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       o primeiro semestre de
2022, o Colégio Politécnico da
UFSM retomou suas aulas de
forma presencial para todos
os alunos. Foi um momento
muito esperado por todos e,
em busca de um retorno
agradável e acolhedor, a
equipe de servidores
trabalhou intensivamente
para fornecer aos estudantes
toda a estrutura necessária,
seja na tecnologia, questões
pedagógicas, organização de
horários, preparação dos
espaços e das condições para
atender às orientações das
normativas estabelecidas pelo
poder público e pela UFSM.
Ao longo dos dias, passou-se
por momentos diferentes em
relação a Covid-19, porém o
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N Colégio se manteve
preparado para proporcionar
um ambiente em que todos
se sentissem seguros,
contando sempre com a
colaboração de toda a
comunidade acadêmica.

Entre as ações realizadas para
a acolhida dos alunos, a
Direção, o Departamento de
Ensino, a biblioteca e o setor
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de Registro e Controle
Acadêmico (Secretaria
Escolar) visitaram todas as
salas de aula no decorrer dos
primeiros 15 dias, a fim de
repassar orientações sobre o
retorno e as medidas
preventivas.

Em relação aos espaços
comuns do Colégio
Politécnico, o Departamento
de Infraestrutura e o
Departamento de Ensino
providenciaram as
adaptações necessárias. Foi
realizado também todo o
paisagismo e ornamentação
do entorno do Colégio
desenvolvido pelo Setor de
Floricultura e Paisagismo do
Politécnico.

Entendendo o quão marcante
este retorno seria, a Direção,
o Departamento de Ensino, as
Coordenações de Curso, a
Assessoria de Comunicação e

os demais servidores
organizaram a campanha
Acolhe Poli, que teve como
objetivos integrar,
proporcionar momentos de
encontro e orientar os alunos
sobre os procedimentos
sanitários a serem
incorporados na rotina dos
alunos do Colégio. Foram
desenvolvidas diversas
programações durante as
primeiras semanas de aula,
que incluíram palestras, visitas
pelo Colégio, atividades de
integração e dinâmicas.
Também foram elaborados
uma série de materiais, vídeos
e orientações online para
auxiliar os estudantes nesse
retorno. Esses materiais
foram divulgados nas redes
sociais do Colégio e
encontram-se disponíveis no
site do Politécnico no ícone
"Acolhe Poli 2022”. Entre os
conteúdos publicados, é
possível encontrar na aba
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vídeos uma mensagem da
Direção do Colégio para os
alunos e alguns tutoriais que
poderão auxiliar o estudante
durante o período letivo.

O Ensino Médio do Colégio
Politécnico iniciou suas

atividades no dia 22 de março
de 2022, intensificando os
cuidados sanitários
estabelecidos naquele mês.
Os alunos foram
presencialmente
recepcionados no auditório,
com o total de 114 estudantes
do Ensino Médio
comparecendo às aulas do
primeiro semestre.

Como medidas preventivas
foram distribuídas máscaras
PFF2 para os alunos(as), as
salas de aula receberam
marcações de distanciamento
e totens de álcool em gel
foram dispostos na entrada,
respeitando o teto de
ocupação. Desde o início da
pandemia, todos os

É possível conferir registros na galeria de
fotos através do link: 
https://www.ufsm.br/unidades-
universitarias/politecnico/galeria-fotos-
acolhepoli-2022/

ENSINO MÉDIO

O Colégio Politécnico fica
imensamente feliz em receber
todos novamente e em poder
proporcionar momentos
únicos para os alunos, criando
fortes laços entre colégio e
estudantes. As atividades
realizadas na campanha
Acolhe Poli 2022 estão
presentes neste boletim, em
matérias organizadas
conforme materiais
disponibilizados pelas
coordenações dos cursos.
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bebedouros foram
desativados. Porém, como
novidade, foi instalado um
novo bebedouro, que pode
ser acionado com o pé, no
hall do prédio F.

Como atividades de recepção
relacionadas ao Acolhe Poli,
no dia 22 de abril os
estudantes conheceram seus
professores e receberam
informações sobre diversos
serviços e setores da UFSM,
como assistência estudantil,
restaurante universitário,
biblioteca setorial, entre
outros. Após os repasses de
informações, os estudantes
foram encaminhados para um
tour pelo Colégio, passando
por laboratórios e áreas
externas. É possível ler mais
sobre as medidas de
prevenção utilizadas e sobre o
retorno em matéria realizada
pela Agência de Notícias da
UFSM.

