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Na última semana, o curso Técnico em Paisagismo promo-
veu uma Mostra de Artes, que ficou exposta no hall do Bloco 
F do Colégio. Os visitantes puderam eleger os melhores traba-
lhos – divididos nas categorias “Jardins temáticos”, “Arboriza-
ção urbana” e “Colagem 3D” – através de votação. A exposição 
surgiu a partir de uma das disciplinas do curso.

Curso Técnico em Paisagismo promove  mostra de trabalhos
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O Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação (CVTI) é um projeto 
desenvolvido em parceria entre o Colégio Politécnico e o Colégio Téc-
nico Industrial de Santa Maria (CTISM), com o objetivo de desenvolver 
atividades para áreas de interesse social por meio da formação profis-
sional com metodologias inovadoras de aprendizagem.

O CVTI em Silveira Martins é parte de um projeto mais abrangente, 
financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações (MCTIC), que pretende voltar suas ações fundamentalmente 
para Santa Maria e para os municípios da região de abrangência da 
Quarta Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul.

Em Silveira Martins (RS), o projeto do CVTI é abrigado no Espaço 
Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão do campi da UFSM na cidade, 
que foi inaugurado no dia 1º de dezembro deste ano. Como parte 
da programação alusiva à inauguração, o Setor de Floricultura e Pai-
sagismo do Colégio Politécnico promoveu duas atividades: a oficina 
de Plantas Medicinais e o curso de Floricultura e Paisagismo. Essas 
atividades também inauguraram as ações do projeto CVTI, que re-
centemente obteve aprovação e liberação de recursos de capital por 
parte do MCTIC.

Setor de Floricultura e Paisagismo inaugura as atividades do Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação em Silveira Martins

A oficina de Plantas Medicinais, realizada no dia 06 de dezembro, 
foi ministrada por Jussara Pedroso e Liane Blaya, alunas do Colégio 
Politécnico participantes do projeto de extensão “Mandala de plan-
tas medicinais e temperos: a escola como possibilidade de cultivo em 
espaços sustentáveis”. Já o curso de Floricultura e Paisagismo, com 
duração de 12 horas, foi ministrado nos dias 06, 07 e 09 de dezembro, 
pela professora Denise Estivalete Cunha, sendo que, no último dia, os 
participantes visitaram as instalações do Setor de Floricultura e Paisa-
gismo do Colégio Politécnico.
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O Setor de Culturas Anuais e Mecanização Agrícola do Colégio 
Politécnico da UFSM, na pessoa do professor Luciano Pes, divul-
ga que estão abertas seis (6) vagas para bolsistas. As inscrições 
devem ser feitas impreterivelmente até o dia 14 (quinta-feira), 
através do envio de comprovante de matrícula e histórico escolar 
simplificado para o e-mail lucianopes@politecnico.ufsm.br. Após 
a deliberação das inscrições, serão realizadas as entrevistas pre-
senciais. Elas dar-se-ão no dia 15, a partir das 14h – por ordem 
de chegada.

Seleção de bolsistas para o Setor de Culturas Anuais e Mecanização Agrícola

Na última quinta-feira, dia 7, os servidores do Colégio reuni-
ram-se para um almoço de confraternização, no DTG Noel Gua-
rany, para celebrar o final deste ano e a chegada do próximo. 
Compareceram cerca de 60 servidores, não só ativos como tam-
bém aposentados.

Servidores do Politécnico confraternizaram  em almoço na última quinta
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Na última quinta-feira, dia 7, ocorreu em Pelotas (RS) o 12º Dia 
de Campo da Embrapa Clima Temperado, com o tema “Alternativas 
para diversificação da agricultura familiar”. O professor Diniz Fronza, 
do Núcleo de Fruticultura Irrigada do Colégio Politécnico da UFSM, 
foi um dos convidados – que apresentou aos participantes a cultura 
da nogueira-pecã e suas potencialidades.

 As pesquisas do professor a respeito dessa cultura origina-
ram, ainda, um dos capítulos do livro que foi entregue aos cerca de 
600 produtores participantes do Dia de Campo. O professor Diniz 
é destaque pelas diversas atividades que realiza, tendo promovido 
uma série de eventos durante seus últimos 15 anos de trabalho – e 
capacitando mais de três mil produtores e interessados.

Professor do Politécnico participa de Dia  de Campo da Embrapa Clima Temperado
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Planejado e executado por alunos do curso de Comunica-
ção Social – Relações Públicas, o Jardine Lazer foi um even-
to realizado na tarde deste domingo. O objetivo principal foi 
aproximar a comunidade da UFSM e de Santa Maria com o 
Jardim Botânico, muitas vezes esquecido, e proporcionar aos 
participantes um momento de tranquilidade e contato com a 
natureza.

 As atividades incluíram trilha orientada pelos viveiros, 
distribuição de erva-mate e água quente e oficina. O Colégio 
Politécnico foi um dos parceiros, contribuindo na doação de 
cerca de 400 mudas de plantas – que foram destinadas aos 
participantes que responderam o questionário de avaliação do 
evento.

Jardine Lazer foi realizado no último domingo
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A professora María Silvia Lacruz, acompanhada do professor 
do Departamento de Engenharia Rural do Centro de Ciências Ru-
rais (CCR), professor Manoel Sousa Júnior, apresentou o trabalho 
intitulado “Strengthening Early Warning Systems for Droughts 
(SEWS-D)” no evento International Cooperation Towards Low-E-
mission and Resilient Societies, realizado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU).

 O evento ocorreu de 22 a 24 de novembro na cidade de 
Bonn, na Alemanha, com o objetivo de discutir questões ambien-
tais. A pesquisa dos professores refere-se à metodologia utilizada 
na Universidade para monitoramento de estiagem através de sa-
télite.

Professora do Politécnico e professor do CCR apresentam trabalho na Alemanha

Fonte: Núcleo de Divulgação Institucional do CCR
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O GIPAG (Grupo Interdisciplinar de Pesquisas Agroalimentares 
Georreferenciadas), com o apoio da CESPOL, convida a todos para 
o I Workshop de Pesquisas Agroalimentares Georreferenciadas, 
que se realizará no dia 19 de dezembro de 2017 – das 8h30 às 
16h30 – na Sala E5 do Colégio Politécnico da UFSM. Essa ativida-
de é preparatória para a III Conferência Internacional Agricultu-
ra e Alimentação em uma Sociedade Urbanizada – AgrUrb, que 
acontecerá no 2º semestre de 2018 na cidade de Porto Alegre 
(RS).

A programação conta com um painel de abertura – que tratará 
sobre o GIPAG, seus parceiros e os trabalhos e estudos feitos em 
torno de sistemas agroalimentares na região – e com duas mesas 
temáticas, a primeira sobre a gestão da cadeia de frutas e hor-
taliças na região central do estado e a segunda sobre consumo 
e mercados de proximidade. As mesas serão compostas por fa-
las de diversos professores e acadêmicos, que desmembrarão os 
mais diferentes aspectos dentro das temáticas propostas.

 As vagas para o evento são limitadas. Assim, solicita-se 
que os interessados confirmem presença pelo e-mail gipag@poli-
tecnico.ufsm.br.

Convite para o I Workshop de Pesquisas Agroalimentares Georreferenciadas
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