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 A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP) 
está com edital aberto para manutenção de equipamentos 
para pesquisa científica e tecnológica. Os recursos, provenien-
tes da CAPES, são destinados aos cursos de pós-graduação 
strictu sensu da UFSM. Os interessados devem apresentar 
suas propostas impreterivelmente até o dia 28 de agosto de 
2017.

 Mais informações podem ser encontradas no edital: 
https://goo.gl/ZNsW8R.

Fonte: Agência de Notícias da UFSM
 

PRPGP abre edital para m anutenção de equipamentos

O professor Gustavo Pinto da Silva apre-
sentou, nesta terça-feira (08/08), a palestra 
“Ações de pesquisa e/ou tecnologias desen-
volvidas no Campus e as contribuições na tra-
jetória acadêmica/profissional” no Instituto 
Federal Farroupilha (IFF) campus São Vicente 
do Sul.

Na apresentação, o prof. Gustavo foi acom-
panhado de um bolsista do Colégio Politécni-
co, o acadêmico Eduardo Gilvan Dutra. A pla-
teia, composta por centenas de estudantes, 
professores e servidores do IFF, acompanhou 
atenta a palestra.

Prof. Gustavo Pinto da Silva apresenta  palestra no IFF de São Vicente do Sul

http://
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Visando evitar o desperdício de comida e economizar gastos, os Restaurantes Universi-
tários da UFSM estão incentivando os alunos a agendarem as refeições que forem realizar 
nos refeitórios. O processo existe desde 2011, mas, por não ser obrigatório, boa parte dos 
estudantes não o faz. Assim, a equipe dos restaurantes trabalha com estimativas – que, em 
boa parte das vezes, fogem bastante do 
número real de refeições.

 Além da campanha em favor do 
agendamento, a equipe também está 
conscientizando os alunos sobre a impor-
tância do cancelamento, no caso da im-
possibilidade de comparecer. Segundo o 
pró-reitor de assuntos estudantis, Clayton 
Hillig, uma refeição no RU 2 custa cerca de 
8,50 para ser produzida; se o aluno não 
comparece, esse valor é pago do mesmo 
jeito.

 O agendamento e/ou cancela-
mento pode ser efetuado pelo Portal do Aluno, pelo aplicativo UFSM Digital ou na própria 
secretaria dos RUs. É de extrema importância que se efetuem esses processos, para que pos-
samos, aos poucos transformar a realidade da Universidade – e, quem sabe, do planeta.

Campanha de agendamento  de refeições no RU

No último sábado, dia 12/08, aconteceu a cerimônia de 
formatura dos cursos de graduação em Geoprocessamento, 
Gestão Ambiental e Sistemas para Internet e dos cursos 
técnicos em 
Admin is t ra -
ção, Alimen-
tos, Conta-
bilidade e 
Paisagismo.

Esta soleni-
dade marcou 
o início das 
formaturas no 
Centro de Con-
venções. Outra inovação é que os formandos já receberam os 
seus diplomas no momento da formatura.

Parabéns a todos!
Fonte: Agência de Notícias da UFSM

 

Colégio Politécnico realiza a 1ª Formatura no Centro de Convenções da UFSM
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Será ofertado, nos dias 5 e 6 de setembro, o Curso de Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Ali-
mentação. Com autorização da Secretaria Estadual da Saúde, será aberta uma turma com no máximo 35 e no 
mínimo 10 participantes, com distribuição das atividades em 8 horas por dia (das 8 às 12h e das 14 às 18h).

Voltado para alunos e pesquisadores da área de alimentos e proprietários e/ou profissionais de estabe-
lecimentos, o curso terá inscrição no valor de 150,00. Os ministrantes serão os professores Luis Fernando 
de Pellegrin e Rebeca Dopke, que tratarão o conte- údo em quatro partes (microbiologia de alimentos, 
legislação relacionada a boas práticas, doenças 
transmitidas por alimentos e higienização).

 Pode-se conseguir mais informações pelos 
telefones (55) 3220-8074, (55) 3220-8257 ou (55) 
997059898, pelos e-mails lfvpelegrini@gmail.com e 
boaspraticastca@gmail.c ou pelo site www.ufsm.br/
boaspraticas. As inscrições podem ser feitas nas salas 
5143 ou 5125 do prédio 44. O curso é oferecido to-
dos os meses.

Curso sobre boas práticas em serviços  de alimentação ocorrerá na UFSM

Fonte: Agência de Notícias da UFSM
Imagem: Pixabay

http://www.ufsm.br/
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 A Clube do Boi, startup com sede na Pulsar, incubadora tecnológica da UFSM, foi selecionada para 
participar da 6ª edição do Programa StartupRS, promovido pelo Sebrae/RS. O programa visa capacitar 
startups que trabalham em busca de soluções para problemas do mercado, para que possam se tornar ne-
gócios reais com nível de qualidade elevado.

 A equipe participará de uma série de 
eventos de capacitação, como workshops e con-
sultorias, com o auxílio de empresas e especialis-
tas. Para quem não conhece, a Clube do Boi é uma 
plataforma online que auxilia produtores rurais 
em suas transações. Nela, os empreendedores 
podem encontrar informações sobre o mercado e, 
principalmente, realizar negociações como com-
pra e venda com outros produtores.