Alunas escrevendo sobre as suas
expectativas para o ano letivo

https://www.ufsm.br/2022/03/22/colegio-politecnico-da-ufsm-inicia-as-aulas-presenciais-do-ensino-medio/
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CURSOS TÉCNICOS,
GRADUAÇÃO E PÓS-
GRADUAÇÃO

O Colégio Politécnico retomou
no dia 11 de abril de 2022 as
aulas presenciais para os
estudantes dos Cursos
Técnicos, Graduação e Pós-
Graduação, após dois anos de
distanciamento social e aulas
online, respeitando os
protocolos de segurança
vigentes para a Covid-19. O
retorno contou com
programações de recepção
organizadas pela
coordenação de cada curso,
realizando atividades diversas
e buscando integrar o
estudante ao Colégio, para
assim possibilitar um retorno
agradável para todos.

No curso de Tecnologia em
Gestão de Cooperativas, os
estudantes foram
recepcionados em sala de

aula, para posteriormente
serem encaminhados para o
anfiteatro onde ocorreu uma
conversa com a Coordenação
do curso e com a Direção do
Politécnico. Após isso, um
momento cultural foi
organizado e realizado para
as pessoas presentes, no qual
ocorreu a apresentação
musical de Júlio Pereira
(gaiteiro) e Júnior Benaduce
(cantor e aluno egresso do
curso).

O curso de Técnico em
Secretariado organizou para
seus estudantes três
atividades diferentes com o
objetivo de integrá-los ao
curso. No dia 18 de abril, 
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às 19h, foi realizada as boas-
vindas por meio de uma
conversa com a Direção e
Coordenação do curso. No dia
seguinte (19), uma roda de
conversa entre alunos
egressos, calouros e
veteranos foi marcada por
momentos de troca e
contribuições para o melhor
desempenho acadêmico e
profissional. A palestra “A arte
de ser feliz em tempos pós-
Modernos” ministrada pelo
professor Dejalma Cremonese
encerrou a programação no
dia 20 de abril, às 19h.

13 de abril, atividades de
orientações e acolhimento.
No primeiro dia, às 8h, foram
organizadas dinâmicas de
apresentação com docentes e
estudantes, seguido de um
vídeo institucional do Colégio
Politécnico da UFSM, para
então realizar-se a
apresentação do curso. Na
terça-feira (12), foram
repassadas informações
sobre a Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis (PRAE)
em temas como bolsas,
benefícios, auxílios, moradia e
restaurante universitário, e
também sobre a Secretaria
Escolar, Biblioteca Setorial,
Departamento de Ensino e
Coordenadoria de Ações
Educacionais - CAED.
Finalizando a programação, às
10h do dia 13 de abril
realizou-se uma oficina sobre
Portal do Aluno e Moodle.

O curso de Técnico em

No curso de Técnico em
Enfermagem, foram
realizadas, nos dias 11, 12 e
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Paisagismo programou como
momento de acolhida para
calouros e demais alunos que
ingressaram no curso durante
a pandemia uma visita
coordenada pelos professores
ao Setor de Floricultura e
Paisagismo, ao Setor de
Mudas Arbóreas, Floricultura
Floresce e Setor de Botânica,
a qual foi realizada no dia 12
de abril. Em aula, os
professores compartilharam
com os calouros vídeos
institucionais e
recomendações para o
semestre letivo. No curso Técnico em

Cuidados de Idosos, as
programações se iniciaram no
dia 18 de abril às 8h, com
uma dinâmica de
apresentação de docentes e
estudantes, seguida de
atividades como a
apresentação do curso e de
vídeo institucional. Nos dias
seguintes, o foco foi repassar
informações sobre a
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Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis - PRAE em temas
como bolsas, benefícios,
auxílios, moradia e
restaurante universitário, e
também sobre a Secretaria
Escolar, Biblioteca,
Departamento de Ensino e
e Coordenadoria de Ações
Educacionais - CAED,
finalizando com uma oficina
sobre Portal do Aluno e
Moodle.

É possível conferir atividades realizadas
por cada curso em seus respectivos sites
dentro do link:
https://www.ufsm.br/unidades-
universitarias/politecnico/

E abaixo alguns registros
encaminhados:

Curso Técnico em Gestão Ambiental

Curso Técnico em Informática

Curso Técnico em Administração

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/politecnico/


       o dia 31 de março, quinta-
feira, os estudantes do
primeiro e terceiro ano do
Ensino Médio do Colégio
Politécnico da UFSM
participaram da palestra “A
arte de ser feliz em tempos
pós-modernos”, ministrada
pelo professor Dejalma
Cremonese. O evento ocorreu
dentro da programação da
disciplina de Convenções
Contemporâneas, que integra
o novo currículo do Ensino
Médio conforme a Base
Nacional Comum Curricular
(BNCC). Em 2022, a disciplina
de Convenções
Contemporâneas é
coordenada pelos professores 
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Foto: Cândida Martins Pinto

Atividade abordou, entre outros aspectos, a felicidade em
contexto de pandemia

N Cândida Martins Pinto, Cláudia
Letícia de Castro do Amaral,
Kelly Cristini Granzotto
Werner e Leonardo da Rocha
Botega.

