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SUMÁRIO

SOBRE O BOLETIM:

O Boletim Digital do Colégio Politéc-
nico, informativo semanal de notícias, 
recebe um novo projeto gráfico. A pro-
posta teve como objetivo renovar o bole-
tim, buscando um design mais moderno 
para essa ferramenta que  busca manter 
a comunidade acadêmica sempre atuali-
zada dos acontecimenos  da instituição.
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Representantes do Colégio Politécnico da UFSM participaram da 1ª Copa 

dos Servidores da UFSM, que aconteceu entre os dias 21 de outubro e 01 de 

novembro de 2019, promovida pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. O even-

to fez parte das atividades alusivas à Semana do Servidor Público de 2019 e 

objetivou envolver servidores da Universidade em atividades físicas, promoven-

do integração entre professores e técnicos administrativos em educação das 

unidades da instituição em Santa Maria e seus demais Campi.

O Colégio teve equipes inscritas na modalidade Futsal, na categoria livre 

(qualquer idade) e categoria Master (acima dos 35 anos). Na modalidade Rústi-

ca participaram os professores Marcio Viera e Valmir Viera e o TAE Leandro Voi-

gt, sendo que foram vencedores da competição. A equipe de Futsal da categoria 

Master, que se consagrou campeã do torneio, foi formada pelos servidores Ales-

sandro Miola, Antônio Carlos Mortari, Dirceu Baggio (Depart. de Matemática), 

Gustavo Rossés, Leandro Voigt, Luciano Zucuni Pes, Marcos Gentil Mendes 

(Programa de Pós-Grad. em Zootecnia), Maurício Vicente M. Tratsch, Rogério 

Luciano Klat e Valmir Viera.

 

Colégio Politécnico vence no Futsal e 
na Rústica da 1ª Copa dos Servidores da 
UFSM
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O Politécnico Master venceu a equipe METENG (servidores da Meteorolo-

gia e Engenharias) por 2 a 1 e conseguiu um placar vitorioso de 10 a 0 contra a 

equipe Tá-“Lentos” (da Pró-Reitoria de Administração), passando para a semifi-

nal. Na fase semifinal venceu a equipe Café Futebol Clube, do CPD, por 2 a 1. 

O jogo da final terminou 9 a 3, com o Politécnico vencendo a equipe do Campus 

da UFSM em Palmeira das Missões.

Além de campeão do torneio do Futsal Master, o Politécnico teve o goleador 

do torneio, o Prof. Maurício Tratsch, que marcou 9 gols.

 

Colégio Politécnico vence no Futsal e 
na Rústica da 1ª Copa dos Servidores da 
UFSM
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A disciplina Seminários de Formação, coordenada pelas professoras Miria-
ne Fonseca e Sônia Maria Moreira Crescencio, recebeu, na última terça-feira 
(05 de novembro), no Anfiteatro do Politécnico, às 19h, o Professor Doutor De-
jalma Cremonese que proferiu a palestra “A felicidade nossa de cada dia”.

 Dejalma é Licenciado em Filosofia pela FAFIMC - Faculdade de Filoso-
fia Imaculada Conceição - Viamão RS (1990); Estudou 2 anos de teologia na 
FAPAS - Santa Maria RS (1991-1992); é Mestre em Filosofia pela UFSM (1996); 
e Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) (2006). Atualmente é professor Associado I do Departamento de Ciên-
cias Sociais da UFSM e docente do Programa de pós Graduação em Ciências 
Sociais da Universidade. É palestrante e autor de diversos artigos e livros, sen-
do que lançou recentemente “Ética e Felicidade: lições da filosofia antiga para 
uma vida boa” pela Editora Appris, Curitiba - Brasil.

Confira fotos: GALERIA DE FOTOS

Professor Dr. Dejalma Cremose realiza 
palestra intitulada “A felicidade nossa de 
cada dia” no Colégio Politécnico
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https://photos.google.com/share/AF1QipPV_6KEYGik2DJcjCrYtN8swHJCPQU1mt77tBAJnOXT1RRkryM9PWrw9g39IjjftQ?key=ME96LTlZSDRzTURXQjgzRUxTSDRwdF9lWm9tc2pn
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No dia 05 de novembro de 2019, a turma do segundo semestre do Curso 
Técnico em Agricultura, do Colégio Politécnico da UFSM teve a oportunidade de 
ouvir e discutir sobre o potencial da olivicultura no Rio Grande do Sul e, prin-
cipalmente, na região central do estado, com o consultor e Eng. Agrônomo Dr 
Fabrício Carlotto Ribeiro. Carlotto é profissional em qualificação e experiência 
sobre o tema do cultivo da oliveira há mais de dez anos.

