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No último dia 14 de abril, junto ao  Centro de Referência de Economia 
Solidária Dom  Ivo  Lorscheiter,  foi realizada a Roda de Conversa “Agri-
cultura e Alimentação em Sociedades Urbanizadas”. O evento, que  ti-
nha como debatedores os professores  Sérgio Schneider (UFRGS), Danilo 
Rheinheimer dos Santos (UFSM) e  Renato Zanella (UFSM), proporcionou 
um momento de reflexão sobre o tema “Cenário atual da Agricultura e 
Alimentação e a Contaminação dos alimentos pelo uso de agrotóxicos”.

O evento contou com a presença do Reitor da UFSM, Paulo Afonso 
Burmann, da coordenadora do Projeto Esperança/Cooesperança, irmã 
Lourdes Dill, do Senador Paulo Paim, além de representações do Insti-
tuto Federal Farroupilha, Faculdade Metodista (FAMES), Emater-RS/As-
car, docentes e técnicos administrativos da UFSM e representantes de 
agricultores e estudantes. Além da discussão ser bastante importante 
para o cenário atual da produção de alimentos saudáveis e a agricul-
tura familiar,  tinha, também, por finalidade preparar a III Conferência 
Internacional Agricultura e Alimentação em uma Sociedade Urbaniza-
da, que será realizada entre os dias 17 e 21 de setembro de 2018, em  
Porto  Alegre.

O Grupo Interdisciplinar de Pesquisas Agroalimentares Georrefe-
renciadas (GIPAG), do Colégio Politécnico, compõe o Comitê Científico 
Nacional da Conferência.

Colégio Politécnico inicia mais uma turma de formação para o Cooperativismo
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Entre os dias 10 e 12 de abril aconteceu a primeira edição do Brechó 
Solidário, uma ação do Projeto de Extensão “Cuidados com os Animais 
em Situação de Abandono no Colégio Politécnico”. Todos os produtos 
que foram expostos no brechó eram doações, e os valores arrecadados 
serão revertidos para os custos com ração, remédios, vermífugos, vaci-
nas, entre outros. 

O projeto possui um histórico bastante grande de adoções e retira-
da de animais de locais insalubres para lares amorosos e protegidos, 
além de conscientizar para a causa animal e sobre a prática ilegal do 
abandono. Agradecemos a colaboração de todos que incentivaram, 
que ajudaram, às artistas Eronita Noal e Luciana Canto, à Cooperativa 
Cespol, à Direção do Colégio Politécnico, colegas, bolsistas e a todos os 
clientes que conquistamos. Estamos planejando uma próxima edição.

Projeto Cuidados com os Animais promove ação de conscientização por meio de Brechó Solidário
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Na tarde de sexta-feira (13), aconteceu uma reunião do Grupo 
Interdisciplinar de Pesquisas Agroalimentares Georreferenciadas (GI-
PAG). Na oportunidade, foi recebido a visita do professor Sérgio Sch-
neider da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador de 
renome internacional da área de mercados agroalimentares, agricul-
tura familiar e sociologia rural. 

A reunião tinha por finalidade discutir ações conjuntas dentro de 
um projeto maior de estudos na área de mercados, o qual vem sendo 
desenvolvido em comum com a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul e a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Esse proje-
to foi aprovado pela FAPERGS e tem por objetivo mapear e analisar 
os principais mercados pelos quais a agricultura familiar participa do 
abastecimento no Rio Grande do Sul. 

No Colégio Politécnico ele é desenvolvido por meio do projeto de 
pesquisa intitulado  “Caracterização do Sistema Agroalimentar de Fru-
tas e Hortaliças da Região Central do Rio Grande do Sul”. O diferencial 
dos estudos realizados no Colégio Politécnico é que se utilizam tec-
nologias do Geoprocessamento e da informática para aprofundar os 
estudos na área de mercados.

Reunião do GIPAC marca discussões promissoras para o Colégio Politécnico e para a UFSM

O GIPAG é um grupo interdisciplinar constituído por profissionais 
de diferentes áreas de conhecimento do Colégio Politécnico da UFSM 
e do Programa de Pós Graduação em Extensão Rural. O grupo é ca-
dastrado nos diretórios de pesquisa do CNPQ e busca desenvolver 
atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de mercados 
agroalimentares, banco de dados e geoprocessamento. 
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Alunos e professores, do curso de Sistemas para Internet, do 
 Colégio Politécnico e dos cursos do Centro Tecnologia, participaram 
da Escola Regional de Banco de Dados - ERBD, em Rio Grande (9-11 
de abril de 2018).

