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Colégio Politécnico representa a UFSM na REDE MAIS GESTÃO DE 

UNIVERSIDADES

Desenvolver estudos e pesquisas 

na área de gestão de cooperativas e 

demais organizações econômicas da 

agricultura familiar no Brasil. Com este 

objetivo foi criada a Rede Mais Gestão de 

Universidades. O projeto é financiado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) e terá duração de dois anos. O 

trabalho envolverá a realização de um 

diagnóstico da realidade organizacional das 

cooperativas e organizações econômicas 

da agricultura familiar do Brasil, além da 

avaliação do Programa Mais Gestão, 

desenvolvido pelo MDA, e da criação do 

Programa de Estágios Jovem 

Cooperativista. 

A rede está dividida em núcleos 

regionais, sendo a coordenação geral 

realizada pela Universidade Federal de 

Viçosa (Prof. Marcelo Braga). A UFSM 

integra o núcleo Sul, que é capitaneado 

pela UFRGS. Os pesquisadores desse 

núcleo são: Prof. Glauco Schultz (UFRGS – 

coordenador), Prof. Edson Talamini 

(UFRGS), Profª. Letícia de Oliveira (UFRGS), 

Prof. Gabriel Murad Velloso Ferreira 

(Colégio Politécnico da UFSM) e Profª. 

Marta Von Ende (Colégio Politécnico da 

UFSM). O núcleo Sul é responsável pelos 

trabalhos nos Estados do Paraná, Santa 

Cataria e Rio Grande do Sul. 

O Prof. Gabriel é coordenador do 

Curso de Gestão de Cooperativas do 

Colégio Politécnico da UFSM e avalia que 

“a participação nesse projeto está se 

consolidando como uma grande 

oportunidade de gerarmos conhecimento 

sobre um importante ramo do 

cooperativismo bem como de viabilizarmos 

a inserção de nossos alunos e professores
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em atividades de pesquisa e extensão 

relacionadas ao cooperativismo na 

agricultura familiar”. 

Núcleos de Rede: Região Norte: 

Universidade Federal do Pará (UFPA) em 

parceria com a Universidade Federal do 

Acre (UFAC) e dois Institutos Federais (IFPA 

Campus Castanhal e IFAC). 

Região Nordeste: Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE) e 

Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia (UFRB). 

Região Centro-Oeste: Universidade de 

Brasília (UnB). 

Região Sudeste: Universidade Federal de 

Viçosa (UFV) em parceria com a 

Universidade de São Paulo (USP). 

Região Sul: Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). 

O primeiro encontro dos 

pesquisadores, cerca de 40, foi realizado na 

Universidade Federal de Viçosa, em Minas 

Gerais, entre os dias 24 e 27 deste mês. 

“Esse primeiro momento foi para discutir a 

metodologia do projeto e também para 

definir os temas prioritários a serem 

tratados em relação à gestão de 

cooperativas. Falamos também sobre o 

Programa Mais Gestão desenvolvido pelo 

MDA, que visa fortalecer a cooperativa no 

âmbito da gestão e da inserção delas no 

mercado”, explica a coordenadora-geral 

substituta do Departamento de Geração de 

Renda e Agregação de Valor do MDA, 

Mariana Carrara. Carrara explica que o 

objetivo da Rede Mais Gestão de 

Universidades é ampliar os estudos, as 

pesquisas e a inovação na área de gestão 

de cooperativas. “Também é estimular o 

desenvolvimento de monitoramento, 

avaliação e gerar informações voltadas 

para o cooperativismo”, complementa.  

Outra meta do projeto é a de instituir o 

Programa Jovem Cooperativista, no qual  

participarão aproximadamente 30 alunos 

de escolas agrícolas e da graduação do 
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curso em Gestão de Cooperativismo. A 

ideia é de que estudantes da região Sul, 

Sudeste e Nordeste atuem diretamente 

com as cooperativas atendidas pelo Mais 

Gestão e recebam orientação dos 

pesquisadores e professores da Rede. 

 

Ensino Médio recepciona seus alunos calouros 

Na sexta-feira, 27 de fevereiro, o 

Ensino Médio realizou uma atividade de 

recepção aos alunos calouros. Foram 

realizadas brincadeiras de integração. 

Também foi realizado um lanche coletivo 

com pratos doces e salgados trazidos pelos 

alunos veteranos. 
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Calouros do Colégio Politécnico foram recepcionados no Auditório Dr. 

Mariano da Rocha Filho 

No dia 02 de março de 2015, os alunos que 

ingressaram nos diversos cursos do Colégio 

Politécnico foram recepcionados pela 

Direção, Professores e Técnico-

Administrativos no início do Ano Letivo de 

2015. 

