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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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Na tarde do dia 19 de novembro de 2019, os alunos da disciplina de Fru-
ticultura de Espécies Nativas e Exóticas, do curso de Engenharia Florestal da 
UFSM, ministrada pelo Prof. Renato Trevisan, tiveram a oportunidade de rea-
lizar a aula prática no Laboratório de Processamento de Frutas e Hortaliças do 
Colégio Politécnico da UFSM.

O processamento realizado foi geleia de morango, fruto produzido na pró-
pria instituição. De acordo com a ANVISA, a geleia é o produto preparado com 
frutas, sucos ou extratos aquosos das mesmas, podendo apresentar frutas in-
teiras, partes, ou pedaços sobre variadas formas. Tais ingredientes devem ser 
misturados a açúcares, com ou sem adição de água, pectina, ácidos e outros 
ingredientes permitidos por esta norma. Passos esses que foram ministrados e 
explicados pela Prof.ª  Marlene Lovatto, responsável pelo Laboratório.

Para finalizar, houve degustação da geleia produzida e de outros alimentos 

processados no laboratório.

 

Alunos de Engenharia Florestal realizam 
aula prática no Laboratório de Processa-
mento de Frutas e Hortaliças do Colégio 
Politécnico
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Convidamos a todos para presenciar 
uma das defesas de monografia do curso de 
especialização em agroecologia e produção 
orgânica no dia 25 de novembro de 2019, 
segunda-feira. O discente Hazael Soranzo 
de Almeida, Mestre em Agrobiologia - UFSM, 
Téc. Agropecuária pelo Colégio Politécnico 
UFSM, apresentará seu trabalho.

Defesa de monografia do curso de espe-
cialização em agroecologia e produção 
orgânica
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Alunos de diversas disciplinas do Colégio Politécnico estiveram na Empre-
sa Meta para realizar atividades de imersão durante dois dias. A Meta nasceu 
há 28 anos, tem foco em soluções tecnológicas ágeis que simplificam e geram 
valor real no dia a dia das organizações. Sediada em São Leopoldo, está em 
atuação a mais de 18 anos sendo parceira SAP do Brasil e conta com um time 
de especialistas SAP trabalhando em projetos nacionais e internacionais. 
Atualmente a Empresa mantém operações em vários estados e escritório nos 
Estados Unidos.

O braço mais próximo da UFSM é no Recanto do Maestro (próximo à San-
ta Maria), com uma planta de desenvolvimento de software contendo espaço 
para até 200 pessoas. Além disso, tem trabalhado em parceria UFSM/AGIT-
TEC, dentro da UFSM, com o objetivo de oportunizar espaço e agilidade aos 
alunos para estágios.

A visita técnica teve como objetivo realizar uma imersão no ambiente de 
trabalho da META seguindo etapas de apresentação. Primeiro mostra-se aos 
visitantes o funcionamento da empresa, apresentando o ambiente produtivo e 
interagindo com as pessoas que fazem parte do quadro de funcionários. Em 
um segundo momento, após divisão em grupos, se iniciam atividades vocacio-
nadas ao desenvolvimento de software.

Dessa forma, na visita do primeiro dia, os alunos fizeram o reconheci-
mento do ambiente em uma visita. na sequência foi realizado um sistema de 
roda-viva onde os discentes faziam questionamentos para funcionários da 
Empresa. 

 

Alunos do Curso de Sistemas para 
Internet realizam Imersão na Empresa
META
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No segundo dia, os alunos foram divididos em grupos e, com o acompa-
nhamento de funcionários da empresa, realizaram atividades que envolveram 
a programação de desafios.

Atualmente, existe a expansão na busca de alunos na área de computação 
para, num primeiro momento, integrar a equipe como estagiário e posterior 
efetivação. Como forma de identificar talentos, têm sido realizado programas 
de aceleração quando candidatos atuam dentro do local. 

Em setembro iniciou um processo de aceleração com 15 alunos partici-
pantes, ao final, 13 foram contratados como estagiários (cinco alunos do Curso 
foram efetivados). Nesse momento uma nova edição de aceleração está em 
andamento com vários alunos do Curso participando.

