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 Ocorrerá, no dia 30 de outubro (segunda-feira), a 1ª Tarde em Hor-
ticultura da UFSM, promovida pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Horti-
cultura. O evento tem início às 13h30min, sendo composto por oito estações 
técnicas: culturas da lentilha, do gladíolo, da physalis, da nogueira-pecã e da 
mandioca e sistema de plantio direto para hortaliças. O objetivo é apresen-
tar algumas das pesquisas que vem sendo realizadas no setor.

 As inscrições estão sendo efetuadas através do envio de nome com-
pleto, CPF, cidade e profissão para o e-mail horticulturaufsm@gmail.com, de 
forma gratuita e com vagas limitadas. As atividades são voltadas para alu-
nos, professores, pesquisadores, produtores e demais interessados em am-
pliar seus conhecimentos na área – que engloba as subáreas de olericultura, 
fruticultura, floricultura, paisagismo e plantas medicinais e condimentares. O 
Colégio Politécnico é um dos apoiadores do evento.

1ª Tarde de Horticultura da UFSM  está com inscrições abertas

Fonte: Diário de Santa Maria e página do evento no Facebook
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Organizado pelos departamentos de Medicina Veteriná-
ria Preventiva e Ciência e Tecnologia em Alimentos com au-
torização da Secretaria Estadual da Saúde, o curso de boas 
práticas em serviços de alimentação, que ocorre em fluxo 
contínuo, está com vagas abertas para a turma deste mês.

 

Curso de boas práticas em serviços de alimentação 
está com vagas abertas para a turma de outubro

Fonte: Agência de Notícias da UFSM e site do curso

 O curso terá duração de dois dias, que serão 24 
e 25 de outubro (terça e quarta-feira), das 8h às 12h e 
das 14h às 18h. Os professores Luis Fernando de Pel-
legrin e Rebeca Dopke apresentarão o conteúdo em 
quatro unidades principais: microbiologia de alimen-
tos, legislação relacionada a boas práticas, doenças 
transmitidas por alimentos e higienização.

 As inscrições podem ser feitas nas salas 
5143 ou 5125 do prédio 44, mediante o pagamen-
to de R$150. São 35 vagas, exigindo-se no mínimo 
10 participantes para a execução do curso. Mais in-
formações podem ser encontradas no site do curso 
 (https://goo.gl/MoXMZe) ou pelo o e-mail boasprati-
castca@gmail.com.

http://
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           O projeto “Musical Infantil” foi criado com o 
objetivo de levar um pouco das histórias e dos sonhos in-
fantis para as crianças das escolas públicas de Santa Maria. 
Os alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio, do Colégio Po-
litécnico, apresentaram-se brilhantemente e desenvolveram 
atividades lúdicas com aproximadamente 1200 crianças, to-
talizando 14 apresentações, nos dias 09, 10 e 11 de outubro 
de 2017, em comemoração ao Dia das Crianças.

A turma do Ique, Escola Ipê Amarelo, Escola Municipal 
Vicente Farencena, entre outras, num total de 10 escolas, 
tiveram a oportunidade de assistir ao musical, que foi orga-
nizado, ensaiado e dirigido pela professora Liz Behr Siqueira.

 

Alunos do Ensino Médio fazem apresentações  em alusão ao Dia da Criança
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 “Nem sempre são reconhecidos e homenageados como merecem. 
Muitas vezes o seu trabalho é quase invisível e outras tantas encontram 
resistência do lado de lá. Mas todos concordamos que poucas coisas são 
tão nobres e importantes quanto o trabalho de um professor.

É você, professor, que vai esculpindo com sua dedicação, paciência e 
sabedoria as mentes das mulheres e dos homens do amanhã. Pelas suas 
mãos passa o futuro do país, e com elas você ajuda a moldar os cidadãos 
que tomarão conta desse futuro.

É um trabalho de muita responsabilidade, mas na sua honestidade e 
irrepreensível juízo nós confiamos. Pois, quem se entrega a tão distinto 
e honrado ofício; quem se cultiva para depois cultivar nos outros; quem 
compartilha todo o seu conhecimento com os outros, tem que ser alguém 
que merece toda a nossa admiração, confiança e respeito.”

A equipe da Assessoria de Comunicação do Colégio Politécnico da 
UFSM parabeniza aos professores pelo seu dia e agradece, em nome de 
todos os alunos, por desempenharem suas funções com tanto amor, cari-
nho e empenho.

Mensagem da Assessoria de  Comunicação aos professores

Fonte: site Mundo das Mensagens
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