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Professoras em atividade, atuantes 
em qualquer nível de ensino na cidade 
de Santa Maria, com idade entre 19 e 60 
anos e que tiverem dor e/ou desconforto 
osteomusculares e queixas vocais, podem 
participar como voluntárias de estudo que 
pretende investigar os efeitos da liberação 
miofascial (um tipo de “massagem” fisio-
terapêutica com as mãos) sobre a voz, a 
respiração e a postura corporal. Trata-se 
de uma pesquisa de doutorado do PPG 
em Distúrbios da Comunicação Humana 
da UFSM, desenvolvido pela aluna Débo-
ra Andriollo, sob orientação da professora 
Carla Cielo, intitulada “Efeitos da terapia 
de liberação miofascial sobre a voz, res-
piração e postura corporal de professoras 
com queixas osteomusculares e vocais – 
ensaio clínico randomizado”.

Professoras de qualquer nível podem 
ser voluntárias de

 
pesquisa de 

doutorado

É preciso possuir cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS). As voluntárias re-
ceberão avaliação otorrinolaringológica, 
postural, respiratória e vocal, e ainda tera-
pia que poderá beneficiá-las em sua atu-
ação profissional e melhorar a qualidade 
de vida nos aspectos relacionados à voz, 
postura, respiração.

Mais informações e contatos aqui 
http://twixar.me/V1l3.

 Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM
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O Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou 
derrame é a segunda causa de morte no 
mundo inteiro e a primeira causa de inca-
pacidades. Pode acontecer em qualquer 
pessoa, de qualquer idade, afetando a to-
dos: sobreviventes, familiares e amigos, 
ambientes de trabalho e comunidades.

A prevenção pode evitar 90% dos ca-
sos e o reconhecimento precoce dos sinais 
de alerta do AVC, com rápido tratamento 
de urgência em um centro de AVC, diminui 
consideravelmente o número dessas se-
quelas, de acordo com a Rede Brasil AVC 
(http://twixar.me/STl3).

Ação de conscientização sobre o ao 
AVC é realizada no Politécnico
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Dia 29 de outubro é o Dia Mundial de 
Combate do AVC. Nesse sentido, os alunos 
do Curso Técnico em Enfermagem do Colé-
gio Politécnico realizaram uma ação de edu-
cação em saúde com o público geral sobre a 
importância do estilo de vida saudável como 
prevenção do AVC, bem como o reconheci-
mento precoce dos sinais e sintomas desse 
distúrbio vascular, para que a pessoa que 
esteja apresentando os sinais de alerta, seja 
levada imediatamente ao serviço de urgên-
cia e emergência para iniciar o tratamento 
adequado.

A atividade foi proposta e desenvolvida 
pela disciplina de “Enfermagem no Cuida-
do ao Adulto Clínico” e acompanhada pelas 
professoras que ministram o componente 
curricular: Ariele Priebe Reisdorfer, Cindy 
Menezes e Vanúzia Sari.
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Até o dia 23 de novembro estão aber-
tas as inscrições para a seleção da comis-
são fiscal, dirigida a servidores e alunos de 
pós-graduação da Instituição, para atuarem 
no processo seletivo dos colégios da UFSM, 
cuja prova será no dia 9 de dezembro.

No dia 29 de novembro, estará disponí-
vel a listagem dos selecionados e o local 
onde será realizada a capacitação.

Confira o edital no site da Coperves 
http://twixar.me/s1l3.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Coperves 

Abertas as inscrições para a comissão 
fiscal do processo seletivo dos 

colégios da UFSM

No dia 26 de novembro, será realizado o 
debate sobre a Política de Igualdade de Gê-
nero da UFSM, às 17h no auditório do Co-
légio Politécnico. O debate é aberto à toda 
comunidade do Politécnico e foi criado pela 
Comissão de Igualdade de Gênero da UFSM.

A realização do debate visa a luta por 
uma Universidade livre do machismo, de 
qualquer tipo de violência, homofobia ou 
opressão. Uma UFSM de respeito à diversi-
dade e pela igualdade de gênero.

Debate da Política de Igualdade de gênero 
da UFSM será realizado no Politécnico



POLITÉCNICO
COLÉGIO

UFSM

BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 473

No dia 27 de outubro de 2018, foi realiza-
da a visita técnica ao Sítio Olho D’Água, em 
Jari - RS. A visita, proposta pelo Prof. Rena-
to Trevisan, fez parte do programa da disci-
plina de Fruticultura I do Curso Técnico em 
Agricultura, do Colégio Politécnico, e possi-
bilitou a participação de alunos dos cursos 
técnicos em Agropecuária, Gestão Ambien-
tal, Engenharia Florestal em Pós-graduação 
em extensão rural. 

A propriedade é focada na produção de 
várias cultivares de pessegueiro, videira, 
figueira e na produção de tomates, entre 
outras atividades pertinentes numa proprie-
dade. O objetivo principal da atividade foi 
de conhecer, visitando in loco, os pomares 
das frutíferas citadas, o manejo e condução 
das plantas, manejo do solo e as principais 
doenças e pragas. 

