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Depois da apresentação da Orquestra de Cordas da 
UFSM, é a vez do grupo de clarinetas, orientado pelo 
professor Guilherme Garbosa, mostrar sua arte musical. 

O evento ocorrerá dia 28 de junho às 12h05min, no 
Anfiteatro Prof. José Mariano da Rocha Filho, Bloco B do 
Colégio Politécnico da UFSM. 

O Momento Musical é um projeto do departamento 
de Música com apoio do FIEX/CAL, orientação da profes-
sora Ângela Ferrari e do professor Marco Antonio Penna 
e neste ano fará diversas apresentações no Campus da 
UFSM, sendo aberto a toda comunidade.

Momento Musical tem 2ª apresentação  no Politécnico

“Inoculação e Co-Inoculação em Culturas Agrícolas” é o título do 
seminário que o Grupo de Pesquisas em Manejo de Culturas de Co-
xilha promoveu na manhã do dia 21 de junho, a partir das 8h30min, 
no Espaço Multiuso da UFSM.

O evento foi aberto por uma palestra ministrada pela pesquisa-
dora Mariangela Hungria, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa). Logo após, foram apresentados resultados ex-
perimentais nas culturas de soja e milho.

Para participar do seminário, os interessados cooperaram com a 
entrega de 1 litro de leite, que será doado a creches de Santa Maria. 

Grupo de Pesquisas em Manejo de Culturas de Coxilha promove seminário
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A 1ª Mostra Científica Ecoinovar é uma realização do Departamento de Ciências Administrativas do Centro 
de Ciências Sociais e Humanas – CCSH da Universidade Federal de Santa Maria , por meio do Grupo Ecoinovar, 
do Programa de Pós-Graduação em Administração – PPGA, do Curso de Administração, e do Colégio Politécnico 
da UFSM.

A Mostra Científica Ecoinovar reunirá estudantes do ensino fundamental, médio e técnico, de escolas públi-
cas e privadas, da cidade de Santa Maria-RS. Em sua primeira edição, o evento terá como temática: “Despertan-
do e estimulando vocações científicas e tecnológicas para a inovação e a sustentabilidade”.

Os projetos deverão ser enviados em formato resumo pelo link https://goo.gl/VLqUBd até às 23h59min do 
dia 17 de Julho de 2017.

O resumo deverá ser submetido em uma das categorias, a seguir:
• Categoria I: Alunos do Ensino Técnico
• Categoria II: Alunos do Ensino Médio
• Categoria III: Alunos do Ensino Fundamental
O projeto deve abordar temas relacionados à Inovação e/ou Sustentabilidade, conter título, alunos par-

ticipantes, aluno líder, professor orientador, escola, categoria, introdução, objetivos, metodologia, resultados 
(esperados/alcançados) e conclusão.EW

Haverá premiação para os melhores trabalhos de cada categoria e todos os trabalhos apresentados serão publicados nos 
anais do evento.

O evento ocorrerá paralelamente à realização do 6º Fórum Internacional Ecoinovar no dia 23 de agosto de 2017, no prédio 
74C da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, na cidade de Santa Maria, RS.

Para maiores informações, acesse o site: www.ecoinovar.com.br 

Colégio Politécnico apoia a 1ª Mostra  Científica Ecoinovar

http://www.ecoinovar.com.br
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Entre os dias 06 e 09 de junho, ocorreu no Auditório do Politécnico o XIII EnTeAd – Encontro dos Técnicos em 
Administração e o IV EnTeC – Encontro dos Técnicos em Contabilidade.

O evento teve como propósito o aprofundamento teórico-prático dos participantes e buscou tratar de assuntos 
de relevância para a formação dos alunos, além de ressaltar a importância da presença enriquecedora que os re-
presentantes da nossa instituição trarão.

Com uma proposta de duas palestras e seis oficinas técnicas, o XIII EnTeAd e IV EnTeC contaram com a partici-
pação de um público de 150 pessoas. Além disso, o evento teve a apresentação do momento cultural com a Oficina 
de Gaiteiros, primeira apresentação do projeto Arte e Cultura Gaúcha nas Escolas 2017, financiado pela Lei de 
Incentivo à Cultura de Santa Maria, que reuniu o gaiteiro Sérgio Rosa e crianças da oficina de gaiteiros.

