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vas. Desse modo, com a participação de 
diversos apoiadores, a ExpoFlor - Edição 
Noivas deve simular a logística e os dife-
rentes trabalhos envolvidos na realização 
de festas de casamento de diversas temá-
ticas - cerimônia diurna, cerimônia notur-
na, em estilo rústico, em estilo moderno, 
entre outros. 

O evento será aberto ao público, ocor-
rendo das 14h às 20h, com todo o espa-
ço da floricultura do Colégio Politécnico 
ambientada na temática da ExpoFlor. No 
local, os visitantes poderão assistir a um 
desfile de noivas, no qual alunas do curso 
exibirão buquês de flores produzidos por 
estudantes do Técnico em Paisagismo. O 
público presente também poderá adquirir 
diferentes produtos que serão comercia-
lizados na Floresce. A professora Denise 
Estivalete Cunha salienta a importância 
do evento enquanto uma oportunidade 
de integrar os alunos e alunas ao ramo de 
decoração para casamentos, bem como 
auxiliá-los no enriquecimento de seus por-

Curso de Técnico em Paisagismo 
promove a ExpoFlor - Edição 

Noivas no dia 22

Com o intuito de promover e valorizar 
os trabalhos realizados pelos estudantes 
e preparar os alunos e alunas para o mer-
cado de trabalho, o curso de Técnico em 
Paisagismo do Colégio Politécnico realiza, 
no dia 22 de maio, a primeira edição da 
ExpoFlor - Noivas. O evento faz parte das 
atividades da disciplina de Arte Floral II, do 
terceiro semestre do curso de Técnico em 
Paisagismo, ministrada pelas professoras 
Denise Estivalete Cunha e Marília Milani, 
e ocorrerá no setor de Floricultura do Poli-
técnico, com estrutura sediada na Floresce 
- Floricultura Escola do Colégio Politécnico. 
Na oportunidade, serão expostos diferen-
tes tipos de arranjos para cerimônia, para 
mesas de convidados e para mesas de 
doces confeccionados pelos estudantes, 
além de lembrancinhas, materiais para 
decoração, vestidos e acessórios para noi-
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tfólios, essenciais para uma entrada bem 
sucedida no mercado de trabalho após 
a conclusão do curso técnico. Essa será 
a primeira edição da ExpoFlor, que deve 
promover um novo evento no segundo se-
mestre de 2019 com a temática de forma-
turas.

A ExpoFlor - Edição Noivas é uma reali-
zação do curso de técnico em Paisagismo 
do Colégio Politécnico em parceria com a 
instituição e a Floresce - Floricultura Esco-
la do Colégio Politécnico. O evento conta 
com o apoio de Angel Fest Decorações, Lui-
za Berger, Cerena Rios Vestidos, Patrona-
to Shopping, Maffi restaurante e eventos, 
Vanessa Lovatto Fotografia, Nikelle Bolzan 
Makeup, Ateliê Fazendo Artchê, Dulce Sa-
bor doces caseiros, CESPOL (Cooperativa 
Escola Dos Estudantes Do Colégio Politéc-
nico da UFSM Ltda) e Docinhos da Joci.
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Cursos técnicos em Enfermagem e em Cuidados 
de Idosos promovem II Encontro Regional sobre a 

Política de Saúde da Pessoa Idosa

No dia 29 de abril, a equipe de docentes 
dos cursos de Técnico em Enfermagem e Téc-
nico em Cuidados de Idosos reuniu-se com a 
Direção de Ensino, com a coordenadora re-
gional da Política de Saúde do Idoso, Márcia 
Arenhart, e com a coordenadora municipal da 
Política, Letícia Baisch, para definir o crono-
grama e as palestras que serão apresentadas 
durante a segunda edição do Encontro Regio-
nal sobre a Política de Saúde da Pessoa Idosa. 

