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Alunas do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Politécnico foram à sede do 
Google em Belo Horizonte e ao Departamento de Ciência da Computação da 
Universidade Federal de Minas Gerais para o evento “Mind the Gap”. O projeto 
objetiva inspirar estudantes a sonhar com uma carreira em tecnologia e compu-
tação, contribuindo para aumentar a participação feminina nessas áreas. Esco-
las públicas e particulares do Brasil foram convidadas a participar, com todas as 
despesas pagas, e o Colégio Politécnico, devido ao seu excelente desempenho 
no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), teve a oportunidade de selecionar 
duas estudantes.

Por dois dias, as alunas Jaine Daniele Schröter e Maria Helena Bondarenko 
aprenderam sobre Ciência da Computação, tecnologia e suas aplicações por 
meio de diálogo com diversas professoras, alunas e doutoras, além de discutir 
sobre a carreira de mulheres em tecnologia e de vivenciar como é o ambiente de 
trabalho nessa área. “A experiência foi enriquecedora e nos proporcionou uma 
nova visão sobre a área da tecnologia. Conhecemos pessoas de todas as partes 
do Brasil, o que nos permitiu trocar experiências e compartilhar conhecimento e 
ensino dessa área”, comentaram as alunas.

No evento, que aconteceu nos dias 12 e 13 de julho de 2017, também foram 
desenvolvidas atividades de programação, painéis, oficinas e sessões de projetos 
e visita pelo espaço do Google de Belo Horizonte.

Evento promovido pelo Google convida  alunas do Colégio Politécnico
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Dois grupos de jovens do Centro de Atendimento em Semiliberdade 
(CASEMI) e do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) visitaram, 
nos dias 31 e 01 (terça e quarta-feira), as dependências da Universidade 
e do Politécnico, em função de um convênio que a UFSM mantém com o 
Ministério Público (através da Promotoria da Infância e da Juventude) e 
com a Fundação de Assistência Socioeducacional (FASE). Através desse 
convênio, os jovens em situação de medidas socioeducativas no CASEMI 
e no CASE de Santa Maria recebem atendimento de diversas áreas de 
conhecimento da UFSM.

A visita dos grupos à Universidade foi uma das ações definidas pelo 
Grupo de Trabalho que coordena o convênio, do qual participam o pro-
fessor Alessandro Miola, o professor Marcelo Antônio Rodrigues e os servidores Régis Moreira Reis e Jorge Antônio Felipetto. Tam-
bém participam do GT a Pró-Reitora de Extensão da UFSM, professores do curso de Psicologia e Terapia Ocupacional e professoras 
e funcionários da FASE. A expectativa do GT é que, ao oportunizar experiências como a da visita e como os projetos realizados in 
loco no CASE, os jovens alcancem uma nova motivação para a compreensão de seus espaços no mundo fora da criminalidade. No 
Colégio, os visitantes conheceram os setores de Floricultura e Fruticultura, os laboratórios de Panificação e de Frutas e a usina de 
produção de etanol, guiados pelo professor Alessandro Miola e assessorados pelos professores dos setores específicos. Os grupos 
ficaram maravilhados com a estrutura do Colégio.

Jovens do CASEMI e do CASE  visitam a Universidade e o Colégio
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Inscrições abertas para a 13ª turma do curso de cultivo de morangueiro fertirrigado

 Nesta sexta e sábado (dias 10 e 11), o curso sobre cultivo de morangueiro fertirriga-
do, que já é tradicionalmente realizado com organização do setor de fruticultura do Co-
légio Politécnico, terá a sua 13ª edição. No primeiro dia, as atividades vão das 18h30min 
às 22h; no segundo, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.

O curso abordará, através de aulas teóricas e práticas, aspectos como a situação da 
produção de morangos no Rio Grande do Sul e as condições necessárias ao seu cultivo – 
como as exigências de clima e solo e as etapas do plantio e da colheita. Os participantes 
receberão material impresso e digital com os conteúdos trabalhados nos dois dias, além 
de conhecer de perto a cultura através da visita a um produtor.

Mais informações podem ser adquiridas em contato pelo e-mail cursosdefruticultu-
ra@gmail.com ou pelos telefones (55) 99660-7069 ou (55) 3220-8273 (ramal 202). As 
inscrições podem igualmente ser efetuadas por estes endereços, mas também estão 
sendo recebidas na sala C12 do Colégio. São 30 vagas.

Fonte: Agência de Notícias da UFSM
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Será realizado, nos dias 16 e 17 de novembro (quinta e 
sexta-feira), o 1º Simpósio sobre Inspeção de Produtos de 
Origem Animal, promovido pelo Setor de Indústria e Inspe-
ção de Carnes do Departamento de Medicina Veterinária 
Preventiva (Encorte).

O evento será no auditório do CTISM, no valor de R$100 
antecipadamente e R$120 na hora. Serão 10 palestras, 
ministradas por veterinários e profissionais da área de ali-
mentos, que abordarão os mais diversos aspectos da pro-
dução animal. As inscrições devem ser feitas na sala 5143 
do prédio 44. A programação completa e demais informa-
ções estão disponíveis no site (https://goo.gl/CJR6US) e na 
página do Encorte, no Facebook (https://goo.gl/wRN4vs).

Encorte promove simpósio sobre inspeção  de produtos de origem animal
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Os resultados da última edição da Olimpíada de Química do Rio Grande 
do Sul (OQRS) foram divulgados em 29 de outubro, sexta-feira, durante a so-
lenidade de premiação que ocorreu no centro de eventos FAURGS, em Gra-
mado. Seis estudantes do Ensino Médio do Politécnico foram convocados 
para receberem medalhas, com destaque às medalhas de ouro (1º lugar do 
estado) para um estudante do primeiro e outro do terceiro ano, cada um na 
sua categoria. Os seis estudantes se destacaram dentre os mais de 1.500 
participantes gaúchos. A Olimpíada costuma premiar com medalhas os dez 
mais elevados escores nos exames, divididos nas categorias EM1 (1º ano), 
EM2 (2º ano) e EM3 (3º ano); demais destaques recebem menção honrosa.

No Colégio Politécnico, os alunos são orientados e preparados pelo pro-
fessor Rodrigo Leal, que também foi responsável por acompanhá-los na 
cerimônia de premiação juntamente com a professora Liz Siqueira. Foram 
agraciados: Leonardo Vasconcellos, com a medalha de ouro na categoria 
EM1; Nícolas Anése, com a medalha de ouro na categoria EM3; Pedro Pau-
letto, com a medalha de bronze na categoria EM1; Rafael Formolo, com a 
medalha de 4º lugar na categoria EM3; Juliano Pasa, com a medalha de 5º 
lugar na categoria EM1; e Virgílio Gomes, com a medalha de 6º lugar na 
categoria EM1.

Estudantes do Ensino Médio do Colégio  Politécnico são premiados na 16ª Olimpíada de Química do RS
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