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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 27 de novembro de 2019, última quinta-feira, foi realizado o III Se-
minário Tecendo Redes no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, or-
ganizado pelo Fórum de Enfrentamento de Enfrentamento à Violência Contra 
Mulheres. O evento teve por objetivo possibilitar discussões acerca da temática 
da violência contra as mulheres e da construção das redes de enfrentamento e 
ocorreu no auditório do Colégio Politécnico da UFSM (prédio 70 B). Vinculado 
ao Projeto de Extensão: Fórum de enfrentamento à violência por parceiro íntimo 
contra as mulheres do Município de Santa Maria: promoção da cultura de paz e 
superação da violência.

 

III Seminário Tecendo Redes no Enfren-
tamento à Violência contra as Mulheres
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Alguns dos trabalhos apresentados no 
III Seminário Tecendo Redes 
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“Prezados colegas, em nome da CSA, informamos que no dia 06/11/2019 
a UFSM iniciou seu processo de Autoavaliação Institucional 2019. Até o dia 
31/03/2020 o questionário estará disponível a ser respondido por Gestores, Téc-
nico-Administrativos em Educação, Docentes e Discentes de todos os níveis de 
ensino. No último processo de Autoavaliação Institucional, ocorrido em 2016, 
os indicadores de participação do Politécnico foram bastante expressivos: 
Gestores (95,80%); Técnico-Administrativos em Educação (91,20%); Docentes 
(80,64%); e Discentes (média superior a 50%). Queremos ampliar esses núme-
ros e, para isso, contamos com a ajuda de todos na sensibilização dos alunos e 
dos demais colegas. 

Também reforçamos que, de 06/11/2019 até 13/03/2019, estará disponível 
o questionário do processo de Avaliação do Docente pelo Discente 2019/2. So-
licitamos aos Coordenadores de Curso e seus docentes que nos ajudem na 
sensibilização dos alunos para participarem deste processo.

 Para participar dos Processos de Avaliação basta acessar o Sistema de 
Questionários da UFSM, disponível nos seus Portais.

 
Numa época de restrições orçamentárias, cabe evidenciar que a CSA, em 

2019, aportou R$ 34.167,06 para viabilizar diversas atividades de ensino, pes-
quisa e extensão do Politécnico. Tais recursos estão diretamente relacionados 
aos indicadores de participação nos processos de avaliação.”

 

Comunicado sobre a Autoavaliação Ins-
titucional 2019 e Avaliação Docente 
2019/2
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O Colégio Politécnico da UFSM, através dos Setores de Mecanização 
Agrícola e Culturas Anuais, em parceria com as empresas Tritec Equipamen-
tos Ltda. (concessionária Valtra) e GTS do Brasil, implantaram um projeto de 
pesquisa na área agrícola da instituição. No período de 19 de novembro a 26 
de novembro, a empresa Tritec Equipamentos Ltda. disponibilizou um trator 
Valtra, modelo BH 194, de 195 cv, que em conjunto com um descompactador 
de solo da GTS do Brasil, modelo Terrus DSR, realizaram a implantação de um 
experimento, que tem por objetivo avaliar a melhoria da infiltração de água no 
solo e, como consequência, a produtividade da cultura da soja, nos locais que 
passaram pelo processo de descompactação.

Vale ressaltar que, segundo o professor Luciano Pes, a área agrícola do 
Politécnico possui um tipo de solo que apresenta limitada capacidade de infil-
tração de água, que dificulta o estabelecimento e o desenvolvimento da cultura 
da soja em períodos chuvosos.

 

Parcerias com empresas possibilitam traba-
lhos de pesquisa na área agrícola do Colégio 
Politécnico
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Sabe aquele comentário ou aquela “brincadeira” que você faz na sala de 
aula ou no trabalho para uma mulher? Preste atenção, pois você pode estar 
agredindo e ofendendo quem está ouvindo.

Selecionamos algumas frases machistas da campanha #UFSMsemAssé-
dio que precisamos urgentemente excluir do nosso vocabulário. São algumas 
das falas sexistas existentes, mas você pode deixar aqui, nos comentários, 
outros exemplos não listados, para as pessoas excluírem da sua rotina. Pe-
quenas mudanças geram grandes atitudes e através delas fazemos do mundo 
um lugar melhor e mais igualitário! 

 

Frases machistas que reproduzimos 
no cotidiano #UFSMsemassédio
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Frases machistas que reproduzimos no 
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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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EXPEDIENTE CONTATO
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