
ANO 2017 - EDIÇÃO 434

 Ex-aluno do Colégio Politécnico da UFSM, Valentino Amadeus Sichinel tirou o 3º lugar geral no VII Concurso Galois 
Noether, concurso internacional de Matemática para estudantes universitários que, além de cons- c i e n t i z a r 
a respeito da importância dos estudos da área, dá oportunidades 
a jovens talentos. Além desse, o jovem também foi premiado com 
uma medalha de ouro na International Competition for University 
Students, realizada na Bulgária.

Valentino atualmente cursa a graduação e a pós-graduação em 
Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), respectiva-
mente. O estudante ingressou nas instituições logo após terminar 
seus estudos no Politécnico, onde também deixou um histórico sig-
nificativo de premiações na Olimpíada Brasileira de Matemática 
(OBMEP).

O aluno é motivo de orgulho para as instituições em que estu-
da atualmente e, principalmente, para o Colégio Politécnico e seus 
professores, que acompanharam e acompanham o seu crescimento. 
Parabéns ao estudante!

Ex- aluno do Politécnico é destaque em olimpíadas internacionais de Matemática
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Será realizado, no dia 09 de novembro, o 5º Seminário de Jovens Pesquisadores em Economia e Desenvolvimento, orga-
nizado pelo Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento (PPGE&D). O evento tem como objetivo divulgar 
trabalhos feitos por acadêmicos de graduação e pós-graduação com formações na área, além de oferecer momentos de 
palestras e conversas com especialistas.

 As submissões de trabalhos poderão ser feitas até o dia 02 de outubro pelo e-mail organizacaosed@gmail.com. Os 
interessados podem enviar resumo expandido para 
apresentação em pôster ou o trabalho completo 
para apresentação oral, dentro dos eixos temáti-
cos de “Microeconomia, Economia Industrial e Eco-
nomia da Inovação”, “Macroeconomia e Economia 
Internacional”, “Economia Brasileira, História do 
Pensamento Econômico e Metodologia”, “Desen-
volvimento Econômico e Instituições”, “Desenvolvi-
mento Regional e Urbano” e “Economia Agrícola e 
Economia do Meio Ambiente”.

 Informações mais específicas podem ser 
encontradas no site do evento: https://goo.gl/97QkvB.

Seminário de Jovens Pesquisadores em Economia e Desenvolvimento seleciona trabalhos

https://goo.gl/97QkvB.
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Fruto de uma parceria do Colégio Politécnico da UFSM com a MaxiAgro Solu-
ções Agrícolas, o 1º Workshop de Hidroponia será realizado nos dias 17 e 18 de 
novembro de 2017. O evento contará com a participação de palestrantes reno-
mados do Brasil e do mundo, como Pedro Roberto Furlani, do Instituto Agronô-
mico de Campinas, Jorge Barcelos, do LabHidro da Universidade Federal 
de Santa Catarina 
(UFSC) e Clevison 
Micheloon, do 
Green Has Brasil.

As inscrições já 
podem ser feitas 
pelos telefones 
(55)3220-9419 ou 
(55)3220-9420, 
ramal 243, ou pelo 
e-mail workshop.
r s h i d ro p o n i a @
gmail.com.

1º Workshop de Hidroponia do Colégio Politécnico

A Floresce – Floricultura Escola do Colégio Politécnico da UFSM estará pre-
sente no Descubra UFSM, nos dias 14, 15 e 16 de setembro, com atividades para 
os visitantes. Os professores e alunos da escola ministrarão dois minicursos, um 
sobre terrários (às 10h30min) e o outro sobre arranjos florais (às 15h), nos três 
dias do evento.

Floresce realizará minicursos  durante o Descubra UFSM
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A professora Fernanda Pavani Stamm Maldaner, que já vinha ministrando 
disciplinas no Técnico em Farmácia como voluntária desde o primeiro semes-
tre de 2017, assumiu oficialmente como professora do Departamento de En-
sino do Colégio Politécnico da UFSM no último dia 05.

Com graduação em Farmácia e mestrado e doutorado em Ciências Far-
macêuticas, a professora ministrou as disciplinas de “Tópicos Farmacêuticos I” 
e “Cálculos Farmacêuticos” no primeiro semestre do ano, e ministra “Tópicos 
Farmacêuticos II”, “Farmácia e Assistência à Saúde” e “Legislação Farmacêuti-
ca” atualmente.

Desejamos boa sorte à professora no desempenho das suas funções junto 
ao curso.

Nova contratação no curso  Técnico em Farmácia
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