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    No dia 27 de agosto, aconteceu, no anfi-

teatro do Colégio Politécnico, a formatura do 

curso técnico em manutenção e suporte em 

informática EAD, polos de Faxinal do Soturno 

e São Sepé. Durante a solenidade estiveram 

presentes o Diretor do Colégio, Prof. Valmir 

Aita, o Coordenador Adjunto da Rede E-TEC, 

Prof. Edgardo Gustavo Fernández. Ao todo 

foram nove alunos formados, sendo cinco do 

polo de Faxinal do Soturno e quatro do polo 

de São Sepé. Já na última sexta-feira (02), hou-

ve a formatura de gabinete de dois acadê-

micos da graduação em Geoprocessamento.  

Formaturas Colégio Politécnico oferece 

curso de produção de nozes 

nos dias 9 e 10 

    Nos dias 9 e 10 de setembro, o Colégio Po-

litécnico da UFSM oferece a 23ª edição do 

curso sobre cultivo de nogueira-pecã. Entre 

os tópicos a serem abordados, constam ren-

dimento financeiro, situação atual e tendên-

cias, cuidados na escolha da área, cultivares, 

polinizadoras, plantio, irrigação, fertirrigação, 

podas, pragas e doenças, colheita, secagem, 

armazenamento e comercialização. Os partici-

pantes vão receber livro-texto com 424 pági-

nas, CD com mais de mil slides e certificado. 

Há 30 vagas disponíveis. 

    Serão disponibilizadas aulas práticas e teóri-

cas, além de visita técnica orientada a um 

produtor da região. No primeiro dia de curso, 

as atividades ocorrem das 18h30min às 22h; 

no dia seguinte, o curso será das 8h às 

17h30min, nas instalações do colégio. 

    As inscrições podem ser realizadas pelo e-

mail cursosdefruticultura@gmail.com ou pelo 

telefone (55) 9660-7069, no turno da manhã. 
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    Na última sexta-feira (02), o Batalhão Am-

biental da Brigada Militar realizou cerimônia 

de formatura do projeto “Patruleiro Ambiental 

Mirim”. Na sua 7ª edição na região central, a 

ação contou com a participação de 16 alunos 

do quarto e quinto ano, da Escola Estadual 

Profº. Edna May Cardoso. De acordo com o 

Coordenador do Núcleo de Educação Am-

biental, Sgt. Cristiano Rofrigues, as crianças 

participaram de atividades lúdicas e práticas 

que abordaram temas como a fauna, a flora, 

a poluição, a água, o solo e resíduos sólidos.   

 

Novos patrulheiros mirins  to passa às crianças noções de cidadania, 

civismo, solidariedade e união. 

    O Patrulheiro Ambiental Mirim atua como 

agente multiplicador das ações em benefício 

da conservação dos recursos naturais ou da 

recuperação do que já foi degradado, for-

mando uma rede de proteção ambiental ao 

sensibilizar a sociedade, a partir da sua reali-

dade local. 

 

    No dia 14 de setembro, das 14h às 18h, a-

contece uma oficina sobre noções básicas de 

adestramento de cães. Essa é uma iniciativa 

do Projeto Zelo em conjunto com o Diretório 

Acadêmico de Medicina Veterinária da UFSM. 

Integrando a programação da semana acadê-

mica do curso, a oficina vai ocorrer nas ins-

talações do Hospital Veterinário Universitário. 

Ao custo de R$ 10,00, as inscrições podem ser 

realizadas no diretório, que se localiza no pré-

dio 42 do campus de Santa Maria. 

    O programa da oficina consiste na apre-

sentação dos materiais de adestramento, so-

cialização, reabilitação de cães com proble-

mas comportamentais, como escolher um fi-

lhote, início do trabalho de obediência, esco-

lha da técnica de adestramento, início do tra-

balho de guarda e demonstração de cães fa-

rejadores. 

    O Patrulheiro Ambiental Mirim é o maior 

projeto de educação ambiental não-formal 

desenvolvido pelo Comando Ambiental da 

Brigada Militar (CABM) em todo o Estado. É 

dirigido a alunos de 9 a 12 anos das redes 

pública e privada de ensino. O principal obje-

tivo é orientar as crianças para a adoção de 

hábitos e atitudes que ajudem a proteger a 

natureza. Nos encontros foram realizadas visi-

tas ao Criadouro Conservacionista São Braz, 

ao Jardim Botânico e ao Planetário da UFSM. 

Além de ensinar a cuidar da natureza, o proje- 

Semana Acadêmica de 

Medicina Veterinária terá 

oficina de adestramento de 

cães 
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até o dia 18 de setembro, de segunda a sexta-

feira, das 9h às 17h. "Terra" é o núcleo con-

ceitual da mostra, ligando os primeiros movi-

mentos do artista aos seus projetos atuais. "A 

terra surge aqui como tempo e lugar, como 

imagem e cor, como movimento e repouso", 

define. "O objetivo é deflagrar experiências, 

provocar reflexões sobre aquilo que nos con-

forma como parte dos ciclos geológicos do 

mundo". 