A ERBD é um evento anual, sem fins lucrativos, realizado pela 
Sociedade Brasileira de Computação e organizado por uma ou mais 
IES da Região Sul do Brasil. É um evento anual itinerante, que reúne 
especialistas da academia e da indústria da área de Banco de Dados, 
para discussão e apresentação de trabalhos científicos, realização de 
palestras, minicursos, oficinas, painéis com debatedores e relatos de 
experiências e aplicações (http://erbd2018.c3.furg.br/index.html).

No evento, Vinícios Tomazetti, aluno do curso de Sistemas para 
Internet, apresentou o artigo “Publicação de Dados da Internet das 
Coisas usando Recursos da Web Semântica: Um estudo de Caso 
usando uma Tomada Inteligente”, de autoria dos alunos Vinícios 
 Tomazetti  e Diovane Soligo, graduandos em Sistemas para Internet/
UFSM; e dos professores Alencar Machado e Daniel Lichtnow.

Sistemas para Internet marca presença na  Escola Regional de Banco de Dados - E R B D 
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Cursos técnicos em Agricultura e Cuidados de idosos aprovam logomarca

No dia 16/04/2018, em reunião extraordinária do Conselho 
Diretor do Colégio Politécnico foram aprovadas as logomarcas de 
dois cursos novos: Curso técnico em Agricultura e Curso técnico em 
Cuidados de idosos.
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A Floricultura Escola - Floresce terá novo horário de atendimento a 
partir de 24 de abril: terças, das 9h30 às 17h, e quartas e quintas-fei-
ras, das 13h às 17h.

A Floresce fica próxima ao Colégio Politécnico. Os telefones para 
contato são: (55) 3220-9419 e 3220-9420, ramal 244. 

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM.

Floricultura Escola terá novo horário de atendimento a partir de 24 de abril
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A Poli Sul Júnior, Empresa júnior do Colégio Politécnico-UFSM, que 
atua nas áreas de Geoprocessamento, Meio Ambiente, Cooperativis-
mo, Administração e Contabilidade; promove curso básico de ArcGIS 
no dia 28 de abril, das 8h às 16h, no laboratório D8 do Colégio Poli-
técnico.

O curso é oferecido a alunos de todos os níveis da UFSM. Inscrições 
no link https://goo.gl/forms/4e5wJVuixiXgjli12. 

Para mais informações, os demais interessados podem contatar 
pelo e-mail polisulcursos@gmail.com.

Poli Sul Júnior promove curso básico de ArcGIS
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Durante os dias 16 à 19 de abril ocorreu a II Semana Acadêmica do 
Curso Técnico em Zootecnia, no auditório do Colégio Politécnico. O evento 
foi organizado pela Segunda Turma do Curso, em  parceria com a CESPOL, 
Coordenação do Curso e Corpo Docente,  com apoio de 20 patrocinadores 
externos.

No período, houve participação de 8 palestrantes das diversas áreas de 
produção animal, tendo um público aproximado de 160 pessoas, dentre os 
quais, participaram alunos do Técnico em Zootecnia e Agropecuária, alunos 
egressos, alunos da Graduação em Zootecnia e produtores rurais.

“A Semana Acadêmica teve como objetivo a difusão do conhecimento 
técnico e a informação, enriquecimento da formação pessoal e profissional 
de nossos alunos. Foi um momento extremamente importante, pois avalia-
mos ser fundamental a informação trazida de fora, sob outra ótica. Foi uma 
ocasião de intenso aprendizado e troca de experiências com profissionais 
atuantes em empresas privadas, sindicatos e órgãos públicos, que compar-
tilharam conosco não só seus conhecimentos, mas trouxeram a realidade 
que a cadeia produtiva animal enfrenta hoje e as perspectivas futuras nas 
diferentes áreas de abrangência.” (Prof. Diana Bertani Giotto – Coordena-
dora do Curso Técnico em Zootecnia do Colégio Politécnico da UFSM).

