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Programa Tubo de Ensaio 

destaca as pesquisas 

realizadas pelo Núcleo de 

Panificação e Confeitaria 

    O Programa Tubo de Ensaio produzido 

pela TV Campus, canal 15 da Net Santa Maria, 

deu destaque ao trabalho realizado pelo Nú-

cleo de Panificação e Confeitaria do Colégio 

Politécnico da UFSM. Para quem quiser acom-

panhar, o programa aborda a doença celíaca 

que é causada pela intolerância ao glúten.  

    Uma das principais dificuldades dos celía-

cos é encontrar produtos de panificação sem 

glúten. Para desenvolver alternativas nesse 

sentido, com qualidade, sabor e consistência, 

o Tubo de Ensaio mostrou as pesquisas e ofi-

cinas que estão sendo realizadas pelo labo-

ratório do Politécnico. Ficou curioso? Então 

confira a íntegra no YouTube: 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=i7-xwf-J0kk 

Oficina de produção de 

panetone sem glúten 

ocorrerá no Colégio 

Politécnico 

    Ocorre na próxima terça-feira (21), a Ofi-

cina de Panetone sem Glúten. No total serão 

formadas duas turmas de 15 participantes, u-

ma pela manhã (das 8h30min às 11h) e outra 

à tarde (das 14h30min às 17h). A atividade é 

promovida no Núcleo de Panificação e Con-

feitaria do Colégio Politécnico pela equipe do 

projeto "Produção de Panificados sem Glúten". 

Outras duas atividades também estão com as 

inscrições abertas, uma delas ocorre no dia 28 

de junho, onde serão elaborados pães bran-

cos, já a outra será realizada no dia 05 de ju-

lho e abordará a produção de pães integrais. 

    As turmas serão definidas de acordo com a 

ordem de inscrição. Cada candidato deverá 

confirmar sua presença na oficina, após rece-

ber um e-mail da equipe sobre sua participa-

ção. Na falta do e-mail de confirmação, a va-

ga será destinada ao próximo inscrito. 

Oficina de produção de pães 

brancos 

    A equipe do projeto “Produção de Panifica-

dos” convida a comunidade para participar 

da oficina de produção de pães brancos no 

dia 28 de junho.  Será uma turma de 15 parti-

cipantes, à tarde (14h) no Núcleo de Panifica-

ção do Colégio Politécnico.  
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    O período de inscrição será de 20 a 24 de 

junho, pelo site www.politecnico.ufsm.br, no 

qual o participante deverá preencher o for-

mulário de inscrição. As turmas serão defini-

das 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. 

 

Colégio Politécnico promove 

curso de poda de plantas 

frutíferas 

    Nos dias 8 e 9 de julho, o Colégio Politéc-

nico da UFSM promove a 21ª edição do Cur-

so de Poda de Plantas Frutíferas, que é aberto 

à participação de toda a comunidade (em es-

pecial produtores, técnicos e estudantes da 

área). O curso vai ocorrer nas instalações do 

colégio, localizado no campus sede da UFSM.  

No primeiro dia, as atividades acontecem das 

18h30min até às 22h; no dia seguinte, o cur-

so será das 8h às 17h30min. Estão disponíveis 

30 vagas. 

    Haverá aulas teóricas e práticas, envolven-

do aspectos técnicos da poda e fisiologia das 

seguintes plantas frutíferas: 

Amoreira: poda de frutificação de inverno; 

Caquizeiro: poda de formação e poda de fru-

tificação; 

Figueira: poda de formação, poda de frutifi-

cação e estaquia com ramos lenhosos; 

Goiabeira: poda de frutificação; 

Macieira: poda de frutificação e arqueamento 

de ramos; 

Nogueira-pecã: poda de formação e, poda de 

frutificação; 

Pessegueiro: poda de formação em taça e “y”, 

identificação de ramos e gemas, poda de fruti-

ficação e poda verde; 
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Videira: poda de formação, poda de frutifica-

ção, poda verde, tutoramento e estaquia com 

ramos lenhosos; 

    Será cobrada uma taxa de inscrição dos 

participantes, que receberão certificado, apos-

tila e DVD com slides. Os interessados podem 

se inscrever pelo e-mail: 

cursosdefruticultura@gmail.com, pelo telefone 

(55) 9660-7069 ou diretamente na sala C12 

do Colégio Politécnico, no turno da manhã. 

