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No dia 08 de junho, a coordenação do curso Técnico 
em Informáticas promoveu uma confraternização entre 
seus alunos e professores dos turnos diurno e noturno, a 
exemplo do que o Curso de Sistemas para Internet vem 
realizando.

Esse momento oportunizou uma maior interação en-
tre alunos e professores, estreitando os laços de amizade 
entre discentes e docentes para além da sala de aula. 

Os alunos do curso foram desafiados a usarem sua 
criatividade para 
sugerirem nomes 
para a confrater-
nização, ficando 
combinado que 
a próxima edição 
só ocorrerá de-
pois que o nome 
for escolhido.

Técnico em Informática realiza  confraternização 

Começaram na sexta-feira, 07 de julho a 24ª Feira Internacional do Coope-
rativismo (Feicoop) e a 13ª Feira Latino-Americana de Economia Solidária em 
Santa Maria. 

O evento reuniu mais de 10 mil produtos, entre agroindústria familiar, ar-
tesanato, alimentação, hortifrutigranjeiros, plantas ornamentais, serviços e 
produtos de povos indígenas, sendo realizado no Centro de Referência de Eco-
nomia Solidária Dom Ivo Lorscheiter. 

A programação contou com seminários, oficinas e reuniões, em diferentes 
pavilhões e com abordagem em variados temas ligados ao cooperativismo e à 
economia solidária.

Eventos internacionais sobre economia solidária, cooperativismo e agricultura familiar camponesa acontecem em Santa Maria
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O editor de conteúdos do Colégio Politécnico, Jean Silveira Rossi, e suas colegas, 
Giulia Ocaña e Kátia Alves, foram vencedo-
res da XX Exposição de Pesquisa Experimen-
tal em Comunicação (Expocom), realizada 
na Universidade de Caxias do Sul de 15 a 17 
de junho, pelo trabalho “Da criação à edição: 
as etapas editoriais da Revista Trinque” na 
categoria Produção Transdisciplinar - Design 
Gráfico.

A revista, desenvolvida em disciplinas do 
Curso de Produção Editorial da UFSM, duran-
te o segundo semestre de 2016, tem a mis-
são de abordar a moda e cultura alternativa.

O prêmio, destinado aos melhores traba-
lhos experimentais produzidos por estudantes no campo da Comunicação no Brasil, é orga-
nizado pela Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), 
sendo considerada a principal mostra de trabalhos de graduação da área no país. O tra-
balho seguirá agora para o Expocom Nacional, no mês de setembro, durante o Congresso 
Intercom Nacional, na Universidade Positivo, em Curitiba.

 A professora Sônia Crescencio, coordenadora do projeto da Assessoria de Comuni-
cação do Politécnico, parabeniza o bolsista e suas colegas pela premiação.

Bolsista da Assessoria do Politécnico  é premiado em evento regional  de comunicação

Hortas agroecológicas dentro do espaço urbano consti-
tuem uma ideia mais do que possível: além de assegurar 
uma alimentação saudável, promovem a sustentabilidade, 
a valorização de espaços eventualmente desaproveitados 
e o exercício de um lazer produtivo para todas as faixas 
etárias.

Conscientes desse fato e desejosos de expandir essa 
ideia, o Programa Socioambiental Multicentros da UFSM e 
Comunidade, ao lado do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (CONSEA/SM), promoveram a roda 
de conversa “Hortas comunitárias e agroecológicas - O de-
safio da produção de uma alimentação saudável em espa-
ços urbanos”.

O evento, com entrada franca, aconteceu no sábado, 
dia 08 de julho, às 14h30min, no Parque da Medianeira. O 
encontro integrou a programação da 24ª Feira do Coopera-
tivismo e 13ª Feira de Economia Solidária, contando com o 
apoio de diversos órgãos de Santa Maria e da região. 

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM

Parque da Medianeira recebe roda de conversa sobre hortas comunitárias em espaços urbanos
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Iniciada no final de abril, a Polifeira do Agricultor completou dois meses de atuação no Campus da UFSM, c o m 
grande sucesso e aprovação dos moradores de Santa Maria e região. 

A iniciativa, sempre às segundas e quintas, a partir das 15h, ao lado do Pla-
netário, tem horário diferenciado do tradicional para possibilitar que aqueles que 
não têm disponibilidade pela manhã também possam ter produtos frescos e de 
qualidade na sua mesa. 

Não só os consumidores, como também os feirantes estão contentes com os re-
sultados do projeto, coordenado pelo professor Gustavo Pinto da Silva. Ele garante 
que a repercussão está sendo muito maior do que o esperado.

– Estamos dando um avanço no ponto de vista da proposta principal, que é a 
de oferecer alimentos limpos (com o mínimo possível de aditivos químicos). Mas 
também por tudo que a feira está proporcionando como ponto de encontro de 
servidores e alunos da instituição e do público e, até mesmo, para trabalhos aca-
dêmicos. E, o mais importante, é a assistência dada aos agricultores no manejo de 
sua produção lá na propriedade. Pois já é possível perceber que eles estão entendendo que isso melhora a qualidade 
dos produtos e, consequentemente a renda da família – avaliou o docente do Colégio Politécnico.

Integram o projeto da Polifeira 18 agricultores selecionados por meio de edital público. Desde janeiro, esses produto-
res vêm participando de atividades de qualificação, como de panificação, de geleias e de cultivo de morango, recebendo 
visitas técnicas de profissionais e estudantes do Colégio Politécnico. 

Fonte: Diário de Santa Maria

Polifeira completa dois meses de  atividades no Campus
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