Os professores responsáveis pela disciplinas que oportunizaram a ativi-
dades são: Rafael Gressler Milbradt, Daniel Licthnow, Marcos Alexandre Rose 
Silva, Juçara Salete Gubiani, Vanessa Gindri Vieira e Ivania Aline Fischer 

 

Alunos do Curso de Sistemas para In-
ternet realizam Imersão na Empresa
META
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No dia 20 de novembro de 2019, foi realizada atividade referente ao dia 
da Consciência Negra no auditório do Colégio Politécnico da UFSM, promo-
vido em conjubto com a professora Maria Rita Py Dutra. Ativista do movimen-
to negro, Maria Rita foi uma das responsáveis pela implantação da política de 
cotas raciais na UFSM. Além disso, ela é coordenadora do GT Negros: dis-
cutindo relações étnico-raciais em Santa Maria/NECON, e está vinculada ao 
Núcleo de Estudos Sobre Memória e Educação – Povo de Clio, coordenado 
pelo Professor Doutor Jorge Luiz da Cunha, orientador da tese de doutorado 
de Maria Rita.

No dia 13 de agosto de 2018, ela concluiu seu doutorado, sendo a primei-
ra mulher negra a concluir doutorado em educação, na UFSM. Sua tese de 
doutorado falava sobre a inserção de estudantes cotistas negros, egressos da 
UFSM, no mercado de trabalho.

 

Atividade referente ao dia da Consci-
ência Negra com Maria Rita Py Dutra
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No dia 14 de novembro de 2019, o Curso Técnico em Alimentos realizou 
o encerramento dos Minicursos 2019, que tiveram início no dia nove de maio 
com os Derivados Lácteos e término com os Derivados Cárneos. Foram rea-
lizados 21 exercícios, com média de 35 pessoas por oficina, totalizando 744 
participantes. Os minicursos são atividades que fazem parte do projeto de 
extensão de promoção do curso Técnico em Alimentos.

Eduarda Maidana, aluna do Curso Técnico em Alimentos e Bolsista do Pro-
jeto de Extensão de Promoção do Curso Técnico em Alimentos comenta o que 
essas ações do projeto proporcionaram para ela:

“Participar do projeto de extensão além de contribuir para minha formação 
profissional também me trouxe oportunidades únicas de conhecer e trabalhar 
com seres humanos e profissionais ótimos. Acredito que tenha sido bastante 
enriquecedor o conhecimento adquirido aqui, pois me fez ir além do que é 
passado em sala de aula. Acho que seria de grande valor se todos os alunos 
pudessem adquirir essa experiência e tivessem a mesma oportunidade de 
passar o conhecimento obtido adiante. Para concluir gostaria de deixar meu 
agradecimento àqueles que tornaram essa experiência possível e que enri-
queceram minha pessoa de conhecimento, carinho e admiração: Professor 
Volmir Polli e Dejanir Pissinin” (Eduarda Maidana)

 

Curso Técnico em Alimentos realiza 
encerramento dos Minicursos 2019
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O Fórum de Enfrentamento à Violência contra Mulheres de Santa Maria li-
berou as lista de resumos selecionados para serem apresentados no III Semi-
nário Tecendo Redes, que será realizado no dia 27 de novembro de 2019, no 
auditório do Colégio Politécnico da UFSM. A modalidade de apresentação será 
em formato de pôster. Abaixo estão as duas listas de trabalhos aceitos (primeira 
divulgada e extra com inscrição até o dia 25/11.

-Título: GÊNERO EM PAUTA: O PAPEL DO DOCENTE NA ERRADICAÇÃO
DAS DESIGUALDADES EM SALA DE AULA
Autores: LUCAS DE BÁRBARA WENDT

- Título: ROTA CRÍTICA DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
Autores: JAQUELINE ARBOIT; STELA MARIS DE MELLO PADOIN

- Título: FEMINICÍDIO ÍNTIMO E O DISCURSO JURÍDICO: UMA QUESTÃO
DE INTERPELAÇÃO DO SUJEITO
Autores: JENNIFER SOUZA ALVARES; LARISSA M. CERVO

- Título: DESASTRES E RELAÇÕES DE GÊNERO: ALTERNATIVAS DE
ORGANIZAÇÃO AUTÔNOMA DE MULHERES
Autores: ESTÊVÃO YAMIN; ALESSANDRA GARROT VILANOVA; NADIANA 
ROSA MARQUES

- Título: VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO ÂMBITO DA SAÚDE PÚBLICA E
RELAÇÃO COM SÍFILIS CONGÊNITA: ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA
Autores: LUISA SOARES CAPA; MARIEL MOR DALL’AGNOL

 

