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Uma pequena – mas significativa – alteração foi feita no websi-
te do Colégio. A partir de agora, os materiais referentes aos projetos 
em execução na unidade serão realocados para uma aba exclusiva, 
intitulada “Bolsas” – não mais sendo publicados juntamente com as 
notícias em geral. A equipe julgou que, desta forma, as informações 
ficariam melhor organizadas.

Ao clicar no link, indicado no menu principal do site, uma lista 
dos projetos é aberta, separada em ensino, pesquisa e/ou extensão 
por um menu lateral. Selecionando um dos projetos por seu nome, 
abrem-se as relações de editais, bolsistas, etc. Aproveita-se para in-
formar que diversos dos projetos do Colégio estão com editais de se-
leção abertos, disponíveis no site.

Site do Politécnico passa por reformulação
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Alunas do Técnico em Farmácia relatam suas experiências no Estágio Supervisionado

No dia 12 de dezembro, ocorreu o II Relato de Estágio Supervisionado Obri-
gatório dos alunos do curso Técnico em Farmácia do Colégio Politécnico da 
UFSM. Na ocasião, as alunas Alessandra Werberich, Daniela Gracioli, Géssica 
Almeida, Jessica Carvalho de Oliveira, Karol Tolfo, Lucia Rodrigues Da Silva e 
Vanusa Oesterreich realizaram a apresentação das atividades desenvolvidas 
durante o estágio. Prestigiaram o evento os alunos do segundo e quarto se-
mestres do curso e os professores Ana Paula Daniel, Andréia Cirolini, Fernanda 
Maldaner, Magda Monego, Pablo Teixeira da Silva, Vanessa Gass da Silveira e 
Vanessa Pires da Rosa, além de familiares e supervisores de estágio.
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O Setor de Fruticultura Irrigada do Colégio Politécnico finaliza o ano 
de 2017 com mais de 7 mil produtores atendidos em capacitações, 
treinamentos e auxílios, tendo sido 3778 deles atendidos em capacita-
ções, cursos e dias de campo e 3450 em atendimentos individuais ou 
pequenos grupos (no Setor, em propriedades, via telefone ou e-mail, 
etc.). 

 Dentre as ações, destacam-se duas conferências internacio-
nais de dois dias: uma em Entre Rios, na Argentina (em abril), e outra 
em Montevidéo, no Uruguai (em agosto), ambas permitindo debater 
sobre a cultura da nogueira-pecã com pesquisadores e produtores. A 
equipe também realizou treinamentos em diversas cidades do estado, 
como exemplo na Estação Experimental da UFRGS, em Eldorado do Sul 
(RS), no Instituto Federal (campus Frederico Westphalen), na unidade 
da Embrapa Clima Temperado em Pelotas (RS) – por duas vezes – e 
também em Rio Pardo (RS), em parceria com a Embrapa Uva e Vinho. 
As solicitações das capacitações são feitas pelos próprios produtores, 
associações ou entidades de extensão e/ou pesquisa (como por exem-
plo a Emater e a Embrapa).

Setor de Fruticultura realiza 42 treinamentos e capacitações em 2017

Os assuntos mais solicitados para os treinamentos foram a cultu-
ra da nogueira-pecã, do morango e dos citros, além de poda de fru-
tíferas e fertirrigação (a relação completa dos eventos está no link: 
 https://goo.gl/tuKzyL).

O professor Diniz Fronza, coordenador do Projeto de Ensino, Pesqui-
sa, Extensão e Inovação em Fruticultura Irrigada agradece o apoio da 
equipe do Politécnico, dos vários setores da UFSM, dos estudantes que 
ajudaram a organizar os 3 dias de campo do ano de 2017 (morango, 
poda e citros) e de todos os parceiros externos (produtores, Emater, 
Embrapa, cooperativas, sindicatos, associações, empresas diversas, 
etc). O programa de treinamento visa a geração de renda, a melhoria 
da qualidade de vida e a inserção social dos participantes. Além da 
troca de experiências, os produtores têm contribuído com a divulgação 
dos cursos regulares do Colégio Politécnico.

https://goo.gl/tuKzyL
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O Espaço Alternativo é um projeto da Coordenadoria de Saúde e Qua-
lidade de Vida do Servidor, vinculado à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(PROGEP). Em 2017, completou 15 anos de atividades – oferecendo aos 
servidores da UFSM diferentes oficinas que visam a saúde e qualidade de 
vida do servidor. As oficinas ocorrem todos os dias da semana e são gra-
tuitas, com atividades as mais diversas – como yoga, jardinagem, dança 
de salão e circular, pilates, fotografia, akido, treinamento funcional, cami-
nhada orientada, etc.

No dia 22 de novembro, o professor Adão Leonel Corcini coordenou os 
trabalhos da oficina de jardinagem, com a temática principal de “Saúde 
do solo”. Por se tratar de um assunto de grande interesse do grupo, os 
alunos solicitaram mais dois encontros: no dia 29 de novembro abordou-
-se assuntos relacionados à fertilidade do solo e à produção de flores e 
alimentos sustentáveis, e no dia 13 de dezembro os alunos realizaram 
uma visita técnica às instalações do setor de olericultura. Durante a visita, 
os integrantes da oficina discutiram sobre sistema de cultivos a campo, 
hidroponia e coleção de plantas medicinais. A ajuda da professora Tatia-
na Fiorin, do TAE Jorge Filipetto e do colaborador Gabriel Costa foi funda-
mental para que a visita ao setor fosse um sucesso.

Professor do Colégio Politécnico coordena oficina no espaço alternativo da UFSM
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Na tarde do dia 30 de novembro, ocorreu no Colégio Politécnico 
a vistoria dos técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
(FEPAM) – em todos os setores, incluindo a área nova. Esse diagnós-
tico ambiental por parte dos técnicos do órgão teve o acompanha-
mento do engenheiro químico Upiragibe Pinheiro da COMPLANA 
(Comissão de Planejamento Ambiental da UFSM), do licenciador 
Israel Trezzi da empresa Engezzi Engenharia (responsável pelo Licen-
ciamento Ambiental da Universidade), e dos integrantes da Comis-
são Ambiental do Colégio Politécnico. O objetivo desse trabalho da 
FEPAM é averiguar as problemáticas ambientais de toda a Universi-
dade, a fim de propor as adequações necessárias para que a Institui-
ção obtenha a Licença Ambiental de Operação. 

Técnicos da FEPAM visitam o Colégio
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