O evento deve ocorrer no dia 12 de junho 
no Anfiteatro do Colégio Politécnico, com ins-
crições abertas a partir do dia 20 de maio via 
formulário online ou diretamente no Núcleo 
Integrado de Estudos e Apoio à Terceira Ida-
de (NIEATI), no Centro de Educação Física e 
Desportos (CEFD) da UFSM. A organização do 
evento pede, ainda, que os inscritos efetuem 
a doação de um produto de higiene pessoal, 
de limpeza ou um pacote de fraldas descar-
táveis (G ou GG), que será doado ao Lar das 
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Vovozinhas, para efetivação da inscrição no 
dia do Encontro. 

Em sua segunda edição, o evento será de-
senvolvido com o tema “Fortalecendo a rede 
de atenção integral à pessoa idosa”, contando 
com as falas de diferentes profissionais e re-
presentantes de órgãos da área da saúde e da 
assistência social. Pela manhã, o Encontro se-
dia a palestra “Dados epidemiológicos regio-
nais sobre violência contra a pessoa idosa”, 
seguida da mesa redonda “Rede de suporte 
ao idoso em situação de vulnerabilidade e/ou 
violência”. À tarde, ocorre uma apresentação 
cultural do Grupo de Idosos Santa Marta, se-
guida da palestra “Uso de Polifármacos por 
pessoas idosas e apresentação dos Critérios 
de Beers”. Finalizando o evento, será realiza-
da a mesa “Implementação da Caderneta de 
Saúde da Pessoa Idosa: relatos de experiên-
cias na região”.

Para maiores informações sobre os parti-
cipantes das palestras e rodas de debate e 
acesso ao formulário de inscrições (disponí-
vel a partir do dia 20 de maio), acesse a aba 
“Eventos” do site do Colégio Politécnico.

 I Encontro Regional sobre a Política de Saúde do Idoso 
– “Integrando gestores e educadores”, realizado em 20 de 

junho de 2018. Fotos: Danize Rizzetti.
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Projeto+Coop recebe entidades do Vale 
do Rio Pardo para afirmar parcerias

Durante encontro ocorrido na última ter-
ça-feira (07), o +Coop, projeto de extensão 
do Colégio Politécnico que visa promover a 
educação cooperativa junto à comunidade, 
esteve em reunião com organizações do 
Vale do Rio Pardo para o desenvolvimento 
de uma parceria para o fortalecimento do 
cooperativismo da agricultura familiar na 
região. Na oportunidade, estiveram presen-
tes o presidente da COOPERVEC (Cooperati-
va Mista de Agricultores Familiares), Airton 
Romeu Mueller, e a técnica em agricultura 
da Cooperativa, Brena Edinara da Silva; a 
representante da COOPERSANTA (Coopera-
tiva Regional de Alimentos Santa Cruz Ltda), 
Katiane Santos; o representante da Secre-
taria de Desenvolvimento Rural e Meio Am-
biente de Vera Cruz, Diego Halmenschlager; 
o assessor regional da Associação Regional 
dos STR’s do Vale do Rio Pardo e Baixo Jacuí, 
Martin Dorneles; o técnico agrícola e assis-
tente administrativo do Sicredi Vale do Rio 

Pardo, Jeferson Klunk; a presidente da CES-
POL (Cooperativa Escola Dos Estudantes Do 
Colégio Politécnico da UFSM Ltda), Jéssica 
Diefenbach; e representantes da FETAG (Fe-
deração dos Trabalhadores na Agricultura 
no Rio Grande do Sul).

A reunião realizada na última semana 
serviu para que a comitiva vinda do Vale do 
Rio Pardo pudesse conhecer de modo mais 
aprofundado as ações em cooperativismo 
realizadas pelo Politécnico, como a RGC 
(Revista de Gestão e Organizações Coope-
rativas), a CESPOL (Cooperativa Escola Dos 
Estudantes Do Colégio Politécnico da UFSM 
Ltda), o curso de Gestão de Cooperativas do 
Politécnico, além do trabalho realizado pelo 
+Coop. O alicerce para a realização do pro-
jeto de extensão junto aos pequenos produ-
tores do Vale do Rio Pardo deve ser formado 
pelo Sicredi, pela FETAG, pelas prefeituras 
municipais da região e pelas cooperativas 
interessadas.