O professor Dejalma
Cremonese, primeiro
palestrante convidado do ano,
é Mestre em Filosofia (UFSM)
e Doutor em Ciência Política
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(UFRGS), atua principalmente
nos temas da Formação e
Relações Humanas e é
professor no Departamento
de Ciências Sociais da UFSM.
Levando em consideração o
contexto da pandemia, a
palestra aborda a arte da
felicidade de pontos de vista
filosóficos e históricos, lidando
com temas atuais como o
excesso de tecnologias ao
nosso redor e utilizando
autores de diferentes
momentos históricos.

Foto: Cândida Martins Pinto



          Colégio Politécnico, em
mais uma ação de extensão do
Projeto+Coop, inaugurou, no dia
08 de abril, a 3ª e a 4ª turma do
curso de formação para o
cooperativismo, realizado em
parceria com a Sicredi Serrana
de Carlos Barbosa (RS).

A solenidade contou com a
presença do prof. Moacir
Bolzan, vice-diretor do Colégio
Politécnico, da profa. Vera Lucia
Portinho Vianna, Pró-reitora
Substituta de Extensão, Sr.
Marcos André Balbinot,
presidente da Sicredi Serrana,
Sr. Marcos Antônio Citolin,
Diretor Executivo da
Cooperativa, além dos
coordenadores do Projeto
+Coop, professores Jaime
Stecca, Gabriel Murad e Vítor
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O Reisdorfer. Também estiveram
presentes os professores Roni
Blume e Fabiana Stecca, bem
como alunas bolsistas do
projeto, coordenadores de
núcleo e colaboradores da
cooperativa.

O curso, que retomou
atividades em formato
presencial, irá capacitar 80
coordenadores de núcleo e
colaboradores nas áreas de
cooperativismo, liderança,
governança, entre outras
temáticas. O sr. Marcos André
Balbinot, presidente da Sicredi
Serrana, destacou que o Projeto
+Coop é estratégico para os
dirigentes da cooperativa, pois
sua formação permite o acesso
aos cargos de conselhos.



        o dia 12 de abril, a Escola
Municipal de Educação Infantil
Vila Jardim realizou uma visita
ao Colégio Politécnico,
centrada nos setores de
Cunicultura (criação de
coelhos) e Suinocultura
(criação de suínos). Na ocasião,
75 crianças tiveram a
oportunidade de interagir com
os bichinhos e passear pelo
Colégio e pelo Campus da
Universidade. Para os
pequenos, que vivenciaram a
experiência como uma visita ao
ninho do Coelhinho da Páscoa,
foram momentos inesquecíveis
de brincadeiras e aprendizado.
A recepção dos alunos foi
realizada pela professora Diana
Giotto, juntamente com as
equipes dos setores.
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N

Foto: Diana Giotto



       s professores Adão Leonel
Mello Corcini e Tatiana
Tasquetto Fiorin realizaram,
no dia 19 de abril de 2022,
atividades vinculadas ao
Projeto de Extensão
“Mecanização Agrícola como
Ferramenta para Incremento
de Renda e Qualidade de Vida
ao Homem do Campo”. Junto
aos alunos Daniel Cecchin
Martins, Eduardo Pozzebon e
Marcos da Rosa Tonetto,
acompanharam a colheita de
arroz orgânico na
propriedade de Lucas Willes
Vedovatto e família.

Lucas Vedovatto é integrante
da Comuna Pächamama do
Assentamento Madre Terra, o
qual tem como principal
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O atividade a produção de arroz
orgânico, comercializado na
PoliFeira do Agricultor. A
professora Tatiana, nesta
oportunidade, também
conversou com as mulheres
do grupo sobre a produção
de plantas para extração de
óleos essenciais na Comuna.

Professor Adão Leonel Mello Corcini no
maquinário agrícola



        o dia 24 de abril, a
PoliFeira do Agricultor
comemorou o seu 5º
aniversário. Trata-se de um
projeto de feira livre, inspirado
nos circuitos curtos de
produção e consumo de
alimentos do município de
Santiago (RS) que seu
coordenador, professor
Gustavo Pinto da Silva,
desenvolvia quando elaborava
seus estudos de tese de
doutorado no Programa de
Pós Graduação em Extensão
Rural da UFSM. Apoiada pelo
Reitor Paulo Burmann e pelo
Diretor do Colégio Politécnico
da UFSM, Valmir Aita, a
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Projeto de extensão da UFSM comemorou sua trajetória
com festa, edital para novos feirantes, feira no Shopping
Praça Nova e retorno ao campus da UFSM nas quintas-

feiras

N PoliFeira do Agricultor nasceu
como um projeto de extensão
com o objetivo de aproximar a
produção local e regional do
consumidor, colocando o
alimento como um tema que
pudesse ser tratado de forma
transversal por diferentes
áreas do conhecimento.

