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    A 3ª edição do Descubra UFSM reuniu mi-

lhares de estudantes do ensino médio, oriun-

dos de várias regiões do Rio Grande do Sul, 

no Centro de Eventos da Universidade Fe-

deral de Santa Maria. A feira, mostrou ao seus 

visitantes os 106 cursos da instituição, que 

buscaram mostrar as suas melhores caracte-

rísticas. O Colégio Politécnico levou ao seu 

pavilhão os 11 cursos técnicos, os três cursos 

técnicos de ensino a distância e as quatro 

graduações. Logo na entrada, os estudantes 

tiveram a oportunidade de observar um pór-

tico florido com material descartado, o projeto 

paisagístico do evento foi desenvolvido pelos 

alunos e professores do Curso Técnico em 

Paisagismo.  

Colégio Politécnico participa 

do Descubra UFSM 
do o seu repertório junto aos jovens. E mais 

ao fundo da avenida principal, os espaços pa-

ra os cursos de graduação. Neles, os visitantes 

puderam tirar dúvidas, conhecer o exercício 

da futura profissão.  

    Jeronimo Tybusch, coordenador de Plane-

jamento da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

(Prograd) e do Descubra, diz que essa edição 

além de reunir um grande público, trouxe 

mudanças organizacionais no evento. “Dife-

rentemente das edições anteriores, o 3º Des-

cubra está mais condensado. A ideia de apro-

ximar é uma oportunidade dos estudantes 

poderem desfrutar de toda a programação. O 

lema provoca a subjetividade de cada um, 

nós queremos que as pessoas se descubram 

na UFSM” ressalta Tybusch. 

 

    Os estudantes ao desenvolverem o cami-

nho do Descubra tiveram a oportunidade de 

se expressar na rua das artes através do dicio-

nário humano, pinturas, gravuras e encena-

ções. Nos palcos de apresentações, as bandas 

locais tomaram conta do palco, mostrando to- 

Técnico em Alimentos  

 

    Segundo a estudante do Curso Técnico em 

Alimentos, Josiane de Brum Bertazo, o estan-

de no Descubra buscou mostrar as áreas de 

atuação do profissional, as disciplinas curricu-

lares e suas atividades diárias, o processo de 

ingresso no curso e seus benefícios. Os visi-

tantes ao passarem pelo espaço destinado ao 
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    Sendo um dos cursos mais novos dentro 

do Colégio Politécnico, o estande do curso foi 

bem procurado, entre as principais dúvidas 

dos visitantes estava a diferença da atuação 

do profissional técnico e graduado na área. A 

estudante do Curso Técnico em Farmácia, 

Vanusa Sauter Oestereich, nos explica que o 

profissional, após formado, atua na parte mais 

prática, sob a supervisão de um farmacêutico, 

sempre auxiliando em suas atividades. Por ser 

um curso criado a pouco tempo, ele possui 

um grande campo de trabalho, tendo em vis- 

Técnico em Meio Ambiente 

 

    Por ser um curso na área do meio ambien-

te a estudante do Curso, Hélen Fernandes de 

Menezes, nos explica que tem um cunho in-

terdisciplinar, tendo a procura de estudantes 

de várias outras áreas como direito, adminis-

tração, geografia, biologia, de modo a com-

plementar o processo de formação acadê-

mica. O profissional pode realizar licencia-

mentos ambientais, levantamento de fauna, 

trabalhar com resíduos sólidos e outras. Com 

o rigor da legislação e uma maior conscien-

tização, a busca por profissionais da área é 

cada vez maior tendo um extenso campo de 

atuação no mercado.  

Técnico em Alimentos, possivelmente, devem 

ter ficado com muita vontade de experimen-

tar os diversos produtos que foram levados 

para serem expostos. Buscando mostrar um 

pouco de cada área do curso foram levadas 

geleias, conservas, frutas desidratadas, pães 

tradicionais, pães integrais, pães sem glúten, 

iogurte, doce de leite, salames.  

