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Politécnico participa do 

lançamento da revista 

Consciência Regional 

    Nesta quinta-feira (09), ocorreu o coquetel 

de lançamento da revista Consciência Regio-

nal, no Centro Empresarial de Santiago (CES), 

que contou com a presença de uma comitiva 

da UFSM. Durante o evento estiveram presen-

tes a Pró-reitora de Extensão, Teresinha Heck 

Weiller, o Vice-Diretor do Colégio Politécnico, 

Jaime Peixoto Stecca, além de professores e 

alunos da instituição. A revista foi criada com 

o intuito de mostrar trabalhos de extensão 

que promovam o desenvolvimento regional. 

Na sua primeira edição, a revista apresenta u-

ma ação desenvolvida por um grupo de pro-

fessores do Colégio Politécnico da UFSM. O 

assunto em destaque é o projeto de extensão 

“Promoção dos circuitos locais de produção e 

consumo de frutas e hortaliças no município 

de Santiago (RS)”.  

    O projeto teve como objetivo promover 

processos de articulação da agricultura fami-

liar e a formação de circuitos de comercia-

lização, de modo a abastecer o mercado local 

e ao mesmo tempo criar a consciência de dar 

preferência ao consumo de produtos fabri-

cados no município. Com esse projeto criou-

se um ambiente para enfrentar a depen-

dência produtiva de outras regiões do Rio 

Grande do Sul. O Professor de Extensão Rural, 

Gustavo Pinto da Silva, explica que a compra 

de produtos locais além de gerar renda para 

a cidade, proporciona condições para que os 

agricultores permaneçam no campo, comba-

tendo assim o êxodo rural. “Esse trabalho 

criou uma identidade de consumo e um senti-

mento de pertencimento da comunidade ao 

comprar alimentos em supermercados total-

mente produzidos no município” destaca o 

professor.   

    As principais atividades consistiram em 

construir um arranjo institucional, a sensibi-

lização dos agricultores, a criação de uma 

identidade visual e uma série de aplicações 

para a produção local, elaboração de audio-

visual, a qualificação dos produtores, e outros. 

Tudo isso teve como propósito internalizar os 

processos de produção, distribuição e consu-

mo, contribuindo para o abastecimento e se-

gurança alimentar, bem como para o desen- 
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volvimento rural na agricultura família. Após 

todas essas etapas, foi desenvolvida uma mar-

ca que tinha como função despertar o inte-

resse dos consumidores de Santiago em com-

prar apenas alimentos que eram fabricados 

nas propriedades rurais do município, sendo 

batizada de “Sabor do baita chão”.  O prefeito 

de Santiago, Julio Ruivo, enfatizou o impor-

tante papel da universidade em desenvolver 

pesquisas e em gerar conhecimento que mui-

tas vezes é aplicado na resolução de proces-

sos sociais dentro das comunidades. “A UFSM 

ajuda a difundir todo o conhecimento que é 

gerado dentro da instituição, e isso tem cone-

xão direta com a pesquisa e extensão sendo 

realizada aqui no município, além da realiza-

ção de seminários, capacitações e cursos de 

curta duração”, conta Ruivo.  

 
Comissão Setorial de 

Avaliação divulga ações 

realizadas 

    A Comissão Setorial de Avaliação (CSA) a-

presenta para a comunidade do Colégio Poli-

técnico da UFSM suas ações. A CSA foi no-

meada pela Portaria n. 472/2015, de 08 de 

outubro de 2015, do Diretor do Colégio Poli-

técnico da UFSM, sendo composta por Gus-

tavo Fontinelli Rossés e Alencar Machado (re-

presentantes docentes), Cristiano Gattermann 

de Barros e Juliano Molinos de Andrade (re-

presentantes técnico-administrativos em edu-

cação) e Mariana Bolzan Ilha (representante 

discente). 

  

    O objetivo é “Difundir, no Colégio Politéc-

nico da UFSM, a importância da avaliação 

institucional através do conhecimento dos 

seus objetivos, metodologias e resultados, de 

modo que possam servir de referência para as 

reformulações necessárias nas políticas, nas 

práticas e nas concepções de ensino, pesqui-

sa e extensão”. 

    Além disso, a CSA já divulgou seus primei-

ros trabalhos, na medida em que tem se preo-

cupado em dar a devida publicidade das suas 

ações e dos recursos que gerencia. 

    Conheça o site da CSA e nos ajude a me-

lhorá-lo. Acesse: www.politecnico.ufsm.br/csa 

e dê suas contribuições. Ou então, pelo e-

mail: csa@politecnico.ufsm.br. 

    A CSA reforça sua autonomia e coloca-se à 

disposição da comunidade do Colégio Politéc-

nico da UFSM para esclarecer e dar apoio nas 

ações que forem de sua responsabilidade. 

Coleta Seletiva Solidária  

    A Coleta Seletiva Solidária teve início, na 

última semana, no campus central da UFSM. 

