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Curso Técnico em Secretariado promoveu Aula Inaugural 

O Curso Técnico em Secretariado 

do Colégio Politécnico da UFSM realizou na 

quinta-feira, 12 de março de 2015, a Aula 

Inaugural do ano letivo 2015. O evento 

teve como objetivo recepcionar os 

estudantes (veteranos e calouros), 

familiarizá-los com a área secretarial e 

divulgar as possibilidades de atuação desse 

profissional para alunos e futuros 

interessados na área. Na ocasião, Ariane 

Escobar Rossi, Secretária Executiva da 

UFSM, palestrou sobre o tema “How to be 

a secretary? Desafios de ser profissional 

em secretariado no mundo globalizado”. 

Após a palestra, os presentes tiveram 

momentos de confraternização.  
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Divulgação 

O professor Berilo Brum Jr, vice-

presidente da Associação Brasileira de 

Cunicultura, está divulgando o site da 

associação no qual se encontram trabalhos 

científicos, de extensão, relatos de caso, 

teses e monografias, além de estatística 

sobre cunicultura para quem se interessar 

em utilizar exemplos do assuntos nas aulas 

ou a quem possa interessar. A finalidade é 

divulgar e difundir a cunicultura brasileira 

que é pouco explorada quando comparada 

a países europeus em que o consumo da 

carne é elevado devido as suas 

características organolépticas e 

nutricionais.  

Acesse: 

http://www.rbc.acbc.org.br/ 
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Curso Técnico em Alimentos promove Mini Cursos de Derivados de Leite 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

COLÉGIO POLITÉCNICO DA UFSM

CURSO TÉCNICO EM ALIMENTOS

MINICURSOS: DERIVADOS DE LEITE

QUEIJO MINAS FRESCAL  10/04

QUEJO MINAS PADRÃO 17/04

BEBIDAS LÁCTEAS 24/04

QUEIJO COALHO 08/05

IOGURTES 15/05

QUEIJO IOGURTADO 22/05

QUEIJO PRATO 29/05

DOCE DE LEITE 12/06

QUEIJO RICOTA E MASCARPONE 19/06

QUEIJO TEMPERADO 26/06

QUEIJO BOURSIN E PETIT SUISSE 03/07 

INFORMAÇÕES: Fone  3220:8273

INSCRIÇÕES: Colégio Politécnico Sala F-323

OBSERVAÇÃO: Inscrição R$ 10,00. Sua presença garante a 

devolução.

INÍCIO: 13 Horas.

DURAÇÃO de 4 horas.

 



 

4 
 

 

Boletim do Politécnico 

Colégio Politécnico presente na 15º Expoagro-Afubra  

A maior feira voltada para a 

agricultura familiar do país, a Expoagro-

Afubra, em Rio Pardo (RS), que recebe 

anualmente cerca de 80 mil 

visitantes, conta com a participação da 

UFSM. No estande da Universidade, estão 

sendo compartilhadas informações sobre 

os projetos de pesquisa e extensão que 

ajudam os produtores em uma das 

principais fontes de economia do Rio 

Grande do Sul e do Brasil, a agricultura 

familiar. 

O vice-reitor da UFSM, Paulo 

Bayard Dias Gonçalves, a pró-reitora de 

Extensão, Teresinha Weiller, e o pró-reitor 

de Planejamento, Frank Leonardo Casado, 

visitaram a feira na terça (24) e entregaram 

placas de homenagem a pessoas que 

colaboram e prestam serviços para que a 

parceria da instituição com a Expoagro-

Afubra se torne cada vez maior e para que 

seja institucionalizada a presença da 

Universidade em eventos como este. 

O presidente da Afubra, Benício 

Alberto Werner, e os egressos da UFSM, o 

engenheiro agrônomo, e atual 

coordenador da Expoagro-Afubra, Marco 

Antonio Dornelles, e o prefeito de Rio 

Pardo, Fernando Schwanke, foram os 

homenageados. O presidente da 

Assembleia Legislativa, deputado Edson 

Brum, o Diretor do Centro de Ciências 

Rurais, Irineu Zanela, e o vice-diretor do 

Colégio Politécnico, Jaime Stecca, também 

estiveram presentes na homenagem. 

Fernando Schwnake ressaltou a 

alegria de receber uma homenagem da 

instituição onde estudou. Ele destacou que 

muito dos trabalhos que estão sendo 

realizados na região e na feira são frutos 

dos ensinamentos que teve na UFSM. 

Outro homenageado, o engenheiro 

agrônomo Marco Antônio Dornelles, 

destacou a importância da atuação do 

agronegócio e da tecnologia desenvolvida 

pela Universidade no atual contexto. “O 

setor agropecuário tem uma participação 
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importantíssima na economia brasileira, 

mas nós precisamos das universidades 

porque a universidade é geradora de 

tecnologia e de ciência; os projetos 

precisam ser organizados não apenas na 

questão técnica", disse. “Quando olho os 

jovens na universidade, vejo um potencial 

vastíssimo dentro e fora do nosso país. A 

universidade com certeza vem cumprindo 

seu papel, além de gerar profissionais, ela 

tem gerado tecnologia para as 

necessidades que as comunidades têm”, 

acrescentou. 

A Expoagro-Afubra acontece até  

quinta-feira (26), no parque de exposições 

Afrubra, em Rio Pardo. 
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Diagramação e Edição: 

 Denise C. Gonzales- Secretária Executiva do Colégio Politécnico da 

UFSM; 

 Barbara Nogara- Assessoria de Comunicação; 

 Miriane Costa Fonseca- Revisão. 
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