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Coordenadores de curso se reúnem 
com a direção do Colégio Politécnico 

para resolução de pautas

Na última segunda-feira (15), os coor-
denadores dos cursos técnicos e de gradu-
ação do Colégio Politécnico estiveram em 
reunião com a equipe diretiva e com o de-
partamento de ensino da instituição para 
debate a respeito de demandas relativas 
ao andamento da Unidade. Inicialmente, 
o tema central do encontro foi a adequa-
ção do Regulamento de Estágio do Colé-
gio Politécnico às atribuições da Chefia do 
Setor de Estágio e Relações Empresariais. 
Na oportunidade, foi criada uma comissão 
de estudo que deve analisar as respon-
sabilidades referentes ao departamento; 
composta pelos servidores Cláudio Renato 
Schlessner Kelling, Gabriel Murad Velloso 
Ferreira, Eronita Ana Cantarelli Noal, Pablo 
Teixeira da Silva, Rhea Silvia de Avila Soa-
res e Regis Moreira Reis. Posteriormente, 

o grupo presente definiu os detalhes re-
ferentes à participação do Politécnico na 
Mostra de Profissões da Escola Estadual 
de Ensino Médio Marechal Humberto de 
Alencar Castelo Branco, localizada no bair-
ro Boi Morto, em Santa Maria. Encerrando 
a reunião, discutiu-se a adequação dos 
Cursos Superiores do Colégio Politécnico 
à Resolução 03/2019, alusiva às ações de 
extensão da Unidade.
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Curso sobre nogueira-pecã acontece 
em maio no Politécnico

O Núcleo de Fruticultura Irrigada do Co-
légio Politécnico realiza nos dias 03 e 04 
de maio o seu 44º Curso de Cultivo da Noz 
Pecan. Entre os tópicos a serem abordados 
nesta edição da iniciativa, constam: Técni-
cas para produção a partir do terceiro ano; 
como cultivar a noz todos os anos sem alter-
nância; rendimento financeiro por hectare; 
cuidados na escolha da área; cultivares pro-
dutivas; polinizadoras; formas de realizar 
o plantio; irrigação e fertirrigação; podas, 
pragas, doenças e controle; colheita, seca-
gem, armazenamento e comercialização. 
Os participantes irão receber uma apostila 
didática, um CD com 424 slides e 32 víde-
os referentes ao tema, além de certificado. 
Ao todo, serão disponibilizadas 25 vagas. O 
curso inicia no dia 03, sexta-feira, com ativi-
dades das 18h30min às 22h; e, no sábado, 
das 8h às 17h30min. O 44º Curso de Cultivo 
da Noz Pecan ocorrerá no Setor de Fruticul-

tura do Colégio Politécnico da UFSM, sendo 
ministrado pelo professor Diniz Fronza e pelo 
doutorando Rudinei de Marco. O investimen-
to é de cem reais (R$100,00).

Inscrições e maiores informações pelo 
email cursosdefruticultura@gmail.com ou 
pelo telefone (55) 3220-8273 - Ramal 202.

Relato: Diniz Fronza.
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da docência no contexto da universida-
de, abordando, nas palestras (conforme 
exposto na figura abaixo), as seguintes 
temáticas: aprendizagem e desenvolvi-
mento humano; programas de aprendiza-
gem; docência em contextos emergentes; 
ética e felicidade; adaptações pedagógi-
cas para estudantes com deficiência no 
ensino técnico e superior; e docência co-
nectada.

Espera-se, com este ciclo de palestras, 
construir espaços de partilha e de cons-
trução de conhecimentos, de práticas e 
de saberes docentes, potencializando a 
ressignificação do trabalho dos/as profes-
sores/as na universidade. As inscrições 
poderão ser realizadas através do Portal 
de Capacitação. O número de vagas é limi-
tado, sendo que o critério de seleção será 
a ordem de inscrição. Mais informações 
poderão ser obtidas pelo telefone (51) 
3220-8063 ou email nedufsm@gmail.com. 
Todos/as os/as professores/as e TAEs do 
Colégio Politécnico estão convidados/as!

Estão abertas as inscrições para o III 
Ciclo de Palestras sobre Docência na 

Universidade

O Ciclo de Palestras sobre Docência 
na Universidade é um evento organizado 
pelo Departamento de Ensino do Colégio 
Politécnico e coordenado pelo Núcleo de 
Educação e Desenvolvimento da Coorde-
nadoria de Ingresso, Mobilidade e Desen-
volvimento (CIMDE/PROGEP) da UFSM. No 
ano de 2015, na primeira edição do ciclo, 
as palestras abordaram temas que surgi-
ram de um estudo realizado no Colégio, o 
qual mapeou as necessidades formativas 
dos/as docentes. Em 2017, dando conti-
nuidade às discussões e ampliando as te-
máticas, foi realizada a segunda edição do 
ciclo.