Empresa do ramo do agronegócio é selecionada para participar de capacitação no Sebrae

Fonte: Agência de Notícias da UFSM
Imagem: Pixabay
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A CompAct Jr., empresa júnior dos cursos de Tecnologia da Informa-
ção (TI), está com seleção aberta para 
voluntários. Podem se inscrever alunos 
de cursos da área ou de outros cursos 
que se interessem pelo tema. As inscri-
ções estão abertas no site da empresa 
https://goo.gl/o2LRc3 até o dia 17 de 
agosto. No dia 19, ocorrerão algumas 
dinâmicas de grupo com os inscritos 
para definição dos novos membros.

 Para os interessados, mais 
informações podem ser encontradas 
na página da CompAct no Facebook: 
 https://goo.gl/eHGxpy.

Fonte: : Agência de Notícias da UFSM

CompAct Jr. está com seleção de  voluntários aberta

O Colégio teve duas novas contratações para esse semestre. O professor 
Filipe Fagan Donato, com formação na área de Engenharia Sanitária e Am-
biental, ministrará disciplinas nos cursos de Gestão Ambiental e Técnico em 
Meio Ambiente. Já a professora Carla Rosane da Costa Sccott, com formação 
em Ciências Contábeis, ministrará aulas no curso de Gestão de Cooperativas.

 Parabenizamos os professores pela seleção e desejamos um bom 
trabalho junto aos cursos, nesse semestre.

Politécnico inicia o semestre com  dois novos professores

https://goo.gl/o2LRc3
https://goo.gl/eHGxpy.
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Nesta quinta-feira (10/08), ocorreu o lançamento oficial da 
nova versão do aplicativo SimulArroz, durante o 10º Congresso 
Brasileiro de Arroz Irrigado, em Gramado. O projeto, que teve 
início em 2003, teve sua nova versão produzida por acadêmicos 
e professores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) campus Itaqui 
e da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com o auxílio do 
Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA).

 O objetivo do aplicativo, totalmente concebido com 
recursos públicos, é adequar-se especificamente à realidade 
arrozeira do estado. Ele auxilia os produtores de arroz em to-
das as etapas, acompanhando desde o plantio até a colheita, 
considerando os mais diversos fatores de influência.

Fonte: Agência de Notícias da UFSM

Lançamento da versão 1.1  do SimulArroz
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   O Colégio Politécnico da UFSM promove nos dias 18 e 19 de agosto de 
2017 o 31º curso sobre cultivo da nogueira-pecã. Na sexta-feira (dia 18), as 
atividades vão das 18h30min às 22h00min; já no sábado (dia 19), ocorrem 
das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.

O curso contará com aulas práticas a campo e aulas teóricas sobre as-
pectos como rendimento econômico, histórico, situação atual e tendências, 
produção mundial, escolha da área para implantação do pomar, produção de 
mudas, calagem e adubação, adubação foliar, escolha de cultivares, manejo 
de pragas e doenças, poda de formação e produção, colheita, armazenamen-
to e comercialização da cultura. Também será ofertada uma visita técnica 
orientada a um produtor da região.

Os participantes receberão certificado, livro-texto e CD com 1000 slides. 
Pode-se obter mais informações e/ou efetuar inscrição pelo e-mail cursosde-
fruticultura@gmail.com, pelos telefones (55) 99660-7069 ou (55) 3220-8273 
(ramal 202) ou também na sala C12 do Colégio Politécnico. Investimento a 
consultar. Vagas limitadas.

UFSM promove o 31º curso sobre c ultivo da nogueira-pecã

O seminário “Agência de bacias: possibilidades para o Rio Grande do Sul”, 
realizado com sucesso na UFSM em maio do ano passado, terá sua segunda 
edição nos dias 21, 22 e 23 de agosto, na Unipampa (campus Uruguaiana).

 Aberto a toda a comunidade, o evento discutirá importantes aspec-
tos dentro do tema. Segundo o site oficial, o maior desafio a se discutir é 
como “criar e implementar um modelo de agências de bacias adaptado ao 
contexto institucional do Rio Grande do Sul e às particularidades de cada 
Região Hidrográfica, de maneira a responder às necessidades de gestão de 
nossos preciosos recursos hídricos”.

 Informações sobre o evento, que conta com professores da UFSM em 
sua organização, podem ser encontradas no site https://goo.gl/hDLwA3 ou 
diretamente na página de inscrição https://goo.gl/PbaUVQ.

Fonte: Agência de Notícias da UFSM

Seminário sobre bacias hidrográficas  na Unipampa

https://goo.gl/hDLwA3
https://goo.gl/PbaUVQ
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Ocorreu, na última sexta-feira (11/08), no auditório do pré-
dio 42, a cerimônia de formatura da 3ª turma do curso Técnico 
em Secretariado (modalidade pós-ensino médio) do Colégio 
Politécnico da UFSM. A cerimônia teve como paraninfa a pro-
fessora Cândida Martins Pinto (coordenadora do curso), como 
patrono o professor Alejandro Schwarzkopf e como professoras 
homenageadas as docentes Deise Dickel, Kelly Werner e Márcia 
Just. Contou, ainda, com a presença do diretor Valmir Aita e da 
vice-diretora Marta Von Ende.

 Formaram-se 20 alunas (18 delas tendo participado da 
solenidade), numa turma exclusivamente de mulheres, após 
três semestres de curso. Parabenizamos a turma e lhes deseja-
mos muito sucesso em sua profissão.

Formatura da 3ª turma do  Técnico em Secretariado
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