 

 

Curso Técnico em Fruticultura realiza treinamento para 640 produtores 

O Curso técnico em fruticultura 

realizou dois treinamentos para produtores 

de frutas. No dia 11 de fevereiro, o 

treinamento foi para quatrocentos 

produtores de nogueira-pecã em Anta 

Gorda. Participaram do treinamento o prof
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Diniz Fronza que falou sobre a necessidade 

de água, fases da cultura e os métodos de 

irrigação e fertirrigação adequados para a 

nogueira. Já o Pesquisador do INTA – 

Argentina - Dr. Ernesto Madero palestrou 

sobre o controle de Pragas e Doenças na 

Nogueira. Após o evento, foram realizadas 

visitas a campo a diversos produtores. No 

dia 24 de fevereiro, o treinamento foi 

realizado em Candelária – RS – para 

duzentos e quarenta produtores de fumo, 

associados da Cooperfumos.  A Cooperativa 

possui 1800 produtores associados que 

estão buscando novas fontes de renda – 

alternativas à cultura do Tabaco. O tema 

também apresentado pelo prof. Fronza foi 

a Potencialidade da Fruticultura para a 

geração de renda na Região. Foram 

apresentados resultados de treze anos de 

pesquisas realizadas no Politécnico sobre 

as culturas da videira, citros, figueira, 

pessegueiro, goiabeira e nogueira, bem 

como exemplos de produção e 

rentabilidade de fruticultores assistidos 

pelo Politécnico. Também foram 

apresentados os principais cuidados na 

produção e comercialização de cada 

cultura. 

 

 

Colégio Politécnico contemplado na chamada pública CNPq- SETEC/MEC 

O Colégio Politécnico foi 

contemplado na chamada pública CNPq-

SETEC/MEC Nº 17/2014 - Apoio a Projetos 

Cooperativos de Pesquisa Aplicada e de 

Extensão Tecnológica, com o 

financiamento para dois projetos, ambos 

contando com contrapartida financeira de 

empresas parceiras demandantes. 

O projeto sob a coordenação do 

prof. Cícero Urbanetto Nogueira é 

intitulado “Concepção e montagem de 

equipamento de baixo custo para corte de 

cana-de-açúcar para atender a agricultura 

familiar”. O objetivo principal do projeto é 

desenvolver uma colheitadeira de culturas 

verticais de baixo custo para atender a 

pequenos produtores da agricultura  
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familiar que produzem etanol 

combustível, açúcar mascavo, rapadura, 

cachaça e que produzem silagens a partir 

de sorgo sacarino e milho. 

O Colégio Técnico Industrial de 

Santa Maria e a empresa Limana 

Poliserviços são instituições parceiras do 

projeto. 

A equipe executora é 

multidisciplinar, contando com a 

participação de docentes do Colégio 

Politécnico da UFSM, do Colégio Técnico 

Industrial de Santa Maria e do Centro de 

Tecnologia da UFSM, além de estudantes 

de nível médio dos Colégios envolvidos. 

Outro projeto contemplado é 

coordenado pela prof.ª  Marlene Lovatto. 

O projeto intitula-se “Desenvolvimento de 

formulações de panificados isentos de 

glúten a partir de farinha de arroz”; 

objetiva desenvolver formulações de 

panificados isentos de glúten, tendo como 

base a farinha de arroz oriunda de grãos 

quebrados derivados do beneficiamento 

do arroz. A instituição parceira 

demandante do projeto é a empresa Solst, 

que industrializa e comercializa arroz 

orgânico e farinha de arroz. A parceria se 

estabeleceu a partir da necessidade da 

empresa em atender uma demanda de 

seus consumidores, implementando a 

produção de panificados isentos de glúten 

à base de farinha de arroz, com 

características semelhantes aos produtos 

feitos com farinha de trigo. 

A aprovação desses dois projetos 

do Colégio Politécnico reforça a capacidade 

da instituição em desenvolver ações de 

pesquisa de reconhecida importância para 

órgãos nacionais de fomento e em 

apresentar soluções tecnológicas para que 

empresas possam atender a demandas da 

sociedade.  

 

Politécnico com caras novas 

O Colégio Politécnico da UFSM está 

com caras novas circulando por ele. São 

professores substitutos e cedidos à nossa 

instituição. Conheça abaixo alguns deles. 
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Andreia Cirolini- professora cedida 
 

 
Fabricio Herpcih- professor substituto 

 

 

Roni Blume- professor cedido 
 

 
Jacieli Figueiredo- professora substituta 
 

 

Juliana de Oliveira- professora substituta 
 

 

Natalia Schwab- professora substituta 
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CONVITE 

 Convidamos Vossa Senhoria para a Solenidade de inauguração da Biblioteca Setorial 

do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria que será realizada no dia 12 de 

março de 2015 às 16h. 

 Sua presença é importante e abrilhantará o evento. 
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