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Oficina de pães sem glúten 

    As inscrições para participar das oficinas de 

produção de pães sem glúten encerram-se 

no próximo dia 4 de junho. Serão formadas 

duas turmas de 15 participantes, uma pela 

manhã (8h30min às 11h) e outra à tarde 

(14h30min às 17h) no Núcleo de Panificação 

do Colégio Politécnico. As turmas serão defi-

nidas a partir da ordem de inscrição no site e 

cada candidato, deverá confirmar sua presen-

ça na oficina, após receber um e-mail da equi-

pe sobre sua participação. Na falta do e-mail 

de confirmação, a vaga será destinada ao 

próximo inscrito. As atividades que acontecem 

no dia 7 de junho é organizada pelo projeto 

“Produção de Panificados Sem Glúten”. Para 

se inscrever basta preencher o formulário des-

te link: https://docs.google.com/forms/ 

d/132qNbNGTST73pIDN-

xRhOflk2hEy0GJT3XhSGQd_v1c/viewform 

Prazo para inscrições de 

chapas de delegados 

estatuintes encerra-se no 

Politécnico 

    Encerrou nesta sexta-feira (03), o prazo de 

inscrições de chapas para as eleições setoriais 

referentes a escolha de delegados que repre-

sentarão o Colégio Politécnico da UFSM na 

Estatuinte. A chapa é composta por 5 mem-

bros, sendo dois estudantes, dois professores 

e um técnico em administração. Atualmente, 

a instituição é regida por um conjunto de san-

ções criadas em 1988, e o consenso é de que 

se faz necessária a atualização desse regimen-

to. O estatuto rege a vida de todos que inte-

gram a comunidade universitária e apresenta 

diretrizes que devem ser seguida por todos os 

seus membros, definindo assim as políticas ins-

titucionais que serão desenvolvidas pela uni-

versidade.  

 

Cursos técnicos em 

administração e contabilidade 

realizam encontros 

    Entre os dias 07 e 10 de junho, o Colégio 

Politécnico da UFSM promove o XII Encontro 

dos Técnicos em Administração e o III Encon- 
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tro dos Técnicos em Contabilidade. Os dois e-

ventos acontecerão simultaneamente no au-

ditório do Politécnico e possuem em sua pro-

gramação palestras e oficinas. A fala de aber-

tura será realizada pelo presidente da Fruki, 

Nelson Eggres, que abordará o tema “Ino-

vando, empreendendo e planejando o futu-

ro”. As inscrições podem ser feitas até o dia 03 

de junho na sala A13 da Cooperativa Cespol, 

presente no bloco Y do colégio. A taxa de ins-

crição custa R$15,00. 

Empreendedorismo e 

sustentabilidade são eixos da 

Bambootec 

    O Colégio Politécnico da UFSM é uma das 

instituições que aderiu ao programa Miniem-

presa da Junior Achievement RS, uma ONG 

voltada para fomentar o empreendedorismo 

que proporciona a experiência prática em 

economia e negócios, na organização, opera-

ção e no cotidiano de uma empresa..  

    Os alunos do terceiro semestre do Curso 

Técnico em Administração, na competência 

Práticas de Gestão, auxiliada pelos professores 

que ministram a disciplina, estão gerenciando 

a Bambootec S.A/E. Trata-se de uma mini-

empresa que utiliza o bambu para a confec-

ção de porta objetos, objetivando assim a utili-

zação de produtos 100% degradáveis e a re-

dução na produção de lixo. Para aprovei-

tamento total do material, que entraria em de-

composição após seco, é produzido a partir 

do mesmo o porta canetas, como estimulo a 

população para uso de materiais sustentáveis. 

 

Visita cortesia da direção do 

Politécnico a Reitoria da UFSM 

    A direção do Colégio Politécnico da UFSM 

fez, nesta quinta-feira (02), uma visita cortesia 

ao Reitor da UFSM, Paulo Burmann. No en-

contro foi entregue ao reitor o relatório de 

Autoavaliação Institucional que embasou o 

plano de ação do Colégio. A autoavaliação 

faz uma consulta juntos aos professores, alu-

nos e técnicos em administração para verificar 

tudo aquilo que está tendo resultados satisfa-

tórios e o que necessita de correções.  
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    Este processo é de suma importância, pois 

norteara um plano de trabalho que será im-

plementado pela instituição alocando recur-

sos para o seu desenvolvimento. Também foi 

entregue ao reitor a revista Consciência Re-

gional criada a partir das experiências adqui-

ridas junto ao projeto de extensão que fo-

mentou iniciativas em prol do desenvol-

vimento regional. O projeto foi realizado no 

município de Santiago e faz um trabalho jun-

to aos produtores locais de frutas e hortaliças.    

A ação tinha como objetivo criar a cultura na 

comunidade de dar preferência para o con-

sumo de tudo aquilo que é produzido pelos 

produtores locais. Burmann parabenizou o 

trabalho de extensão promovido pelo Poli-

técnico, tendo em vista que os resultados 

apresentados influenciaram positivamente a 

vida dos produtores e dos moradores de San-

tiago. Na mesma ocasião foi entregue o rela-

tório estratégico para a gestão 2013/2017 e 

pães produzidos junto a disciplina de panifi-

cação do curso técnico em alimentos. 

Semana Acadêmica do 

Tecnólogo em 

Geoprocessamento 

    O Diretório Acadêmico do Curso de Tecno-

logia em Geoprocessamento realiza a 4ª Se-

mana Acadêmica do Geoprocessamento (SA-

TEG) nos dias 14,15,16 e 18 de junho. A 

solenidade de abertura será na terça-feira 

(14), às 14h, no Anfiteatro do Colégio Politéc-

nico da UFSM. As inscrições podem ser reali-

zadas pelo link https://docs.google.com/ 

forms/d/1ZFW34zWfEmxfL37r6lBSa49Mkw_R

4eB-yFJF7tFbxfA/viewform.  

    O evento contará com palestras e oficinas 

que abordarão assuntos como o CREA, geor-

referenciamento, postura profissional, SIG a-

vançado e ERDAS. Para mais informações a-

cesse a página do evento no Facebook: 

https://www.facebook.com/events/1618623

768464671/ 
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