Entendendo a importância e a deman-
da por ações formativas desta natureza na 
UFSM, esta terceira edição do ciclo objeti-
va proporcionar momentos de discussão e 
reflexão sobre o processo de construção 

Texto: Zelmielen Adornes de Souza.
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Confira a programação do Ciclo de Palestras abaixo:
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Inscrições para o I Simpósio de Cuidados Paliativos dos 
Cursos Técnicos em Saúde iniciam nesta segunda-feira

Promovido pelos cursos técnicos em Cuidados de Idosos, Enfermagem e 
Farmácia do Colégio Politécnico da UFSM, o I Simpósio de Cuidados Paliativos 
dos Cursos Técnicos em Saúde deve ocorrer no dia 27 de maio no Anfiteatro 
do Politécnico (Bloco B da Unidade). Com início às 9h, o encontro deve reunir 
estudantes e profissionais da área da saúde, tendo enfoque multiprofissional 
na área de cuidados paliativos. As inscrições para o evento podem ser feitas 
gratuitamente de 22 de abril a 26 de maio na aba “Eventos” do site do Colégio 
Politécnico, onde também se encontra a programação completa do encontro. O 
Simpósio é aberto ao público e tem vagas limitadas. Para maiores informações, 
é possível entrar em contato com a professora Cristiane Trivisiol da Silva pelo 
email: cris.trivisiol@gmail.com.
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Curso de Técnico em Alimentos é 
parceiro em atividade alusiva à Páscoa 

promovida pelo Rotaract Club

Em clima de Páscoa, o curso de Técnico 
em Alimentos do Colégio Politécnico rece-
beu na última quarta-feira (17) o projeto 
“Tem criança na cozinha – Colombinas de 
Páscoa”, promovido pelo clube Rotaract 
Santa Maria Liberdade. A ação voluntária 
realiza atividades de Páscoa anualmente, 
tendo contemplado em 2018 alunos da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental 
Ludovina da Rosa Rossi, que aprenderam 
a produzir espetinhos de chocolate à base 
de frutas. Buscando valorizar a cultura 
dos imigrantes italianos estabelecidos no 
Brasil e contemplar a tradição da Páscoa 
para além do chocolate, o “Tem criança 
na cozinha” deste ano levou um grupo de 
crianças da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Vicente Farencena à cozinha 
para a confecção das colombinas - peque-
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nas pombas feitas a partir de sobras de 
massa de pão, geralmente decoradas com 
olhos de semente de uva. A sugestão da 
iguaria foi da professora Marlene Terezinha 
Lovatto, coordenadora do curso de Técnico 
em Alimentos do Politécnico. A atividade 
foi realizada em conjunto com o Laborató-
rio de Panificação do Colégio Politécnico e 
beneficiou doze crianças do 4º e 5º anos 
da escola localizada no bairro Camobi. 

Segundo Reinaldo Guidolin, diretor de 
projetos do Rotaract Club Santa Maria Li-
berdade, o projeto deve se manter ativo 
em parceria com o Colégio Politécnico, 
atendendo a grande demanda de crian-
ças interessadas em participar das ofici-
nas. Destaca, ainda, o desejo de ampliar 
a temática dos minicursos destinados aos 
pequenos, com edições especiais sobre a 
fabricação de panetones, diferentes varie-
dades de pães e geleias.

“O bom de trabalhar na cozinha é que 
as crianças conseguem desenvolver uma 
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série de outras ferramentas, principal-
mente a parte motora, a motricidade fina, 
e é possível ver como eles estão adorando 
[...] É uma forma de nós mostrarmos que 
a Páscoa não se resume só ao chocolate, 
há outros alimentos, também, pelos quais 
a gente consegue transmitir esse mesmo 
sentimento”, elucida Reinaldo.

Após a confecção das colombinas, as 
crianças que participaram da edição deste 
ano do “Tem criança na cozinha” visitaram 
o setor de cunicultura do Colégio Politécni-
co, onde puderam conferir como funciona 
a criação de coelhos e estiveram em con-
tato com os animais. Os estudantes tam-
bém conheceram a seção de fruticultura 
da Unidade, encerrando as atividades do 
projeto recebendo mimos concedidos pelo 
Rotaract. As doze crianças contempladas 
pela iniciativa estiveram no Colégio Poli-
técnico por meio de transporte oferecido 
pela instituição na parceria com a entida-
de.

