária. Ao 

mesmo tempo em que tratou-se de um tra-

balho de pesquisa, constituiu uma iniciativa 

que envolve as relações com a extensão e 

com o ensino. 

 

    O tema da tese está inscrito na área da So-

ciologia da Alimentação, com a tese discutin-

do a questão das regularidades que ampa-

ram o mercado de frutas e hortaliças em es-

paços de feira livre (convencional e orgânica),  

Vice-diretor do Colégio 

Politécnico participa de 

evento do CONDETUF 

    O vice-diretor do Politécnico, Jaime Peixoto 

Stecca, viajou a Brasília para participar da Reu-

nião Ordinária do Conselho Nacional de Diri-

gentes das Escolas Técnicas vinculadas às Uni-

versidades Federais (CONDETUF) que abor-

dou assuntos de interesse das escolas técnicas 

federais. No encontro esteve presente o Sub-

secretário da Secretaria de Educação Profis-

sional e Tecnológica, Gustavo Maurício Este-

vão de Azevedo, que falou sobre o panorama 

orçamentário e as perspectivas para 2017.  

.  
Taura Bots participa de 

competição na Alemanha 
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    A Taura Bots, equipe de robótica formada 

por alunos do Centro de Tecnologia da Uni-

versidade Federal de Santa Maria (UFSM), está 

em Leipzig, na Alemanha, para disputar a 

RoboCup, a maior competição de futebol ro-

bótico do mundo. O torneio acontece até 

hoje. O robô Dimitri foi inteiramente proje-

tado pelo professor Rodrigo Guerra e pela sua 

equipe de alunos. Na Alemanha, os santa-ma-

rienses realizaram uma parceria com uma 

equipe local para terminar a montagem de 

Dimitri e acrescentar novas pernas, mais mo-

dernas. Ao todo, quatro alunos viajaram com 

o professor Rodrigo para a competição em 

Leipzig. 
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