Treinamento realizado em 

Junho com os produtores 

    O Setor de Fruticultura realizou treinamento 

de podas de plantas frutíferas para 47 produ-

tores nos dias 10 e 11 de junho. Entre os par-

ticipantes, 80% era composto por produtores 

de pomares domésticos e 20% por produ-

tores comerciais, que cultivam culturas como: 

cítricas, videiras, nogueiras e oliveiras. 

Semana Acadêmica do 

Geoprocessamento 

    O anfiteatro do Colégio Politécnico sediou 

a 4ª Semana Acadêmica Profissional da 

Tecnologia de Geoprocessamento que ocor-

reu até este sábado (18). Na última quinta-

feira (16), a nossa equipe foi conferir o anda-

mento do evento. Durante a nossa passagem 

pelo evento, conferimos a fala do palestrante 

convidado, o mestre e doutorando em Geo-

grafia, Bruno Prina, que abordou o georrefe-

renciamento de imóveis rurais.  

  

    Este ano a semana acadêmica teve um viés 

mais profissional, onde as palestras foram vol-

tadas as expectativas que o meio de trabalho 

tem em relação ao profissional da área do 

geoprocessamento. O encerramento das ativi-

dades acontece neste sábado, no Centro de 

Eventos, onde acontecerá oficinas de geoprá-

ticas. 

 
20ª Semana Acadêmica do 

curso de Engenharia Florestal 

da UFSM 

    No dia 10 de junho, a professora Mônica 

Brucker Kelling ministrou, nas dependências 

do Colégio Politécnico, um minicurso sobre 

poda de árvores urbanas, para acadêmicos 

do Curso de Engenharia Florestal.  
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    O minicurso fez parte da programação da 

20º Semana Acadêmica do Curso de Enge-

nharia Florestal da UFSM.  

Alunos do Curso Técnico em 

Secretariado participam de 

palestras com profissionais 

    A Secretária Executiva do HUSM, Maria Nil-

da Maciel Santos, no dia 10/06, palestrou aos 

alunos do Curso Técnico em Secretariado so-

bre suas rotinas secretariais de atendimento 

ao público. A servidora pública trabalha no 

HUSM há 35 anos, atuando junto à gerência 

de Atenção à Saúde. 

    A palestra foi desenvolvida como atividade 

prática da disciplina de Técnicas Secretariais, 

ministrada pela professora Cândida Martins 

Pinto. 

    Já no dia 15/06, a professora Valéria Dal 

Prá palestrou aos alunos do Curso Técnico em 

Secretariado sobre o assunto Primeiros Socor-

ros. Valéria é Farmacêutica e professora do 

Curso Técnico em Farmácia e apresentou aos 

alunos dicas de atendimento a vítimas nas 

mais variadas situações de risco.  

CPA e CSA iniciam o processo 

de avaliação do professor 

pelo aluno 

    A Comissão Própria de Avaliação (CPA) e a 

Comissão Setorial de Avaliação (CSA) do Colé-

gio Politécnico da UFSM iniciam o processo 

de Avaliação do professor pelo aluno. 

    A avaliação do docente pelo discente parte 

de uma determinação legal prevista pela Por- 

    A palestra foi realizada durante as aulas da 

disciplina de Vivências em Secretariado, minis-

trada pela professora Cândida Martins Pinto.  
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taria n.554 de 20 de junho de 2013 (MEC) 

que estabelece as diretrizes gerais para o 

processo de avaliação do desempenho dos 

docentes. Além disso, vem ao encontro de tal 

determinação a busca constante pelo aperfei-

çoamento e pelo acompanhamento da quali-

dade de ensino oferecido na UFSM. 

    Desde o dia 16/06/2016 e por um período 

de 30 dias, estará aberto no Portal do Aluno o 

questionário de Avaliação do professor pelo 

aluno.  

    A CSA reforça a importância deste processo 

de avaliação e destaca que o mesmo deve ser 

feito com responsabilidade, seriedade e com-

promisso, devendo ainda ser realizado com 

base em critérios técnicos e não de ordem 

pessoal. 

    Se você tiver dúvidas ou necessidade de 

maiores esclarecimentos, procure a Coorde-

nação do seu Curso ou faça contato conosco,  

Lançamento da 3ª edição do 

Descubra UFSM 

    A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e a 

Comissão Permanente de Vestibular (Coper-

ves) realizam o lançamento da campanha da 

3ª edição do Descubra UFSM nesta quinta-

feira (23), às 10h, na sala 218 do prédio da 

Reitoria. 
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