Foram abordados assuntos relacionados às necessidades climáticas, ne-
cessidades de solo, densidade de plantio, as principais cultivares, bem como, 
as principais pragas e doenças, a implantação do pomar, o manejo de solo e da 
planta e colheita e o aumento das importações de azeite pelo Brasil, nos últimos 
anos, onde o país se destaca como o segundo maior importador, demonstrando 
a importância da expansão da cultura.

Segundo dados da EMATER, no Rio Grande do Sul estão estabelecidos 
aproximadamente 4.500 m² com oliveiras, distribuídos em mais de 20 municí-
pios. A produção de azeite na safra 2018/2019 foi de 150 mil litros de azeite em 
11 indústrias processadoras no estado. Segundo Carlotto, é possível encontrar 
37 novas marcas de azeite, mostrando o interesse e a expansão da cultura. 
Mas, existem desafios a serem enfrentados na cultura como: produzir azeite de 
qualidade, suprimir a demanda do mercado nacional, disponibilizar linhas de 
crédito e principalmente, capacitar a mão de obra.

Na sequência da conversa, o grupo pode degustar alguns azeites, tentando 
identificar as diferenças com relação à qualidade, no que se refere ao sabor, 
odor e viscosidade, entre outras características sensoriais.

Curso Técnico em Agricultura promove 
discussão sobre o potencial da olivicul-
tura no Rio Grande do Sul
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No dia 08 de novembro de 2019, os alunos do segundo semestre do curso 

Técnico em Farmácia participaram da palestra intitulada “Técnico em Farmá-

cia na Indústria de Medicamentos”. A atividade foi conduzida pela equipe do 

Centro de Desenvolvimento de Testes e Ensaios Farmacêuticos (CTEFAR), 

do Departamento de Farmácia Industrial, do Centro de Ciências da Saúde da 

UFSM. Os representantes foram  os farmacêuticos Bruna Xavier (Supervisora 

Laboratório de Biológicos), Clóvis Dervil Appratto Cardoso Júnior (Analista 

Laboratórios Físico-Químico e de Biológicos) e Rafaela Ferreira Perobelli 

(Gerente da Garantia da Qualidade).

Na oportunidade, foram abordados os seguintes tópicos: mercado farma-

cêutico, áreas de atuação do Técnico em Farmácia na indústria (farmacêutica 

e cosmética), Marketing em produtos farmacêuticos, Inovação, Pesquisa e 

Desenvolvimento, Setor de Assuntos Regulatórios (legislação), Setor de Pro-

dução e Setor de Controle de Qualidade, bem como perfil desejado do profis-

sional e oportunidades de emprego.

A palestra foi proposta como atividade das disciplinas Legislação Farma-

cêutica e Seminários de Formação, sob responsabilidade das professoras 

Fernanda Maldaner e Magda Monego, respectivamente.

 

Alunos do Politécnico participam de 
atividade do Centro de Desenvolvi-
mento de Testes e Ensaios Farmacêu-
ticos
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Alunos do Politécnico participam de ati-
vidade do Centro de Desenvolvimento de 
Testes e Ensaios Farmacêuticos
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No dia 06 de novembro de 2019, os alunos do curso Técnico em 
Meio Ambiente, das disciplinas de Produção de Mudas Florestais e Im-
plantação e Manejo de Espécies Arbóreas, realizaram uma visita técnica 
ao Viveiro Agroflorestal da Associação dos Fumicultores do Brasil (AFU-
BRA), localizado no Centro de Difusão Agropecuária, em Rio Pardo, RS. 
O número da produção de mudas anual do viveiro gira em torno de 1,57 
milhões de espécies florestais nativas, ornamentais e exóticas. O viveiro 
foi criado em 1986 para abastecimento energético na cura do tabaco, a 
preservação de florestas e buscando a possibilidade de novas fontes de 
renda aos produtores rurais, bem como, aprimorar os projetos de educa-
ção ambiental da entidade.

O objetivo principal da visita foi mostrar aos estudantes as instala-
ções de um viveiro desse porte e o manejo que é realizado, tanto no 
viveiro quanto com as mudas. Os estudantes foram recepcionados pela 
Coordenadora de Produção Agroflorestal Kátia Luiza Jackisch que apre-
sentou a instituição e compartilhou o seu conhecimento com a turma, ex-
plicando todas as atividades diárias realizadas no local. A Coordenação 
do Curso e o Prof. Renato Trevisan agradecem a oportunidade oferecida 
aos estudantes do curso Técnico em Meio Ambiente.