A coleta, a cargo de associações de catadores, 

ocorre sempre nas segundas e quartas-feiras, 

a partir das 13h30min. Entre as rotas e os lo-

cais da coleta encontra-se o Colégio Politéc-

nico que terá sua demanda atendida na se-

gunda semana do mês de novembro. Este 

trabalho está sendo coordenado pela Comis-

são de Planejamento Ambiental da UFSM. 
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Pró-Reitoria de Extensão 

divulga nova edição da revista 

Extenda 

    A Pró-Reitoria de Extensão (PRE) da UFSM 

divulga a Extenda nº 3. A revista de extensão 

da UFSM traz reportagens sobre mais uma sé-

rie de projetos e programas que promovem 

resultados sociais a partir da interação entre 

os diferentes atores da extensão na região de 

abrangência da Universidade. A revista é um 

dos produtos do programa Visibilidade da Ex-

tensão, da PRE. A Extenda nº 4 vai circular em 

outubro. 

Oficina de panetone sem 

glúten 

    A equipe do projeto “Produção de Panifi-

cados Sem Glúten” convida a comunidade 

para participar das oficinas de produção de 

panetones sem glúten no dia 21 de junho.   

    Serão duas turmas de 15 participantes, uma 

pela manhã (8h30min às 11h) e outra à tarde 

(14h30min às 17h) no Núcleo de Panificação 

do Colégio Politécnico. O período de inscrição 

será de 13 de junho a 18 de junho, pelo site 

www.politecnico.ufsm.br, no qual o partici-

pante deverá preencher o formulário de 

inscrição. As turmas serão definidas a partir da 

ordem de inscrição no site e cada candidato, 

deverá confirmar sua presença na oficina, 

após receber um e-mail da equipe sobre sua 

participação. Na falta do e-mail de confirma-

ção, a vaga será destinada ao próximo inscri-

to. 
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Eventos 

Orquestra apresenta duas 

sessões do II Concerto 

da  Temporada Oficial 

    Nos dias 15 e 16 de junho a Orquestra Sin-

fônica de Santa Maria realiza as apresentações 

do segundo concerto da Série Temporada 

Oficial, no ano do seu cinquentenário. Os e-

ventos acontecem no Theatro Treze de Maio 

e na UFSM, respectivamente. 

    O concerto realizado no Theatro, às 20h, 

terá venda de ingressos, enquanto a apresen-

tação no campus da Universidade, no Teatro 

Caixa Preta (Centro de Artes e Letras), às 

12h30, será gratuita. O repertório contempla 

obras de Edvard Grieg, Carl Maria von Weber 

e Felix Mendelssohn sob a regência do maes-

tro Alexandre Eisenberg. O solista convidado 

das apresentações é o clarinetista Hélio Xavier 

Guimarães Valentin. 

    No dia 14, às 16h, no campus ocorre uma 

atividade prévia dos eventos, é o "Conversa  

com a Orquestra", um bate-papo para o públi-

co geral sobre carreira e experiência na área 

musical e também sobre a classe de clarineta 

da UFSM. Esta atividade acontece no Prédio 

da Música da UFSM(40 B), na Sala Sebastian 

Benda e tem entrada fraca. 

 

Evento que une design, arte, 

ciência e tecnologia será 

realizado de 20 a 22 de junho 

    O evento Design + Arte, Ciência e Tecno-

logia acontecerá de 20 a 22 de junho, no 

Centro de Artes e Letras (CAL), no Centro de 

Tecnologia (CT) e também no Planetário da 

UFSM. A iniciativa é do curso de Desenho In-

dustrial, que propõe pensar as relações co-

nectivas entre essas áreas, colocando a ques-

tão: o que temos em comum? 

    Palestras e mesas-redondas acontecerão no 

anexo C do CT, abordando as relações entre 

design, arte, ciência e tecnologia, oportuni-

zando trocas entre professores do Desenho 

Industrial, Eletrônica e Computação, Artes Vi-

suais, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Ciên-

cias Sociais, integrando-se com outras institui-

ções nacionais e internacionais, como a 

UEMG, UFRGS e, internacionalmente, com a 
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Escola Superior de Arte e Tecnologia de 

Valência (Esat).  

    Profissionais atuantes no mercado vão con-

tam suas experiências, e o Laboratório Livre 

vai habilita os alunos a trabalhar com soft-

wares interativos em oficinas de Blender, Rea-

lidade Virtual, Realidade Aumentada, HTML5 

e CSS3 e Digitalização Tridimensional.  

    Já o Festival de Projetos Interativos aconte-

cerá na Sala Cláudio Carriconde, no CAL, nos 

halls do CAL e do CT, expandindo as ativida-

des para o Planetário, em uma mostra de ví-

deos 360º, em FullDome. 

    A ação de extensão faz parte do programa 

Design, Ciência e Tecnologia: conexões teó-

rico-práticas, contemplado pelo Fiex 2016. O 

evento é gratuito e aberto para alunos de to-

dos os cursos. 