Técnico em Farmácia 

ta o grande número de farmácias comercias, 

de manipulação e o campo de concurso pú-

blico. 
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    A maior parte dos estudantes que demons-

traram um interesse pelo curso gostam da 

área administrativa, como nos explica a estu-

dante Luciane da Silva Diniz. Foi divulgada a 

grade curricular, o sistema de ingresso, a faci-

lidade por ser um curso noturno, sendo assim, 

possibilitando conciliar com atividades de tra-

balho. Tendo a duração de três semestres, é 

um curso de curta duração e que não possui 

obrigatoriedade de estágio, mas possui um 

grande número de vagas de emprego. A 

maioria dos profissionais, após formados, atu-

am em escritórios ou tentam concurso pú-

blico.      

Técnico em Administração 

    Os estudantes do ensino médio que ainda 

estão em dúvida sobre qual área seguir, tive-

ram a oportunidade de conhecer o campo 

de estudo e de trabalho do profissional téc-

nico em administração. A estudante Andressa 

Campos Siqueira relata que o curso busca tra-

balhar em cima das quatro grandes áreas da 

administração (gestão de pessoas, marketing, 

produção e finanças). É um curso noturno, 

tendo a duração de três semestres, e o salário 

inicial vária de R$ 1.400,00 até R$ 5.000,00. 

Técnico em Secretariado 

Técnico em Contabilidade 
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    Sendo um curso na área de gestão enga-

na-se quem pensa que a área de atuação é 

apenas cooperativas. Ao longo do curso, os 

estudantes realizam disciplinas da administra-

ção, da contabilidade com foco no coope-

rativismo. A acadêmica Camila Porto Caetano 

nos explica que existem várias cooperativas 

em Santa Maria e na região, de modo que a 

um grande campo de atuação para aqueles 

que se formam em Gestão de Cooperativas.  

Graduação em Gestão 

Ambiental    

 

    De acordo com a estudante do curso, Tas-

sia Simões Baptistello, a Graduação em Ges-

tão Ambiental é uma profissão do futuro que 

visa a administração das atividades que usam 

nossos recursos naturais. Ao longo de cinco 

semestres, devido a área ser muito abran-

gente é estudado conceitos da área florestal, 

da indústria e do campo. O gestor ambiental, 

posteriormente, poderá atuar na realização 

de perícias, auditoria, projetos e sistemas de 

gestão ambiental.  

    O estudante do curso, Lucca Rosito, falou 

que a maioria dos estudantes que buscaram 

informações no estande, basicamente que-

riam saber sobre o elenco de disciplinas, du-

ração do curso e o salário do profissional. Sen-

do um curso de três semestres, ele é mais 

voltado ao mercado de trabalho, sendo assim, 

possui grande parte da sua carga horária 

com atividades práticas. Podendo atuar como 

assistente contábil ou então na área adminis-

trativa, esta é uma área sempre com coloca-

ções disponíveis no mercado de trabalho.  

Graduação em Gestão de 

Cooperativas 

Graduação em 

Geoprocessamento 
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    A acadêmica de Sistemas para Internet, Un 

Hee Rohl, comenta que a principal dúvida res-

pondida no estande foi a respeito da diferen-

ciação entre o curso técnico oferecido no 

Colégio e a graduação. O tecnólogo tem du- 

ração de três anos, e é voltado para a área de 

desenvolvimento de sistemas mobile, sistemas 

desktops, sistemas web. O curso de Sistemas 

para a Internet diferente das outras gradua-

ções da área na universidade (Ciências da 

Computação e Sistemas da Informação), tem 

um foco na web, de modo que os estudantes 

irão aprender sobre programação, desen-

volver aplicativos, sites e sistemas.  

    O estande do curso explorou a tecnologia 

como ferramenta para despertar o interesse 

dos estudantes. O acadêmico do Geoproces-

samento, Filipe Pires Pereira, falou que as 

principais curiosidades dos visitantes ficou em 

torno do sistema de ingresso ao curso e a 

respeito do uso das tecnologias aplicadas nas 

diversas atividades do geoprocessamento. Em 

seis semestres, o curso trabalha junto aos seus 

estudantes a parte imagiamento, aplicação 

em campo de dados, o uso da tecnologia no 

plano cartesiano e trabalho com coordena-

das. Os conhecimentos do geoprocessamen-

to estão inseridos em nosso contexto diário 

sem percebermos muitas vezes, um exemplo 

disso seria as compras online, o game 

sensação do momento (Pokémon Go), o Easy 

e muitos outros aplicativos.   

