
ANO 2017 - EDIÇÃO 446

Ocorreu, na última terça-feira (dia 28 de novembro) a 1ª Mostra de 
Ensino, Pesquisa e Extensão do Colégio Politécnico da UFSM. Durante a 
manhã, alguns dos alunos que participaram da JAI apresentaram seus 
trabalhos através de banners. À tarde, houve a abertura oficial – com 
pronunciamento do diretor do Departamento de Pesquisa e Extensão 
(DEPE), professor Alessandro Miola, e do diretor do Colégio, professor 
Valmir Aita –, além de uma série de relatos de experiências de extensão 
por parte de alguns professores.

 Foram explanados alguns dos resultados dos projetos “Saúde 
na escola” (pela professora Vanessa Rosa), “Promoção do curso Técni-
co em Alimentos” (pela professora Vanessa Gass), “Vivências e práticas 
educacionais situadas no ensino de extensão rural e gestão” (pelo pro-
fessor Gustavo Pinto e pela bolsista Jaqueline Dias) e “Adote Ação Poli-
técnico” (pela bolsista Cindy Machado). Os professores Alessandro Miola 
e Marta Von Ende ainda apresentaram algumas reflexões a respeito do 
trabalho realizado pelas Escolas Técnicas Vinculadas e da importância 
da extensão na aprendizagem dos acadêmicos.

 No final da tarde e à noite, houve continuação da exposição de 
banners. 

1ª Mostra de Ensino, Pesquisa e  Extensão é realizada com sucesso

Os participantes puderam desfrutar de chimarrão, café e petiscos, e 
receberão certificados. A Mostra será detalhada em uma edição especial 
do Boletim, a ser divulgada em breve.
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Foram realizadas, no último domingo (dia 
03) as provas de ingresso no ensino médio e 
nos cursos técnicos do Colégio Politécnico e 
do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria 
(CTISM). As provas referentes ao ingresso no 
ensino médio e nos cursos técnicos concomi-
tantes ocorreram pela manhã, enquanto as 
referentes aos cursos técnicos subsequentes 
foram realizadas à tarde. Dos candidatos ins-
critos, 15,09% não compareceram. A Coper-
ves não tem previsão de data para divulga-
ção dos resultados.

Processo seletivo para ingresso no Colégio foi realizado neste domingo
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Assessoria de Comunicação realiza workshop  sobre administração de páginas no Facebook

 A Assessoria de Comunicação, que atua no Colégio a partir de disciplinas 
do curso de Comunicação Social – Relações Públicas, promoveu atividade des-
tinada aos administradores das páginas do Facebook ligadas ao Politécnico. 
O workshop, intitulado “Segredos para aumentar o alcance orgânico do Face-
book”, ocorreu no dia 28, terça-feira, e foi ministrado pelo publicitário Lucas 
Goulart Ferreira.

 Lucas deu dicas importantes a respeito de quais as melhores maneiras 
de produzir conteúdo e de como atrair e manter seguidores para as páginas. 
Também destacou a importância de as páginas manterem uma coerência in-
terna – remetendo à Universidade e ao Colégio e utilizando um padrão seme-
lhante de visualidade e de publicações.

 Os participantes puderam desfrutar de um coffee break, além de rece-
ber alguns brindes. A Assessoria agradece a vinda e as contribuições de Lucas, 
bem como a participação dos administradores de página presentes.
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No dia 20 de novembro de 2017, os alunos da turma 11 do en-
sino médio do Colégio Politécnico fizeram uma exposição no hall 
do Bloco F, onde puderam demonstrar células animais e vegetais. 
As maquetes foram confeccionadas pelos próprios alunos, com os 
mais diversos tipos de materiais. Entre elas encontravam-se células 
comestíveis (feitas com pizza, gelatina, balas, bombons, etc.), outras 
elaboradas com materiais recicláveis, com tecidos, biscuit, EVA, etc.

 O objetivo do trabalho foi a aplicação dos conhecimentos 
adquiridos durante o ano letivo na disciplina de Biologia, especifi-
cando o papel desempenhado pelas estruturas celulares. Também 
foram expostas células confeccionadas com retalhos de tecidos pelas 
professoras Márcia Lenir Gerhardt e Terezinha Dalmolin, visando be-
nefícios para o meio ambiente.

Alunos do ensino médio realizam exposição  de trabalhos de Biologia
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No período de 19 a 23 de novembro de 2017, os alunos do 
curso de Geoprocessamento realizaram visitas técnicas a quatro 
cidades, acompanhados pelos professores Antoninho João Pego-
raro e Diogo Lippert. Em Curitiba (PR), conheceram as empresas 
Engefoto e Esteio, ambas especializadas em engenharia e aero-
levantamentos, além do Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Curitiba (IPPUC).