 

 

    Nesta segunda-feira (5), às 17h, acontece a 

abertura da exposição "Terra", do artista Muriel 

Paraboni. A mostra está montada na Sala 

Cláudio Carriconde, localizada no Centro de 

Artes e Letras (CAL) – prédio 40 do campus 

de Santa Maria. A exposição reúne um con-

junto de obras significativas das diversas mí-

dias como vídeo, fotografia, pintura, objeto, 

poesia, instalação. A visitação estará aberta  

    O Projeto Zelo visa à conscientização da co-

munidade sobre a importância da guarda res-

ponsável, bem como à inibição do abandono 

e do maltrato de animais. Outras informações 

constam em facebook.com/projetozeloufsm/. 

 

Mostra artística “Terra” será 

aberta nesta segunda-feira na 

Sala Cláudio Carriconde 

 

http://site.ufsm.br/arquivos/uploaded/uploads/ea5efbcc-bed8-4bdf-acdc-754f3788c9d7.jpg
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grafia numa escola particular de ensino mé-

dio, no município de Montenegro. Ao longo 

destes anos ministrei: aulas de geografia, 

história e técnicas agrícolas no ensino fun-

damental, no município de Tupandi, Salvador 

do Sul e Porto Alegre - RS; aulas de geografia 

e educação ambiental no ensino médio, nos 

municípios de Montenegro, Tupandi e Porto 

Alegre - RS; aulas de geografia em curso pré-

vestibular em Porto Alegre; aulas em cursos 

de graduação em: geografia em Porto Alegre 

- RS (professora substituta  - UFRGS), e Joaça-

ba e Fraiburgo - SC (UNOESC); economia e 

gestão de propriedades rurais em Cruz Alta - 

RS (UNICRUZ), e gestão ambiental em Silveira 

Martins (UFSM). aulas em cursos de espe-

cialização em: relações internacionais e em 

gestão do agronegócio em São Leopoldo - RS 

(UNISINOS). Ingressei como docente no Cur-

so Superior de Tecnologia em Gestão Am-

biental/ UFSM, campus Silveira Martins em 

2011. No segundo semestre deste ano de 

2016, após uma estruturação do campus da 

UDESSM, o referido curso foi transferido ao 

Colégio Politécnico, no campus Central. 

 

Repórter - O que você está achando do 

Colégio, das pessoas, do trabalho? 

(Suzimary) - Desde o início das discussões 

sobre uma possível reestruturação do campus 

da UDESSM em 2014, quando a Coorde-

nação do Curso de Gestão Ambiental se 

dirigiu à direção do Colégio Politécnico, solici-

tando uma possível transferência do curso pa-

ra o mesmo, fomos sempre muito bem recebi- 

Perfil 

Suzimary Specht 

    O quadro “Perfil” desta semana, abre espa-

ço para o novo curso que vem a se somar ao 

Colégio Politécnico, o de Tecnologia em Ges-

tão Ambiental. Aqui conversamos com a 

coordenadora do curso, a Prof.ª Suzimary 

Specht, que falou sobre sua trajetória acadê-

mica, confira: 

 

Repórter - Qual é a sua formação acadêmica? 

E em que área você deve atuar no Colégio? 

(Suzimary) - Sou Graduada em Geografia, Es-

pecialista em Educação Ambiental, Mestre em 

Geografia e Doutora em Desenvolvimento 

Rural. Vou atuar como Coordenadora e Pro-

fessora do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Ambiental. 

 

Repórter - Descreva sobre sua trajetória pro-

fissional e como foi seu ingresso no Politéc-

nico. 

(Suzimary) - Iniciei minha trajetória como do-

cente a 22 anos, como professora de Geo- 
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dos. Esta receptividade por parte da direção e 

da equipe docente do Curso Técnico em 

Meio Ambiente foi muito importante para a 

consolidação deste processo. Nossa opção 

em escolher o Colégio Politécnico, como 

novo espaço de atuação do Curso de Gestão 

Ambiental, se deu por vários fatores, onde se 

destacam: a possibilidade de somar com o 

curso técnico em Meio Ambiente, formando 

uma grande equipe de trabalho da área 

ambiental; e de consolidar o curso de Gestão 

Ambiental, pois o Colégio Politécnico é am-

plamente reconhecido pela comunidade, pe-

la excelência e qualidade de ensino. E desde 

o início deste semestre letivo, quando pas-

samos a integrar a equipe do Colégio Politéc-

nico, os docentes e os discentes do Curso de 

Gestão Ambiental temos sido bem acolhidos 

por todos os servidores. 

 

Repórter - Tem alguma música, livro ou frase 

que lhe defina e queira compartilhar? 

(Suzimary) – Escolhi a seguinte frase: “Nossas 

ações como cidadãos devem ser socialmente 

justas, economicamente viáveis e ambiental-

mente corretas”. 

 

Repórter – A senhora possui algum Hobby 

nas horas livres? 

(Suzimary) – Gosto de cozinhar e fazer traba-

lho voluntário, na pastoral da criança. 
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