Segundo o professor Gabriel Murad Vello-
so Ferreira, coordenador do +Coop, o projeto 
já alcançou aproximadamente 95 municí-
pios e tem repercutido de maneira bastante 
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positiva em diferentes regiões do estado - in-
clusive no Vale do Rio Pardo. Recentemente, 
através de um contato feito pela FETAG, o 
+Coop esteve presente na edição de 2019 
da Expoagro Afubra para um encontro com 
cooperativas da agricultura familiar, no qual 
expôs os objetivos e ações desenvolvidas 
pelo projeto do Colégio Politécnico. A partir 
desse primeiro contato, numa parceria com 
o Sicredi, a FETAG vem somando forças para 
levar o +Coop até os pequenos agricultores 
para o fortalecimento do trabalho desenvol-
vido nessas pequenas cooperativas. A união 
entre as entidades objetiva levar uma for-
mação em cooperativismo a essas famílias, 
auxiliando no seu desenvolvimento e valori-
zação.

“Nós estamos trabalhando para conseguir 
viabilizar a parceria para ofertar formação 
em cooperativismo e gestão de cooperativas 
para essas cooperativas da agricultura fami-
liar, que têm uma carência muito grande de 
conhecimento do próprio cooperativismo e 
da gestão [...] As pessoas precisam conhecer 
o cooperativismo, ele tem um poder transfor-
mador gigantesco na comunidade”, salienta 
o professor Gabriel Murad. 

Fotos: Gabriel Murad Velloso Ferreira.
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Curso de Técnico em Alimentos 
realiza oficina com produtores da 

PoliFeira do Agricultor

Na última quarta-feira (08), o curso de 
Técnico em Alimentos promoveu mais uma 
oficina do projeto Panificados Sem Glúten, 
ministrada pela professora Marlene Tere-
zinha Lovatto. A iniciativa, que já se en-
caminha para o quarto ano de realização, 
iniciou com uma colaboração entre o cur-
so e uma empresa do ramo da panifica-
ção para a criação de formulações. Com 
a conclusão da parceria, o Técnico em Ali-
mentos seguiu desenvolvendo produtos a 
partir das fórmulas obtidas e, agora, ofere-
ce minicursos para qualificar os feirantes 
que participam da PoliFeira do Agricultor, 
introduzindo novas opções de pães, bolos 
e demais produtos aos feirantes. 

“Nós oferecemos oficinas primeiro 
para eles porque eles precisam qualificar 
os seus produtos e ter um leque de pro-
dutos diferenciados [...] e é importante a 
gente reforçar tudo isso, oferecer uma for-
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mulação, mostrar a eles novas opções. Essas 
oficinas têm esse objetivo”, ressalta Marlene 
Lovatto.

A segunda edição da oficina de panifica-
dos sem glúten ocorreu no Laboratório de 
Processamento de Frutas e Panificação do Po-
litécnico com a participação de três feirantes. 
Na oportunidade, o grupo presente conferiu o 
processo de confecção do pão de canela, um 
panificado representante do grupo das mas-
sas doces. Segundo a professora Marlene, o 
pão possui elevados teores de amaciantes e 
é condimentado com diferentes especiarias, 
como canela, cravo e noz-moscada. Desse 
modo, é bastante indicado para consumo em 
períodos de temperaturas amenas, uma vez 
que harmoniza com cafés e chás sem adição 
de adoçantes. Além de se tratar de uma opção 
diferenciada, o pão de canela não é frequen-
temente comercializado na PoliFeira, podendo 
se tornar um atrativo aos produtores que se 
motivem a produzi-lo e comercializá-lo na fei-
ra.

Uma nova oficina referente aos panificados 
deve ser ofertada à comunidade no próximo 
dia 22, com inscrições e demais informações 
a serem divulgadas em breve.
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Fotos: Maria Tereza Dias Tassinari.
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Departamento de Ensino do Politécnico 
participa de curso sobre Metodologias de 

Ensino e Aprendizagem

A pedagoga do Colégio Politécnico, Zel-
mielen Adornes de Souza, e a técnica em assun-
tos educacionais da Unidade, Andreia Vedoin, 
participaram, na última terça-feira (07), do pri-
meiro encontro referente ao curso “Metodolo-
gias de Ensino e Aprendizagem”, destinado a 
servidores da UFSM. Ministrada pela pedagoga 
Helenise Sangoi Antunes, a capacitação é orga-
nizada pela Coordenadoria de Ingresso, Mobili-
dade e Desenvolvimento (CIMDE), pelo Núcleo 
de Educação e Desenvolvimento (NED) e pela 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) 
da UFSM. O objetivo do curso é promover uma 
reflexão a respeito dos processos de ensinar 
e aprender no ensino superior, desenvolvendo 
formas dinâmicas e criativas de experienciar a 
vivência educacional dentro e fora da sala de 
aula.