Fotos: Maria Tereza Dias Tassinari.
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Atividades movimentam estudantes 
e docentes do curso de Técnico em 

Agricultura

Os estudantes do primeiro semestre do 
curso técnico em Agricultura visitaram, na 
noite do último dia 04, o Museu de Solos 
da UFSM. Na oportunidade, os alunos  pu-
deram visualizar as características morfo-
lógicas dos solos, além de associar a sua 
distribuição com o material de origem (ro-
chas), relevo e clima; estabelecendo, assim, 
relações de causa e efeito, considerando os 
fatores e processos de formação dos solos. 
Características como profundidade efetiva, 
sequência de horizontes, feições morfológi-
cas especiais, bio porosidade e pedregosi-
dade também foram observadas e servem 
de base para a discussão sobre o estabe-
lecimento das classes de aptidão agrícola, 
essenciais para o planejamento racional de 
uso da terra. A visita foi organizada pela 
professora Cláudia das Neves Costa e con-
duzida pela aluna do Programa Especial de 
Graduação - PEG Cândida Regina Muller.
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Já na quinta-feira, dia 11, o professor Adão 
Leonel participou da IV Semana Acadêmica 
do curso de Agronomia da Universidade Fe-
deral Fronteira Sul - UFFS, campus Erechim. 
No encontro, o docente ministrou um mini-
curso sobre Tecnologia de Aplicação, no qual 
abordou assuntos relacionados à regulagem 
de pulverizadores, pontas de pulverização, 
uso de EPIs e novas tecnologias disponíveis 
no mercado. O professor Adão agradece ao 
Diretório Acadêmico da Agronomia da UFFS 
pelo convite e também à Itaimbé Máquinas 
(Concessionária Massey Ferguson para Santa 
Maria e região) pelo empréstimo da mesa de 
distribuição utilizada no treinamento.

No dia 12 de abril, professores e alunos 
do primeiro e terceiro semestres do curso de 
Técnico em Agricultura realizaram um chur-
rasco de integração. O professor Adão Leonel, 
coordenador do curso, destacou que momen-
tos como este são importantíssimos para in-
tegrar os alunos e professores, fortalecendo 
o convívio no dia-a-dia da instituição.
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Relato e imagens: Adão Leonel Mello Corcini.
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Curso de Técnico em 
Agropecuária realiza coleta de 
solos na nova área do Colégio

Nos dias 08 e 10 de abril, as turmas 
do primeiro semestre do curso Técnico em 
Agropecuária realizaram aulas práticas 
sobre amostragem e coleta de solos em 
uma lavoura na área nova do Colégio Po-
litécnico. Na oportunidade, os professores 
apresentaram os instrumentos - trados, 
instrumento utilizado para perfurar o solo, 
e pás de corte - necessários para o pro-
cesso, explicaram como deve ser feita a 
escolha dos pontos para coleta de suba-
mostras, bem como os cuidados para a re-
tirada do solo, a fim de que o mesmo seja 
representativo da área a ser amostrada, 
estando livre de contaminantes e fatores 
de interferência. Durante a atividade, os 
estudantes também puderam observar a 
importância da palhada deixada sobre o 
solo no sistema de Plantio Direto e o uso 
de terraços no controle da erosão hídrica.
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As amostras de solo coletadas foram en-
viadas ao Laboratório de Análise de Solos do 
Centro de Ciências Rurais da UFSM (CCR), 
e os laudos emitidos servirão para a reco-
mendação de adubos para a cultura do trigo 
que será implantada a seguir. A atividade foi 
orientada pelos professores Luciano Zucuni 
Pes e Cláudia das Neves Costa, ambos res-
ponsáveis pela disciplina de Solos do Curso 
de Técnico em Agropecuária.

Relato e imagens: Cláudia das Neves 
Costa.
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Turmas dos cursos de Gestão 
Ambiental e Técnico em Meio Ambiente 

visitam o Parque Estadual Tainhas

Nos dias 12 e 13 de abril, as turmas do 
quinto semestre do curso de Gestão Am-
biental e do primeiro e terceiro semestres do 
curso de Técnico em Meio Ambiente, acompa-
nhadas dos docentes Franciele A. Neis (que 
tratou da importância das áreas protegidas), 
Renato Trevisan (que explanou a respeito da 
relevância das espécies nativas) e Ísis Samara 
Pasquali (que tratou dos aspectos ecológicos 
da região), realizaram uma visita técnica ao 
Parque Estadual do Tainhas (PET). O PET está 
localizado na região dos Campos de Cima da 
Serra, no nordeste do Rio Grande do Sul, e 
é uma unidade de conservação (UC) de pro-
teção integral, criada em 1975, que possui 
uma área de 6.654 ha, abrangendo porções 
dos municípios de Jaquirana, São Francisco de 
Paula e Cambará do Sul. O parque é reconhe-
cido como área importante para a conserva-
ção dos campos e matas presentes no vale do 
rio Tainhas, além de abrigar espécies ameaça-
das de extinção.

Relato e imagens: Franciele Antônia Neis.
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Curso de Técnico em Secretariado 
efetua entrega de itens arrecadados 

em trote solidário

No último dia 08, a professora Cláudia 
do Amaral, coordenadora adjunta do cur-
so de Técnico em Secretariado, esteve no 
Centro Comunitário Infantil Carolina para 
entrega dos itens arrecadados no trote 
solidário do curso. Foram destinadas ao 
projeto bolachas e leites coletados pelos 
estudantes do Colégio Politécnico. O Cen-
tro Comunitário Infantil Carolina oferece 
alimentação e reforço escolar a crianças e 
adolescentes da zona norte de Santa Ma-
ria. Relato e imagens: Cláudia do Amaral.
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