Semana Acadêmica do Curso Técnico em Zootecnia lotou auditório do Colégio Politécnico
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No dia 15 de abril a CESPOL completou 31 anos de atuação. Funda-
da ainda no antigo Colégio Agrícola de Santa Maria, sob a sigla COO-
PEASM, de 1987 para cá vem avançando em importância para o Colé-
gio Politécnico, seus cooperados e como apoiadora de diversas ações 
educacionais e conscientização ao cooperativismo.

A CESPOL faz parte das 16 cooperativas do ramo educacional que 
são filiadas à Organização das Cooperativas do Estado do RS – OCER-
GS, participa desde 2017 de um Plano de Desenvolvimento de Gestão 
que visa promover a adoção de boas práticas de gestão e de gover-
nança pelas cooperativas. Na busca de constante atualização, no mês 
de março, a Professora Fabiana, Coordenadora, o Presidente Émerson 
e a Gerente Jéssica participaram do III Encontro Estadual do Ramo Edu-
cacional em Porto Alegre, onde foram discutidos temas como a Lei da 
Inclusão, reforma jurídica, autogestão e desafios do ramo educacional.

Cooperativa CESPOL completa 31 anos
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Na última sexta-feira, dia 13 de abril de 2018, o Colégio Politécnico 
da UFSM realizou o lançamento do livro “A teoria das cooperativas 
camponesas” de Alexander Chayanov*. A tradução e publicação do 
primeiro livro de Chayanov no Brasil é motivo de muito orgulho para 
a comunidade de cientistas sociais de nosso País. Esta ação foi fruto 
da parceria estabelecida entre o Curso de Gestão de Cooperativas e 
o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da UFRGS.

O Prof. Sérgio Schneider, palestrante da noite, é autor do prefácio 
à edição brasileira e foi quem liderou a negociação para a cessão de 
direitos autorais e tradução da obra. Schneider é Professor Titular do 
Departamento de Sociologia e membro permanente dos Programas 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural e de Sociologia da UFR-
GS.

O Prof. Gabriel Murad, coordenador do curso de Gestão de Coo-
perativas, enfatizou a importância de momentos como este, que tra-
tam de discussões teóricas e que são extremamente relevantes para 
a qualificação de nossas pesquisas e para o processo de formação de 
nossos estudantes.

Lançamento de Livro no Politécnico

*Alexander Chayanov viveu de 1888 a 1937 na Rússia/URSS. Era eco-
nomista, engenheiro agrônomo, conhecia profundamente a agricultura eu-
ropeia e mantinha contatos regulares com os mais destacados centros de 
produção científica em agronomia e ciências sociais. Foi o principal teórico 
do campesinato em um período em que a Rússia liderava este campo. Ele 
dirigiu o prestigiado Instituto de Estudos Rurais. Por ser considerado um ini-
migo do Estado, foi preso em 1931 e executado em 1937.
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A comissão da UFSM designada para propor o Programa Institu-
cional de Formação Continuada de Servidores Docentes reuniu-se na 
Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) na última quarta-feira, dia 18. 
O objetivo do encontro foi definir o cronograma e a metodologia de 
trabalho, visando apresentar a proposta do Programa à comunidade 
até o final deste ano. A meta principal da iniciativa é o atendimento 
aos desafios e objetivos estratégicos descritos no Projeto Pedagógi-
co Institucional do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/PPI 
2016-2026) (disponível no link http://pdi.ufsm.br/), especialmente o 
desafio “Educação Inovadora e Transformadora com Excelência Aca-
dêmica”.

A comissão tem a representação de servidores docentes e técnico-
-administrativos de todos os campi, unidades e centros de ensino da 
UFSM, além de integrantes das Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas 
(PROGEP), de Planejamento (Proplan) e da Coordenadoria de Ações 
Educacionais (CAEd). Os diretores das unidades indicaram, em sua 
maioria, docentes que estão atuando em coordenação de curso, assim 
como servidores técnico-administrativos integrantes das Unidades de 
Apoio Pedagógico (UAPs).

Comissão da UFSM debate a proposta do Programa de Formação Continuada de Docentes

Entre as próximas ações da equipe está o resgate das atividades 
de formação continuada que foram ou estão sendo desenvolvidas nas 
diferentes unidades da UFSM e também pelo Núcleo de Educação e 
Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (NED/Pro-
gep). A próxima reunião está agendada para o dia 4 de maio.

Outras informações sobre o Programa de Formação Continuada 
de Docentes podem ser obtidas pelo telefone (55) 3220.8872 e pelo 
e-mail cade.prograd@ufsm.br. 
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