Através da integração dos participantes e 
da realização de momentos de diálogo e refle-
xão, a capacitação deve reforçar a importância 
dos espíritos de empatia, amorosidade e sen-
sibilidade no fazer pedagógico. Dinâmica do primeiro encontro da capacitação, que 

teve como temática “Processos de ensinar e aprender 
no ensino superior”. Fotos: Marcia Rejane Costa.
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PoliFeira do Agricultor é parceira 
na realização do XLVI Seminário 

de Educação Socioambiental 

Tendo como tema “Fruticultura Orgâ-
nica e Agroecológica: Produção, rentabi-
lidade e mercado satisfatórios”, a edição 
de 2019 do Seminário de Educação So-
cioambiental, promovido pela PoliFeira do 
Agricultor em parceria com o Programa de 
Educação Socioambiental do Centro de 
Ciências Rurais, ocorreu na última quar-
ta-feira (08) no auditório Flávio Miguel 
Schneider (CCR). O evento contou com 
a participação do agricultor Perci Frantz, 
de Santa Cruz do Sul (RS), que palestrou 
sobre as suas experiências na criação de 
técnicas alternativas para o uso da terra, 
sobretudo em relação ao cultivo da bana-
na, que são resultado de cerca de 25 anos 
de pesquisas empíricas. 

O produtor constituiu um ecossistema 
que culminou no desenvolvimento de um 
inseto não venenoso, o piolho de cobra, 
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responsável por deteriorar macromolécu-
las, como o caule inutilizável da própria 
banana - que passa a servir, após o proces-
so de deterioração, de adubo para a terra. 
Com isso, eliminou dois problemas graves 
do processo de produção de bananas: O 
moleque da bananeira ou broca-do-rizo-
ma, inseto que pode reduzir a plantação 
de bananais “Prata” em até 30%, segundo 
a Embrapa; e o mal do panamá, doença 
causada por um fungo que pode sobrevi-
ver no solo por mais de 20 anos, ou ainda 
em hospedeiros intermediários. A produ-
ção agroecológica, feita sem o uso de ve-
nenos e com a aplicação de biofertilizantes 
próprios, rendeu ao agricultor, na última 
safra (cultivada em 05 hectares e meio), 
130 toneladas da fruta. Um dos tratamen-
tos aplicados por Perci é feito a partir de 
cinzas de fogão, cal hidratada e água fer-
vente, criando uma camada protetora nas 
bananeiras, com um manejo adequado ao 
meio ambiente.
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O XLVI Seminário de Educação Socio-
ambiental foi aberto ao público e contou 
com a presença de agricultores, professo-
res da área, entidades governamentais, 
do diretor do Politécnico, professor Valmir 
Aita, e da Emater/RS. Segundo Cristiano 
Dotto, técnico administrativo que atua 
junto à coordenação da PoliFeira do Agri-
cultor, o objetivo do encontro foi mostrar 
aos agricultores que integram o projeto 
que é possível produzir com qualidade e 
de maneira satisfatória de forma mais har-
mônica com o meio ambiente.

