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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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No dia 07 de novembro de 2019, os alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente, 

juntamente com o Professor Maurício Tratsch, conheceram a Central de resíduos da 

Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR), na cidade de Minas 

do Leão. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o aterro sanitário, as soluções 

para tratamento de efluentes gerados no aterro e o sistema de captura e queima con-

trolada de biogás gerado pela decomposição dos resíduos sólidos urbanos.

A empresa recebeu a aprovação da Organização das Nações Unidas (ONU) para 

a execução do projeto, o que a autorizou a operar no âmbito do Mecanismo de Desen-

volvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Kyoto.

 

Alunos do Curso Técnico em Meio Am-
biente visitam a Central de resíduos da 
Companhia Riograndense de Valoriza-
ção de Resíduos
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Confira o pronunciamento oficial do projeto:
“A Polifeira do Agricultor gostaria de agradecer a TV Campus – UFSM, 

especialmente aos diretores Thomás Townsend, Luana Giazzon e toda sua 
equipe por terem concebido e atuado na produção do documentário Polifeira 
do Agricultor – A produção”.

O Prêmio Clayton Coelho, recebido pelo documentário por ocasião do 13º 
Santa Maria Vídeo e Cinema, foi um reconhecimento muito especial para a Po-
lifeira, enquanto um projeto de extensão que se propõe a tratar da garantia de 
um direito fundamental de todas as pessoas- uma alimentação saudável. Nos 
últimos anos, os consumidores vivem um clima de ansiedade pública gene-
ralizado fruto do distanciamento das origens dos alimentos, robustecido por 
tantas coisas que ameaçam esse direito fundamental.

A Polifeira do Agricultor é um projeto que busca valorizar a autonomia da 
comunidade de Santa Maria consumir alimentos produzidos por pessoas des-
se território, com um conceito de produção mais próximo do natural.

O documentário também recupera a história e o dia a dia de pessoas que 
na maioria das vezes passam despercebidos aos olhos da grande maioria. Os 
alimentos anônimos perdem suas vozes e suas narrativas. O documentário 
intensifica essas memórias, especialmente trazendo as vozes de quem produz.

Por tudo isso fica nossa gratidão! “Que a Polifeira possa ser cada vez mais 
inclusiva, contribuindo no desenvolvimento econômico e social, na defesa da 
sustentabilidade e da memória cultural.”

 

Documentário “Polifeira do Agricultor – 
A produção” vencem Prêmio Clayton Co-
elho no 13º Santa Maria Vídeo e Cinema

 

http://https://docs.google.com/forms/d/1V34ecT5VaugEY_VvhiilcllHXJ7T3scdHMGDEFt1860
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Agenda Centro de Convenções UFSM de 
18/11 a 24/11
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Está aberta a Autoavaliação Institucional da Universidade Federal de Santa Maria. 

Estudantes, professores e técnicos podem responder ao questionário online no Portal 

de Questionários.

De volta após três anos, a Autoavaliação Institucional busca identificar a percep-

ção da comunidade universitária sobre estrutura, funcionamento e apoio às atividades 

e aos serviços de ensino, pesquisa, extensão e administrativos. O objetivo é coletar 

informações para o aperfeiçoamento institucional.

O questionário é organizado em tópicos (seções), que são compostos por variados 

itens a serem avaliados e espaço para comentários. Ao todo, mais de 30 mil questio-

nários foram distribuídos entre 22 perfis diferentes.

A avaliação é desenvolvida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), com o 

apoio das Comissões Setoriais de Avaliação (CSAs) de cada Unidade e operacionali-

zada pela Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Institucional (Coplai), vinculada 

à Pró-Reitoria de Planejamento (Proplan). Todas as avaliações respondem ao Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), responsável por avaliar todas 

as instituições de ensino superior do Brasil.

 Dúvidas podem ser sanadas através do e-mail coplai@ufsm.br e pelos telefo-

nes (55) 3220-8182 e 3220-8784 ou acessando a página da Avaliação. 

 

Autoavaliação Institucional está dis-
ponível para estudantes e servidores
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Avaliação Docente pelo Discente

Para os alunos de graduação, ensino técnico e ensino médio estão abertas tam-

bém a Avaliação do Docente pelo Discente do segundo semestre de 2019. 

A pesquisa tem como objetivo avaliar o desempenho dos professores que ministra-

ram aulas durante o segundo semestre deste ano. Assim, alunos e alunas regularmente 

matriculados (as) podem deixar a sua opinião, de forma anônima, de acordo com a 

experiência durante este último semestre, a partir das questões formuladas para a 

Avaliação. 

Os estudantes podem responder ao questionário no Portal do Aluno.

 

Autoavaliação Institucional está dis-
ponível para estudantes e servidores



Título

. 

07

Em 15 de novembro de 1889 ocorreu no Brasil a chamada Proclamação da 

República, movimentação de insatisfação entre militares e republicanos civis 

que resultou no fim da monarquia instalada no país desde 1822. Historiadores 

contemporâneos tratam esse acontecimento como um golpe pela transição de 

regime forçada que não contou com participação popular. Atualmente o 15 de 

novembro é considerado feriado nacional. 

A data é considerada feriado nacional de acordo com a legislação brasilei-

ra, sendo que a primeira lei que reconheceu o dia é de 14 de janeiro de 1890, 

pelo Decreto nº 155-B, que a determinou como um momento para celebrar a 

“pátria brasileira”. Outras leis vieram em seguida para reforçar a Proclamação 

da República como feriado, tanto na Era Vargas quanto na Quarta República. 

A ação legislativa mais recente que abrange a data por força de lei é de 19 

de dezembro de 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. A 

Lei em questão é de nº 10.607, que cita todos os feriados nacionais do Brasil, 

sendo o 15 de novembro um deles.

 

15 de novembro - feriado da Proclama-
ção da República

 

"Proclamação da República", 1893, óleo sobre tela de Benedito Calixto (1853-1927).

http://https://docs.google.com/forms/d/1V34ecT5VaugEY_VvhiilcllHXJ7T3scdHMGDEFt1860
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Resultado Seleção de Bolsista para o Projeto de Ensino “Via-
bilização das atividades práticas de ensino relativas aos 
projetos de ensino, pesquisa e extensão no laboratório de 
frutas e panificação” (Nº 047621)

Selecionada:
Celia Terezinha Silva 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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
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COORDENAÇÃO DO PROJETO  
DE EXTENSÃO EM ASSESSORIA  

DE COMUNICAÇÃO:
Sônia Maria M. Crescencio
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EXPEDIENTE CONTATO
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