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No dia 14 de agosto de 2018, o Muti-
rão, grupo de servidores do Colégio Poli-
técnico, realizou mais uma atividade. Foi 
peneirado composto produzido na Usina 
de Compostagem do Colégio Politécnico 
o qual será distribuído aos agricultores 
pertencentes aos projetos de extensão da 
UFSM, visando fechar o ciclo do reapro-
veitamento de resíduos orgânicos e mini-
mizar os danos ambientais causados pelo 
descarte inapropriado de tais resíduos no 
solo.

Os resíduos orgânicos são oriundos dos 
restaurantes de cada centro, da escola de 
equitação e do hospital veterinário. Após 
passar o processo de compostagem o pro-
duto final, o Composto, pode ser utilizado 
em gramados, espécies arbóreas, jardins 
e frutíferas. 

Grupo Mutirão realiza atividade 
de reaproveitamento de 

resíduos orgânicos
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No domingo de Dia dos Pais, o Colégio 
Politécnico fez-se presente em mais uma 
edição do Projeto Viva o Campus da Pró-
-Reitoria de Extensão da UFSM. Na ocasião 
foram realizadas oficinas sobre Esporte de 
Orientação e o uso de mapas cartográfi-
cos nessa prática esportiva, tendo a par-
ceria do Clube de Orientação de Santa 
Maria. Também, realizou-se uma mostra 
de Geotecnologias, levando para o Largo 
do Planetário um conjunto de tecnologias 
empregadas na atividade dos profissionais 
da área de Geoprocessamento. 

Ao longo de toda a tarde estiveram 
presentes no Viva o Campus os feirantes 
da PoliFeira do Agricultor, que atenderam 
milhares de pessoas que circularam pelo 
local.

Politécnico no Viva o Campus 
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No dia 15 de Julho, no evento Viva o 
Campus – Jardim Botânico, o Setor de 
Olericultura participou doando mudas de 
plantas olerícolas e condimentares. Em 
outra edição do evento, Viva o Campus 
Especial - Lagarteada da Calourada, no 
dia 12 de Agosto, foram ofertadas mais 
mudas de plantas olerícolas, medicinais e 
condimentares. 

Além destes, há uma parceria com 
a PoliFeira do Agricultor que acontece 
ao lado do Planetário da UFSM onde 
encontra-se produtos provenientes da 
Horta do Politécnico. Acompanhe o Setor 
de Olericultura pelo Facebook através do 
link https://goo.gl/KiVvTm.

Setor de Olericultura                             
do Colégio Politécnico participa de 

eventos na UFSM
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A Biblioteca do Colégio Politécnico da 
UFSM é um setor de apoio às atividades 
de ensino-aprendizagem, técnico-científi-
cas e culturais. A Biblioteca é especiali-
zada nas áreas dos cursos ofertados pelo 
Colégio e possui o objetivo de facilitar o 
acesso dos usuários a fontes de informa-
ção para aprendizagem e pesquisas.
ACERVO

O acervo está em constante expansão 
e é composto por obras de diversas áreas 
do conhecimento, visando atender a de-
manda dos cursos oferecidos na unidade, 
em todos os níveis de ensino: Ensino Mé-
dio, Cursos técnicos (Pós-Médio), Gradua-
ção e Pós Graduação, bem como material 
relevante para as pesquisas e projetos de 
extensão desenvolvidos no Colégio. É or-
ganizado por assunto, obedecendo à or-
dem determinada da tabela CDU (Classifi-
cação Decimal Universal 2007).

Venha visitar a 
Biblioteca Setorial do Politécnico!
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EMPRÉSTIMO
-Podem utilizar o serviço de empréstimo da biblioteca:
-Alunos regularmente matriculados no semestre 
 vigente, servidores (docentes e técnicos) ativos e ina-
tivos.
-Podem ser emprestados até cinco (5) títulos de cada 
material por biblioteca, com o limite máximo de quin-
ze (15) itens em todo o SiB – UFSM.
-O prazo de empréstimo é de sete (7) dias, podendo 
ser renovado, caso não tenha reserva, até 14 vezes.
NORMAS DA BIBLIOTECA

- A consulta local é aberta a toda comunidade com 
livre acesso às estantes;

- A consulta ao catálogo é realizada através de ter-
minais de computadores;

- Os usuários ao ingressarem na Biblioteca, por-
tando bolsas, sacolas, pastas, mochilas e outros per-
tences, deverão colocá-los nos guarda-volumes;

- O empréstimo é de caráter individual, ficando o 
material sob inteira responsabilidade do usuário;

- Quando utilizar materiais do acervo deixe-os so-
bre a mesa;

- Evite a poluição visual. Não faça anotações no 
material da biblioteca;

- É proibido o consumo de alimentos e bebidas 
dentro da biblioteca;

- O uso do celular somente é permitido se estiver 
no silencioso e se a conversa for discreta, rápida e 
em tom de voz baixo.
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à quinta-feira
07h30min às 21h             
Sexta-feira
07h30min às 19h

 
CONTATOS:

e-mail: biblioteca@politecnico.ufsm.br
Facebook: https://goo.gl/oB4o7v.
Telefone: 3220 7949

 
Bibliotecária:

Margaret Basso
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