DECLARAÇÃSO DE ACEITE DE 
TRABALHOS: III Seminário Tecendo 
Redes no enfrentamento à violência às 
mulheres
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- Título: O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO SOB A PERSPECTIVA DO 
MARXISMO
Autores: EVANDRA DE CARVALHO SOARES

- Título: FÓRUM DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES: FERRAMENTA DE CONSTRUÇÃO DE REDE INTERSETORIAL
Autores: ALESSANDRA GARROT VILANOVA; ESTÊVÃO YAMIN; LAURA
FERREIRA CORTES; NADIANNA ROSA MARQUES; MARIA PAULA BINOTTO
STEFANELLO

- Título: POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER: IMPACTOS
 SOBRE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 
Autores: JULIANA MATIAS DA SILVA; ALESSANDRA GARROT VILANOVA; EMELI ILHA
 SANTOS; JÚLIA YOKOYAMA HIPÓLITO. 

- Título: MULHERES E FEMINISMO: PATRIARCADO, GÊNERO E DIREITOS SOCIAIS 
Autores: HELEN DUARTE ALBUQUERQUE; GUSTAVO DE OLIVEIRA DUARTE 

- Título: PROTEÇÃO DA VITÍMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA X VIOLÊNCIA INSTITUCIO-
NAL: EFETIVAÇÃO DA REDE DE APOIO 
Autores: BIANCA TRINDADE SILVEIRA

- Título:SEGURANÇA PÚBLICA UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA NO ATENDIMENTO HUMA-
NIZADO INTERSETORIAL COM A PATRULHA MARIA DA PENHA E O INSTITUTO-GERAL 
DE PERÍCIAS 
Autores:NETTO, K. ; MENEGHEL, M .; LOPES, E. ; SCHMITZ, F

- Título: MAPEANDO REDES: RETRATO DA REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA 
CONTRA MULHERES EM SANTA MARIA 
Autores: CLAUDIA SCHRAMM SCARAMUSSA; LETÍCIA BORTOLOTTO FLORES; SAMARA 
SILVA SANTOS 
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No dia 14 de novembro de 2019 aconteceu, na sala F111, a “II Roda de 
Conversa: compartilhando experiências sobre inclusão no Colégio Politécnico 
da UFSM”. A roda foi organizada pelo Departamento de Ensino e faz parte da 
Diretriz 1 do PDU, que trata da Inclusão social, permanência e êxito, cujo ob-
jetivo 1 é o de fortalecer o compromisso social através de ações que garantam 
a inclusão.

A roda de conversa contou com a participação da Comissão de Acessibi-
lidade do Politécnico, de técnico (as) administrativos (as) em educação, de 
Coordenadores de Curso, de Professores (as) e de Monitores (as) dos Cursos 
do Colégio, bem como do Núcleo de Acessibilidade da UFSM e da professora 
coordenadora do PIBID/Educação Especial, que atuou com os estudantes com 
deficiência no Politécnico.

A mediação da roda foi feita pela Educadora Especial Fabiane Breitenbach, 
que abriu a conversa apresentando alguns dados sobre o número de estudan-
tes com deficiência no Colégio, bem como sobre o atendimento realizado pelo 
Núcleo de Acessibilidade. 

Após, foi apresentado o vídeo “Guardiões da chama” (de modo a sensibili-
zar e provocar uma reflexão sobre o papel e a importância do professor na vida 
dos estudantes. Esse vídeo conta que cada criança nasce com uma chama in-
terior de vislumbramento e potencial para começar e os professores se tornam 
os guardiões responsáveis por proteger essa chama e guiar os estudantes.  

 

II Roda de Conversa sobre Inclusão foi 
realizada no Colégio Politécnico
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Na sequência, a Profa. Sabrina Fernandes de Castro fez um relato sobre o 
trabalho desenvolvido pelas estagiárias do PIBID/Educação Especial por meio 
do projeto “Iniciação à docência em Educação Especial: Ensino Colaborativo, 
avaliação da Deficiência Intelectual e Atendimento Educacional Especializado 
Individualizado”. Em seu relato, a professora destacou que o foco do trabalho 
centrou-se em atividades que desenvolvessem a independência, a autonomia 
e o auto direcionamento e que já observou um considerável crescimento dos 
estudantes com deficiência participantes do projeto. 

 

II Roda de Conversa sobre Inclusão foi 
realizada no Colégio Politécnico

 



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

13

EXPEDIENTE CONTATO



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