 Técnicos realizam visita técnica 
na disciplina de Fruticultura I
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A visita a campo se deu sob a condução 
do Prof. Gustavo Pinto, filho dos proprietá-
rios do Sítio Olho D’Água, Sr. Zeno Almeida 
da Silva e Ivanir Pinto da Silva. Durante a vi-
sita, foram feitas várias considerações pelos 
professores e pelo funcionário da proprieda-
de, que possui ampla experiência prática, 
Sr. Jocemar de Moura Viana. Após a visita na 
propriedade, a família ofereceu um almoço 
que foi preparado com muito carinho, fin-
dando com uma grande interação. 

 
Os participantentes agradecem a oportu-

nidade proporcionada;
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Ocorreram nos dias 23, 24 e 25 de ou-
tubro a IV Semana Acadêmica do Curso de 
Sistemas para Internet (SASI) e o III Simpó-
sio Acadêmico de Tecnologia da Informação 
(SATI) do curso Técnico em Informática. Es-
tes eventos são uma realização do Curso 
Técnico em Informática e do curso de Gra-
duação em Sistemas para Internet com a 
organização a cargo dos alunos e de profes-
sores dos cursos.

Durante o evento, ocorreram palestras e 
um painel entre as 19h e 21h e 30 min, no 
auditório do Politécnico. A abertura oficial do 
evento contou com a presença do Sr. Dire-
tor do Colégio Politécnico, Prof. Valmir Aita. 
A palestra inicial intitulada “O Papel da Neu-
tralidade da Rede no Marco Civil da Internet” 
foi proferida pelo Prof. Anderson Monteiro da 
Rocha do Instituto Federal Farroupilha (IFF). 
A seguir, o Prof. Christian Puhlmann Bra-
ckmann do IFF proferiu a palestra “Pensa-
mento Computacional para Todos”.

III Simpósio Acadêmico de Tecnologia da Informação 
e IV Semana Acadêmica do Curso de Sistema para 

Internet foram realizados em outubro
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Na segunda noite o Sr. Diogo Gonçalves, 
CEO na LogU, CTO na Jetimob, proferiu a 
palestra “Tecnologias que todo bom Desen-
volvedor Precisa Conhecer”, palestra que foi 
seguida do painel “Coworking como Habitat 
de Inovação”, do qual participaram o Profes-
sor Emídio Gressler Teixeira da UFSM, o Sr. 
Silon Junior Procath da Silva,  coordenador 
de Empreendedorismo da Agência de Inova-
ção e Transferência de Tecnologia da UFSM 
e o Sr. Thomás Noro. Formado em Adminis-
tração pela UFRGS, idealizador do Lab1188 
– Coworking.

A última noite iniciou com a palestra 
“A-Frame: A Realidade Virtual para a web!” 
com o Sr. Jaime Maretoli, que é desenvolve-
dor no GRUPO META IT SERVICES. A última 
palestra do evento abordou o “O Dia a Dia 
do Desenvolvimento de Software em uma 
Empresa”, proferida pelo Sr. Santos Pedro-
zo Viana que é Diretor, Assessor Comercial, 
membro do Conselho e Sócio Fundador da 
Megatecnologia.
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Durante a manhã e tarde ocorreram os 
minicursos:

- Linux Básico (ministrado pelo acadê-
mico de Sistemas para Internet, Henrique 
Branco Dutra);

- Pronúncia de Termos em Inglês da 
Área de Computação (ministrado pela 
acadêmica do curso em Sistemas para Inter-
net, Vitória Poncio);

- Git Básico (ministrado pelo acadêmico 
de Sistemas para Internet, Maico Camargo);

- Desenvolvendo um Blog em 8 Ho-
ras Utilizando a Framework Laravel do 
PHP (ministrado pelos Sr. Marcio A. de Lima, 
Sr. Carlos Vinicius F. Gracioli e Sr. Diogo Gon-
çalves, da Jetimobi);

- Arduíno (ministrado pelo acadêmico 
de Sistemas para Internet, Cezar Augusto 
Crummenauer);

- Modern JavaScript (ministrado pelo 
Sr. Thiago Alves Luiz, que atua na Codemi-
ner 42 no Brasil e Estados Unidos).

O evento possibilitou que os alunos com-
partilhassem seus conhecimentos atuando 
como ministrantes de minicursos e também 
que os participantes tivessem contato com 
o trabalho desenvolvido por professores de 
outras instituições e com profissionais atu-
antes no mercado. A troca de experiências 
e convívio entre os participantes ocorreu 
ainda nos diversos coffee breaks realizados 
ao longo do evento e na confraternização de 
encerramento, realizada após a última pa-
lestra.

A Comissão Organizadora agradece o 
apoio da CESPOL – Cooperativa de Estudan-
tes do Politécnico, Setor de TI do Colégio Po-
litécnico, Departamento de Infraestrutura do 
Politécnico, CPD da UFSM, da Direção do Po-
litécnico, palestrantes, ministrantes de mi-
nicursos, professores, alunos e participantes 
que contribuíram para realização do evento.
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