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Sobre o boletim

O Boletim Digital do Colégio Politécnico,
informativo mensal de notícias, recebe um novo
projeto gráfico. A proposta teve como objetivo
renovar o boletim, buscando um design mais
moderno para essa ferramenta que busca
manter a comunidade acadêmica sempre
atualizada dos acontecimentos da instituição.
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DISQUE COVID UFSM –  Acolhe Mulheres aux ilia

vítimas de violência doméstica durante                

 a quarentena

     O número de casos envolvendo violência contra mulher tem aumentado em
decorrência do confinamento com o agressor e do estresse gerado pela pandemia.
Diante deste cenário e com objetivo de promover um espaço de apoio e orientação
às vítimas, a UFSM através do Observatório de Direitos Humanos, da Pró-Reitoria de
Extensão e do Colégio Politécnico criaram o serviço de tele atendimento Disque Covid
UFSM - Acolhe Mulheres”. 
 
      A ação faz parte da campanha por igualdade "Vida de Mulheres Importam:
Santa Maria 50 - 50”, idealizada em conjunto com o Projeto de Extensão Fórum de
Enfrentamento à Violência contra Mulheres de Santa Maria, projeto do Colégio
Politécnico coordenado pela Professora. Laura Ferreira Cortes. O canal de  tendimento
foi inaugurado no dia 5 de maio e está funcionando todos os dias da semana, das 8
às 12h e das 18h às 22h pelos telefones (55) 3220-8440 e (55) 999741090. Fazem
parte da equipe de atendimento às ligações, profissionais voluntárias e duas
professoras assistentes sociais do Colégio e do Departamento de Serviço Social da
UFSM. 03



     Como alternativa para enfrentar a crise na economia gerada pela Covid-19, a equipe do projeto de extensão
PoliFeira do Agricultor criou a campanha “Fique em casa: a PoliFeira vai até você”. A iniciativa conta com a 
tecnologia e entregas à domicílio, para que, os agricultores possam manter a comercialização dos produtos
orgânicos enquanto seus consumidores permanecem em casa. 

      As encomendas feitas pelo WhatsApp (55) 99621-5249, ou pelo site, Santo Pólen até às 10h da terça-feira são
entregues no dia seguinte, e as realizadas até sexta-feira serão entregues no sábado. 

      Desde o início da pandemia, a PoliFeira tem trabalhado para manter contato com o cliente. Uma das primeiras
iniciativas foi continuar com edições da feira livre somente às terças-feiras, na Avenida Roraima, no período das
7h às 11h30, seguindo as medidas de segurança propostas por decretos municipal e estadual.

PoliFeira do Agricultor oferece opção de entrega

aos consumidores
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         Com a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais da
UFSM, os ensaios do Poli Vozes foram adaptados. O projeto iniciou produzindo
vídeos com as partes que compõem o ensaio de um coral para serem
compartilhados com os integrantes do Coral, de modo que possam assistir e praticar
durante o distanciamento social. Além disso, são enviados, aos participantes, áudios
com gravações das músicas para escutarem e cantarem junto. 
 
     O grupo também tem investido em reuniões virtuais semanais para a
organização das próximas ações do grupo e para a realização de ensaios. A
facilidade de utilizar diferentes redes sociais tem ajudado na comunicação entre os
integrantes que moram em outros municípios do Rio Grande do Sul e até mesmo em
outros estados. A expectativa da equipe é conseguir produzir conteúdos com as
vozes de todos os membros do coral visando à divulgação nas mídias sociais do
Colégio.

Projeto de ensino PoliVozes -  Coral produz  vídeos

para ensaios em casa
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   O Colégio Politécnico doou alguns Equipamentos de Proteção Individual - EPI ao
Hospital Universitário de Santa Maria - HUSM. Segundo o Departamento Administrativo
da Unidade, as doações começaram em março, com máscaras e luvas que estavam nos
laboratórios dos cursos e com a aquisição de mais equipamentos. 