Fotos: Cristiano Dotto.
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Curso de Técnico em Agricultura 
realiza visita à CAMNPAL - 

Arroio do Só

No dia 30 de abril, os alunos do terceiro se-
mestre do Curso Técnico em Agricultura – Notur-
no, orientados pelo professor Claiton Rossa da 
Rocha, realizaram visita à CAMNPAL (Cooperati-
va Agrícola Mista Nova Palma), unidade Arroio do 
Só. Na oportunidade, o professor Hércules No-
gueira Filho também acompanhou os estudan-
tes. Durante a visitação, guiados pelo gerente 
da unidade, os estudantes puderam conhecer a 
estrutura física da empresa, acompanhar a ativi-
dade laboral que estava sendo desenvolvida no 
local, verificar o controle documental interno da 
cooperativa, assim como sanar dúvidas e com-
parar a teoria, estudada em sala de aula, com 
a prática do mercado de trabalho. A atividade, 
constante do plano de ensino da disciplina de 
Legislação do Trabalho, Agrária e Profissional, 
buscou aprofundar a produção do conhecimen-
to, fazendo com que os futuros Técnicos Agríco-
las pudessem melhor compreender as rotinas 
de trabalho quando do exercício da profissão. À 
CAMNPAL, fica o agradecimento do curso de Téc-
nico em Agricultura do Colégio Politécnico.

Relato e imagens: Adão Leonel Mello Corcini.
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dos, egressos, lideranças locais e regionais, 
além de membros da comunidade serão 
os protagonistas da campanha. Todos são 
convidados a postar, em suas redes sociais, 
vídeos, fotos e depoimentos destacando o 
papel da UFSM em sua formação e trajetória 
de vida, utilizando as hashtags #SouUFSM e 
#DefendoaUniversidadePública.

A UFSM teve R$ 46 milhões dos recursos 
orçamentários aprovados para este ano blo-
queados pelo Governo Federal. Em função 
disso, a UFSM publicou uma nota oficial so-
bre o assunto. Encontra-se contingenciado 
todo o recurso de capital, que engloba in-
vestimentos em obras e aquisição de equi-
pamentos, e foram reduzidos em cerca de 
30% os recursos de custeio, que abrangem 
gastos com luz, água, limpeza, manuten-
ção, entre outros. O bloqueio de recursos 
soma-se a uma série de outras medidas, 
como os recentes decretos presidenciais, 
que vem impactando e comprometendo o 
funcionamento das universidades públicas 
do país, afetando de forma drástica suas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

UFSM lança campanha de 
valorização da universidade pública

Diante do atual cenário de cortes orça-
mentários e medidas governamentais que 
incidem sobre as instituições de ensino su-
perior públicas do país, a UFSM lançou, no 
último dia 03, uma campanha institucional 
de valorização da Universidade Pública. A 
iniciativa soma-se a uma ampla mobilização 
já iniciada pela Associação Nacional dos Di-
rigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes) e difundida por universi-
dades federais e entidades representativas. 
Ao longo das próximas semanas, uma série 
de atividades serão promovidas,  buscando 
envolver a comunidade acadêmica e regio-
nal na defesa do ensino superior público, 
gratuito e de qualidade.

A campanha #SouUFSM e #DefendoaUni-
versidadePública propõe o engajamento da 
comunidade a partir do compartilhamento 
de experiências relacionadas à Universidade. 
Estudantes, servidores ativos e aposenta-
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A Assessoria de Comunicação do Colégio Politécnico elucida que os 
interessados em compartilharem seus trabalhos e relatos referentes à 
vivência dentro da Universidade podem entrar em contato com a equi-
pe de Comunicação da Unidade para que vídeos e demais materiais 
que possam auxiliar na campanha sejam veiculados nas mídias do Poli-
técnico. A Assessoria também se coloca à disposição para colaborar na 
produção de audiovisuais para cooperação na campanha #SouUFSM. 
E-mail para contato: assessoriadecomunicacao@politecnico.ufsm.br.



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 487

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO -  

COLÉGIO POLITÉCNICO 
WWW. POLITECNICO.UFSM.BR

/politecnico.ufsm

assessoriadecomunicacao@ 
politecnico.ufsm.br

(55) 3220-8273

EDIÇÃO DE CONTEÚDO:
Amanda da Cas

DIAGRAMAÇÃO:
Maria Tereza Dias Tassinari

REVISÃO:
Sônia Maria M. Crescencio

COORDENAÇÃO DO PROJETO  
DE EXTENSÃO EM ASSESSORIA  

DE COMUNICAÇÃO:
Sônia Maria M. Crescencio

EXPEDIENTE CONTATO