Em Imbituba (SC), visitaram o Marégrafo de Imbituba, mar-
co zero de referência altimétrica do Brasil. Em Garopaba (SC), 
visitaram o Setor de Geoprocessamento do Instituto Federal de 
Santa Catarina (campus Garopaba), além da empresa de geotec-
nologias especializada no uso de VANT- GEOVANT. Na cidade de 
Porto Alegre (RS), por fim, visitaram as dependências da 1ª Divi-
são de Levantamento do Exército (1ª DL). As visitas foram muito 
oportunas e proveitosas, visto que os alunos tiveram a oportu-
nidade de vivenciar as teorias que são transmitidas em sala de 
aula.

Alunos de Geoprocessamento  realizam visitas técnicas
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Alguns professores do Colégio Politécnico participaram, nos dias 
20, 21 e 22 de novembro, do IV Encontro Brasileiro dos Pesquisadores 
em Cooperativismo (EBPC), que ocorreu em Brasília. O evento discu-
tiu aspectos relevantes das pesquisas sobre o tema em paineis, pa-
lestras e sessões de apresentação de trabalhos científicos.

O professor Gabriel, membro da Comissão Científica do EBPC, 
destaca a importância que a UFSM, em especial o Politécnico, estão 
alcançando no cooperativismo nacional, salientando que os 10 me-
lhores trabalhos apresentados lá comporão uma edição especial da 
RGC, nossa revista científica da área. As despesas do grupo foram 
totalmente custeadas pelo Sistema SESCOOP/OCB. 

Professores participam de encontro  nacional sobre cooperativismo
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Alunos da disciplina de “Computadores e Sociedade” do curso de 
Sistemas para Internet do Colégio Politécnico da UFSM realizam, com 
a supervisão da professora Juçara Salete Gubiani e do professor Mar-
cos Alexandre Rose Silva, atividades na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Diácono João Luiz Pozzobon, em Santa Maria.

O objetivo é levar conhecimento sobre informática básica para 
crianças desta escola. Para que isso fosse possível, a turma foi divi-
dida em grupos – já que a escola possui somente um laboratório de 
informática. As atividades são realizadas nas sextas-feiras, à manhã 
e à tarde.

A escola enfrenta várias dificuldades e uma delas é a precarieda-
de na infraestrutura computacional. Os computadores estão tecnolo-
gicamente defasados e a baixa performance dificulta a execução de 
aplicativos e jogos educacionais disponíveis em plataforma livre. A 
manutenção dos computadores é realizada por uma equipe da pre-
feitura dentro da disponibilidade dos técnicos.

O contato dos alunos da disciplina com os da escola é relevante 
e mostra as dificuldades de compartilhamento do conhecimento em 
um contexto tecnológico limitado.

Extensão na disciplina de “Computadores e Sociedade”

É nesse sentido que o curso de Sistemas para Internet inova, per-
mitindo que os acadêmicos tenham uma noção do que de fato acon-
tece na sociedade.
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O Núcleo de Estudos em Áreas Protegidas - UFSM convida a todos 
e todas para prestigiar o lançamento do livro de receitas “Ricettario: 
cozinhando e valorizando os produtos da floresta”, que ocorrerá dia 
06 de dezembro a partir das 16h no Espaço Multiuso da UFSM, junta-
mente com a Feira Orgânica Ana Primavesi.  O evento contará com a 
distribuição gratuita de exemplares do livro de receitas e degustação 
de pratos.

 “Ricettario: cozinhando e valorizando os produtos da flores-
ta” é uma obra resultante da Oficina “EcoCaFé” realizada na Casa 
de Retiros Nossa Senhora de Lourdes, em São João do Polêsine, no 
inverno de 2017, idealizada pelo NEAP-UFSM, em parceria com a 
EMATER do município, em virtude da criação de uma RPPN no mes-
mo local. 

 O livro conta com diversas receitas de produtos que asso-
ciam elementos da cultura italiana da formosa Vale Vêneto, um 
distrito escondido entre as montanhas na região da Quarta Colônia 
Gaúcha, adicionadas de um toque especial de ingredientes que vêm 
de lugares que menos esperamos: as matas nativas do Brasil.

 

Lançamento do Ricettario  ocorre nesta quarta

Incentivando a conhecer os frutos e plantas comestíveis da Floresta 
Estacional Decidual gaúcha, o “Ricettario” (ou “Livro de Receitas” em 
italiano) busca valorizar a nossa flora e mostrar que podemos criar 
pratos deliciosos com plantas que, muitas vezes, estão no nosso quin-
tal.
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