Graduação em  

Sistemas para a Internet 

Técnico em Zootecnia 

 

    O estande do curso foi bem procurado, 

tanto pelos estudantes do ensino médio, 

quanto pelos estudantes de graduação, isso 

se deve pelo fato de ser um curso bem téc-

nico e prático. A aluna do curso, Paola Rohl, 

relatou que durante o curso acaba sendo 

abordado assuntos ligados ao bem estar ani-

mal como a nutrição, a genética e a sanidade 

dos animais. Entre as possibilidades de traba-

lho está o acompanhamento do animais em 

fazendas, de abates em frigoríficos. 
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    No espaço destinado ao curso foi possível 

conferir informações a respeito sobre o tempo 

de duração do curso, as disciplinas cursadas e 

as atividades realizadas no trabalho. A estu-

dante Darcila Pereira Camargo explica que as 

atividades realizadas pelo técnico são quase 

as mesmas que o profissional graduado, a 

única limitação seria na parte de veterinária, 

mas nas demais como campo, agrícola e 

animal, a atuação é a mesma. O aluno que se 

forma no técnico tem bastante chances de 

conseguir ingressar no mercado de trabalho, 

tendo em vista que o mesmo encontra-se em 

expansão. Aliás, muitas vezes o próprio está-

gio realizado junto as empresas, no final do 

curso, possibilita a efetivação no cargo.   

Técnico em Paisagismo 

    A estudante do Curso Técnico em Paisa-

gismo, Jaqueline Menezes Dias, informou que 

no evento eles buscaram mostrar aos visitan-

tes as várias possibilidades que a formação no 

técnico oferece. Entre as atividades do pro-

fissional se tem a de desenvolvimento de 

projetos, implementação e manutenção des-

tes projetos de jardins, produção de flores e 

plantas ornamentais, bem como a sua comer-

cialização.   

Técnico em Agropecuária 
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    O Colégio Politécnico da UFSM realizou, na 

tarde da última sexta-feira (23), a 1ª Tarde de 

Campo - Sistemas Sustentáveis em Bovinos e 

Ovinos de corte: Alternativas de Produção em 

Pastagem. A atividade que aconteceu na área 

experimental do Colégio foi preparada e or-

ganizada por estudantes do 4º Semestre do 

Curso Técnico em Agropecuária, em uma for-

ma de integração entre as disciplinas de Bovi-

nocultura de Corte, Forragicultura e Extensão 

Rural. O lançamento do evento contou com a 

presença do reitor da UFSM, Paulo Afonso 

Burmann, do vice-reitor, Paulo Bayard, o co-

ordenador de Educação Básica, Técnica e 

Tecnológica, Luiz Fernando Sangói, e dos pro-

fessores que orientaram os alunos durante a 

construção das atividades, Alexandre Motta e 

Gustavo Pinto da Silva.  

1ª Tarde de Campo 
Burmann. Os produtores que participaram da 

Tarde Campo foram divididos em quatro gru-

pos que tinham que percorrer quatro esta-

ções (Estação 1 - Manejo do rebanho de cria 

com pastejo horário em azevém; Estação 2 – 

Recria de macho suplementados com pasta-

gem de azevém, aveia e trevo branco; Esta-

ção 3 – Produção de cordeiros em campo de 

capim annoni sobressemeado com azevém e 

trevo branco; Estação 4 – Pastagem de Aze-

vém e trevo em 2º ano de utilização com res-

semeadura natural).    

 

 

 

    Durante sua fala, o reitor destacou a impor-

tância da realização de ações extensionistas. 

“São atividades como essa que permitem 

novos horizontes para o conhecimento além 

da sala de aula, trocando experiências e 

compartilhando informações com a comu-

nidade para o desenvolvimento regional”, diz 

Textos e imagens 

Reinaldo Guidolin 

 
Edição 

Priscilla Eich 

 
Coordenador do Projeto de Extensão em 

Assessoria de Comunicação 

Alessandro Miola 

 

 