 

Alunos do Curso Técnico em Meio Am-
biente realizam visita técnica ao Viveiro 
Agroflorestal da Associação dos Fumi-
cultores do Brasil
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Alunos do Curso Técnico em Meio Am-
biente realizam visita técnica ao Viveiro 
Agroflorestal da Associação dos Fumi-
cultores do Brasil
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Pró-Reitoria de Extensão e Orquestra 
Sinfônica de Santa Maria realizam o V 
Concerto Oficial da Temporada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 28 de novembro de 2019, às 
19h30min, a Orquestra Sinfônica de Santa 
Maria, junto a Pró-Reitoria de Extensão da 
Universidade Federal de Santa Maria, reali-
zará o “V Concerto Oficial da Temporada”. 
Com regência do professor Claudio Este-
ves, o espetáculo contará com a participa-
ção do Coral e Coro de Câmara e do solista/
violão Renato Serrano. O destaque da noite 
é a estreia mundial do poema sinfônico “O 
Lamento dos Pankararu”, de Dimas Artur da 
Silva.

A entrada é franca, mediante retirada de 
senha disponível a partir das 17h no Centro 
de Convenções com a doação de 1 kg de 
alimento não perecível.  Para maiores in-
formações entre em contato com o número 
(55) 3220-9223.
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O Emerge Labs #BRF é um programa desenvolvido com o objetivo de levar 

a pesquisa ou tecnologia realizadas por cientistas para a sociedade, buscando 

desenvolver soluções para os problemas globais de Desperdício e Segurança 

de Alimentos. Nesta iniciativa, a BRF, uma das maiores empresas de alimentos 

do mundo se junta ao Emerge, uma organização que impulsiona a inovação de 

base científica no Brasil, e tenta alavancar tecnologias com base em ciência 

brasileira através do Emerge Labs. Buscam-se tecnologias desenvolvidas a par-

tir de pesquisas científicas na área de Desperdício e Segurança de Alimentos. 

Para mais informações, acesse: https://emerge.org.br/

 

Estão abertas as inscrições para o 
EMERGE Labs | BRF, com o tema: 
Desperdício e Segurança de Alimentos.

https://emerge.org.br/.
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No dia 27 de novembro de 2019, será realizado no auditório do Colégio Poli-

técnico da UFSM (prédio 70 B) o III Seminário Tecendo Redes no Enfrentamen-

to à Violência contra as Mulheres. O evento, que é organizado pelo Fórum de 

Enfrentamento de Enfrentamento à Violência Contra Mulheres, tem por objetivo 

possibilitar discussões acerca da temática da violência contra as mulheres e da 

construção das redes de enfrentamento.

As Inscrições são gratuitas e vão até o dia 26 de novembro, pelo link: https://

forms.gle/yb7KWLVxcBBF2wuW7. A inscrição poderá ser feita no momento do 

evento, mas sujeita à disponibilidade do auditório, pois as vagas são limitadas. 

Para envio de trabalhos, resumos que serão apresentados na forma de pôster 

no dia do evento, as orientações constam no link:  https://forms.gle/33xi3qiAg-

gkp9vAZ6. O prazo de submissão é até o dia 20 de novembro.

 

Fórum de Enfrentamento de Enfrenta-
mento à Violência Contra Mulheres re-
alizará seu 3° seminário em conjunto 
com o Colégio Politécnico

https://forms.gle/yb7KWLVxcBBF2wuW7
https://forms.gle/yb7KWLVxcBBF2wuW7
https://forms.gle/33xi3qiAggkp9vAZ6
https://forms.gle/33xi3qiAggkp9vAZ6
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Fórum de Enfrentamento de Enfrenta-
mento à Violência Contra Mulheres rea-
lizará seu 3° seminário em conjunto com 
o Colégio Politécnico

 

 

 

 

 



13

Para solicitar a cobertura de even-

tos, responda ao formulário: “Cober-

tura de eventos”, disponível no site 

do Colégio Politécnico UFSM.
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Divulgação de notícias e cobertura de eventos

Quer a sua notícia aqui também?

Responda ao formulário “Divulga-

ção de notícias” disponível no site do 

Colégio Politécnico UFSM.

Ou pelo link: 

*Aos interessados em divulgação institucional na TV do Bloco F do Colégio Politécnico, encaminhem o 

material para o e-mail da Assessoria de Comunicação: assessoriadecomunicacao@politecnico.ufsm.br

https://forms.gle/hnP4ErhrBrWfcn2f6
https://forms.gle/hnP4ErhrBrWfcn2f6
https://forms.gle/n8aERJqtKgQiLvgm6
https://forms.gle/n8aERJqtKgQiLvgm6


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:
Lucas Felipe da Silva

LAYOUT E DIAGRAMAÇÃO:
Talita Moraes

REVISÃO:
Sônia Maria M. Crescencio

COORDENAÇÃO DO PROJETO  
DE EXTENSÃO EM ASSESSORIA  

DE COMUNICAÇÃO:
Sônia Maria M. Crescencio
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EXPEDIENTE CONTATO
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