31º Festival de Inverno da 

UFSM será lançado na terça-

feira (14) 

    O lançamento do 31º Festival Internacional 

de Inverno da UFSM será nesta terça-feira 

(14), a partir das 20h, em Vale Vêneto, distrito 

de São João do Polêsine. O evento será reali-

zado de 24 a 31 de julho. 

    O festival contará com  a presença de 15 

professores convidados, provenientes da Ar-

gentina, Estados Unidos, Itália, Alemanha e 

Áustria, além do Brasil. 

    Já as oficinas serão 14: violino, viola, vio-

loncelo, contrabaixo, flauta, clarineta, trompa, 

trompete, trombone, piano, violão, regência 

de orquestra, educação musical e música de 

câmara. 

    O Festival Internacional de Inverno da 

UFSM abrange diversas ações. Além de ofici-

nas de música, o festival oferecerá prática de 

orquestra sinfônica e música de câmara.  

 

    Serão realizados diariamente concertos e re-

citais gratuitos e abertos ao público (a progra-

mação será disponibilizada em breve no site). 

O concerto de encerramento será em Santa 

Maria, no Theatro Treze de Maio. 

    Ainda serão realizadas oficinas de musica-

lização para crianças, com o objetivo de apro-

ximar as crianças da comunidade ao festival, e 

curso de formação continuada em música pa-

ra professores de educação infantil, destinado 

a professores de que atuam junto a crianças 

de zero a cinco anos. 

    Juntamente com o festival, ocorre a 31ª Se-

mana Cultural Italiana de Vale Vêneto. A pro-

gramação completa do evento em breve 

estará no site ufsm.br/festivaldeinverno. 
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Perfil 

Mônica Brucker Kelling 

    A professora Mônica, atualmente no Poli-

técnico, está atuando como docente nos cur-

sos técnicos de Agropecuária, Paisagismo e 

Meio Ambiente. Para conhecê-la melhor, fo-

ram feitas algumas perguntas sobre sua atua-

ção profissional e personalidade.   

1. Descreva a sua formação acadêmica. 

Sou formada em Engenharia Florestal pela 

UFSM, com Mestrado e Doutorado na área, 

cursados nesta mesma instituição de ensino. 

O curso de doutorado eu realizei no período 

de 2012 a 2015, obtendo o título de doutora 

no início de 2016, o que me deu condições 

de encaminhar o processo para professora ti-

tular. 

 

2. Como foi a chegada ao Politécnico?  

Após ter tido experiência de docência em 

contratos de professora substituta em cursos 

de graduação e pós-graduação da UFSM,  

 

bem como cursos técnicos na Escola Agro-

técnica Federal de São Vicente do Sul, hoje 

pertencente ao Instituto Federal Farroupilha, 

ingressei no Colégio Agrícola de Santa Maria, 

atual Colégio Politécnico da UFSM, no ano de 

1997, após aprovação em concurso público. 

Inicialmente atuei como docente, sendo que 

posteriormente ao longo da minha cami-

nhada também tive a oportunidade de ser 

Coordenadora do Curso Técnico em Agro-

pecuária por quatro anos, Supervisora Escolar 

por um ano e Diretora do Departamento de 

Ensino do Colégio, de 2005 a 2012, ou seja, 

oito anos.   

 

3. O que você está achando? Do Colégio, das 

pessoas, do trabalho... 

Considero o Colégio como minha segunda 

casa. Guardo agradáveis lembranças desses 

dezenove anos que já estou aqui, nos quais 

tive e tenho a oportunidade de conviver com 

ótimos colegas e conhecer muitas pessoas. 

Tenho a certeza de dizer que o meu trabalho 

continua a me inspirar dia após dia. 

 

4. Aborde um pouco sobre você. 

Sou uma pessoa que preza pelo respeito mú-

tuo e acredita na liberdade responsável das 

pessoas. Gosto de sempre estar atualizada, de 

ler, ouvir música, assistir filmes, viajar com a fa-

mília. Meus planos para o futuro são conti-

nuar me dedicando ao meu trabalho e à mi-

nha família, razão de minha existência. 
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5. Tem alguma música e/ou uma frase que 

lhe defina? 

Meu gosto por músicas é muito variado, apre-

cio diversos tipos de música. Não diria que te-

nho uma frase que me defina, mas tem uma 

que gosto muito, que é de Albert Einstein: 

“Tudo aquilo que o homem ignora não existe 

para ele. Por isso o universo de cada um se 

resume ao tamanho do seu saber.”. 

  

6. Possui algum hobby? 

Não tenho nenhum hobby em especial, além 

de gostar muito de ler. Tento cuidar ao má-

ximo da alimentação, para que seja a mais 

saudável possível, além de fazer caminhadas 

para oxigenar o corpo e o espírito, na com-

panhia agradável do meu marido. 
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