Palestraram o Prof. Dr. Rolando Juan Soliz Estrada, com o tema “Planejamento Profissional” e a Sra. Maria de 
Fátima Barcelos, com o tema “Meu EU Empreendedor”. Nas Oficinas Técnicas, Cristiano Silveira dos Santos pales-
trou sobre o tema “Startup: virando a chave!”; o Sr. Claudinei Viero, com o tema “Conhecimento e habilidades na 
profissão contábil”; o Sr. Mário de Conto, com o tema “Direito Cooperativo Internacional”; o Sr. Leonardo Guedes 
Da Luz Martins, com o tema “Desafios e conquistas da trajetória do jovem empreendedor”; o Sr. Flávio Duarte Ri-
beiro Junior, com o tema “O profissional do futuro e o futuro do profissional” e o Prof. Everaldo Marini, com o tema 
“Cooperativas escolares: práticas interculturais na perspectiva da descolonialidade”.

As Coordenações dos Cursos Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade e a Comissão Organizadora 
agradecem a Direção do Politécnico pelo apoio que sempre demonstrou aos Professores pelas contribuições e aos 
alunos que auxiliaram para que este evento ocorresse. Agradecem ainda à Coordenação do Curso Técnico em Se-
cretariado pelo apoio no cerimonial do evento.

Auditório do Politécnico recebe o  XIII EnTeAd e IV EnTeC
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No dia 21 de junho, um grupo de 32 senhoras agricultoras do município de Cerro Branco visitou as dependências 
do setor de Floricultura do Colégio Politécnico. 

A visita, acompanhada pela Emater e pela professora Jussara Pedroso, do projeto de extensão “Mandala”, serviu 
para que as agricultoras pudessem complementar seus conhecimentos e experiências sobre o cultivo e propriedades 
das plantas medicinais e temperos, configurando-se em troca de saberes entre comunidade e profissionais da área. 

Agricultoras de Cerro Branco  visitam o Politécnico
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No dia 23 de junho a Emater/RS-Ascar e a Universidade Federal de Santa Maria organizaram uma visita de 40 estudantes 
do curso de Agronomia, do Centro de Ciências Rurais (CCR/UFSM), a três propriedades rurais dos municípios de São João do 
Polêsine e Faxinal do Soturno, na Quarta Colônia de Imigração Italiana.

A visita integrou o projeto de intercâmbio existente entre a Emater/RS-Ascar e a UFSM, de visitas técnicas de acadêmicos 
dos cursos do Centro de Ciências Rurais (CCR), a projetos da Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) desenvolvi-
dos na região administrativa de Santa Maria.

O projeto é coordenado pelo assistente técnico de Produção Vegetal, Solos e Armazenagem de Grãos do escritório regional 
da Emater-RS/Ascar de Santa Maria, engenheiro agrônomo Luiz Antônio Rocha Barcellos.

A visita foi conduzida por Barcellos e pelo professor Enio Marchesan, do Departamento de Fitotecnia da UFSM.
O roteiro da visita começou às 14h, em São João do Polêsine, onde foram apresentados trabalhos em arroz irrigado, inte-

gração lavoura pecuária e secagem e armazenagem de grãos, pela metodologia de dia de campo, com três estações de visi-
tação, onde os próprios alunos colaboraram como guias dos grupos. A atividade contou com a participação da extensionista 
do escritório municipal da Emater/RS-Ascar de São João do Polêsine, engenheira agrônoma Flávia Kaufmann Sanboranha.

A segunda visita começou às 15h30, em Faxinal do Soturno, onde foram expostas atividades de cultivo intercalar de frutí-
feras comerciais e nativas do Projeto RS Biodiversidade. O grupo foi acompanhado pelo extensionista do escritório municipal 
da Emater/RS-Ascar de Faxinal do Soturno, engenheiro agrônomo Leonardo Basso Beltrame.

Foram apresentadas as culturas intercaladas da nogueira pecã com culturas anuais, citrus com frutíferas nativas e ainda 
o uso de energia solar através de células fotovoltaicas para a produção de energia elétrica, em um projeto recém-instalado. 

A terceira visita do grupo foi na Agroindústria de Queijos Nono Bepe, em São João do Polêsine, encerrando-se às 17h30.

Fonte: Assessorias de Comunicação da Emater/RS-Ascar e da UFSM

Estudantes da UFSM visitam projetos  da Emater/RS-Ascar 
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