    Tendo em vista a importância desses materiais de proteção, foram compradas mais
500 luvas e, em abril, o Colégio realizou uma nova doação de 900 máscaras. Ao todo, o
Politécnico doou 1.400 máscaras e 650 luvas.

Colégio Politécnico realiza doações de máscaras

e luvas ao HUSM
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     O Colégio Politécnico produz, no laboratório do curso Técnico em Farmácia,
álcool líquido 70%, álcool glicerinado 80% e álcool em gel 70%. A produção é de
20 litros por batelada (por quantidade produzida), mas em meio a pandemia de
Covid-19, constatou-se a necessidade de ampliar essa produção.

   Assim,  a Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com o Centro de
Ciências Rurais, Departamento de Química e o Departamento de Farmácia, se
uniram para estruturar um novo espaço para uma maior fabricação. A
expectativa é de que, a produção aumente em 2.000%, passando a produzir 400
litros por batelada.

Ampliação da produção de álcool em gel do

Colégio Politécnico conta com ajuda da UFSM
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      Com a ausência dos estudantes no campus, muitos animais acabaram ficando mais
sozinhos. Por isso, o Projeto Zelo (vinculado a Pró-Reitoria de Extensão e com o cuidado
de animais) e a Floresce se uniram em uma campanha de arrecadação de ração.

      O Projeto Zelo continua recebendo doações, as quais podem ser feitas na PoliFeira
do Agricultor, todas as terças-feiras na Avenida Roraima ou, nos demais dias, na
Portaria do Bloco A do Colégio Politécnico.

Campanha arrecada ração para animais

abandonados na UFSM
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EDITORIA PERFIL

Especial Dia do
Químico

   No dia 18 de junho é celebrado o Dia Nacional da Química em homenagem aos
profissionais que dedicam-se à área responsável pela fabricação e controle de
qualidade dos produtos nacionais. A química, como ciência é ensinada aos estudantes
da rede pública de ensino nos 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, e, muitas vezes, é ali
que o interesse pela área pode ganhar força com o apoio dos(as) professores(as). 

      Formado em Química Licenciatura na Universidade Federal de Santa Maria,
mestre em Química Inorgânica pela mesma instituição e Docente em Química - nível
médio, técnico e tecnológico (EBTT) - no Colégio Politécnico da UFSM, Rodrigo Rozado
Leal comenta que a paixão pela área começou antes da disciplina ser regular na
escola. Contudo, foi durante o Ensino Médio que tomou gosto por ensinar e seguir
carreira como professor.

         Para algumas pessoas, a Química também pode ser conhecida como “Ciência
Central” por constituir a base de conhecimento de outras áreas. Segundo Rodrigo,
esse fato descreve a importância que os profissionais formados em Química tem
para a sociedade, uma vez que eles influenciam na qualidade de vida, no conforto, na
saúde, na culinária, no meio ambiente e no desenvolvimento de novas tecnologias.
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      No Colégio Politécnico, o professor ministra aulas em todas as turmas do Ensino Médio, em alguns cursos
técnicos e no curso superior de Gestão Ambiental. “Não ensino química para futuros profissionais da área, mas para
jovens em formação”, afirma. Com os estudantes fora da sala de aula devido à pandemia da Covid-19, Rodrigo diz ter
buscado novas oportunidades de fazer com que a química tenha sentido para a vida dos seus alunos(as), tanto para
continuidade dos estudos, quanto para o exercício da cidadania. 

       “Trabalhar a distância impõem desafios tanto aos professores, como aos jovens estudantes, pois a autonomia e
a responsabilidade deles serão postas à prova. Tenho buscado desenvolver videoaulas que sejam atraentes e
motivadoras. As vantagens desse modelo de aula são as possibilidades de exploração do que há disponível na
internet”, destaca Rodrigo.

     Além de trabalhar como professor, Rodrigo também coordena a Olimpíada de Química no Rio Grande do Sul
(Santa Maria e Região). Por conta da pandemia, a edição de 2020 do evento precisou ser adiada para o ano seguinte
com mudanças que estão sendo estudadas pela equipe.
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