Produtores comercializando seus
produtos - Foto: Assessoria de
Comunicação da PoliFeira
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Na PoliFeira, os agricultores
podem comercializar somente
produtos de produção própria
e conhecida, por isso recebem
assistência técnica de
estudantes da UFSM e suas
produções são monitoradas
pelo Laboratório de Análise de
Pesticidas de Alimentos. Para a
coordenação do projeto,
integrada por técnicos e
docentes do Colégio
Politécnico e de outros
departamentos da UFSM, a
feira é apenas parte de um
conjunto muito maior de
trabalho que trata da
indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão. O
agricultor muda as práticas, o
estudante aprende, o
professor repensa a aula, o
futuro profissional modifica
sua maneira de ver os
alimentos e o pesquisador
repensa seus objetos de
estudo.

O resultado não poderia ser
melhor: nesses 5 anos, já
foram contabilizados
aproximadamente 4 milhões
de reais por meio da feira livre,
um valor que beneficia
aproximadamente 30 famílias,
provenientes de 11 municípios
diferentes. Toda essa venda é
monitorada por boletins de
vendas, os quais geram
informações para pesquisas
futuras. Todo esse
monitoramento tem
coordenação do professor
Daniel Lichtnow, da área de
informática do Colégio
Politécnico da UFSM. “Quando
há uma queda de vendas de
um agricultor é hora de
verificar o que está
acontecendo e cabe à equipe
de campo fazer a verificação”,
afirma o professor. Assim,
sempre é feita uma análise
minuciosa dos resultados e
cabe ao Técnico em
Agropecuária Raviel Dickel,
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juntamente com estudantes e
outros docentes participantes
do projeto, realizarem visitas
nas propriedades rurais,
observarem como podem
ajudar na melhoria dos
processos produtivos e, até
mesmo, buscar produtos com
maior valor agregado. Essa
experiência, que conjuga uma
série de ações especializadas,
tensiona os gestores dos
municípios de onde os
feirantes são originados, já
que, invariavelmente, os
agricultores entendem que
algo pode ser feito para
promover o fortalecimento da
agricultura familiar.

Projetos em parceria:
produção de ovos coloniais e
arroz sem defensivo

Dentre os diferentes projetos
que a PoliFeira desenvolve está
o projeto "Produção de Ovos
Coloniais da Região Central”,

no qual um conjunto de
agricultores promovem a
produção de ovos de galinhas
livres de gaiola, com acesso a
piquetes de pastagens,
apoiados pelo Serviço de
Inspeção Municipal da
Prefeitura Municipal de Santa
Maria. Ao todo, passam pelo
entreposto do Colégio
Politécnico aproximadamente
1500 dúzias de ovos por
semana, que serão
comercializados
principalmente na PoliFeira,
mas também em outras feiras
livres, supermercados e
padarias. Outro projeto que se
destaca é o de "Arroz sem o
uso de defensivos agrícolas",
uma ação do Grupo de
Pesquisas de Arroz Irrigado e
Uso Alternativo de Várzeas da
UFSM, que busca alternativas
para a produção na agricultura
familiar, do qual a PoliFeira do
Agricultor tem sido parceira há
3 anos. Segundo o professor
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Gustavo Pinto, esses projetos
são parte de ações que
também visam repensar a
questão do abastecimento
regional: “é inadmissível que
com tantas famílias de
agricultores precisando de
trabalho e renda, e com tantas
possibilidades de produção,
nossa região continue a
importar quase tudo que estão
nas prateleiras dos
supermercados”.

Inspiração para novas
iniciativas

Em todas essas ações,
segundo Cristiano Dotto, co-
orientador do projeto, o
componente mais importante
da coordenação do projeto é a
formação de recursos
humanos. Já passaram mais de
30 alunos pelo projeto de
extensão, muitos deles saindo
das atividades de bolsista
diretamente para empregos

em sua área. Esse é o caso,
por exemplo, de Flávia Magrini,
estudante de agropecuária e
ex-bolsista de assistência
técnica, que atualmente atua
na Coopercedro e afirma:
“Trabalhar como bolsista na
PoliFeira do Colégio Politécnico
da UFSM se mostrou uma
oportunidade inovadora. Estar
perto do produtor desde a
hora do cultivo até a venda do
produto é um observatório de
experiências muito vasto.”
Assim como a estudante de
Gestão Ambiental Camila
Costa, também ex-bolsista de
assistência técnica, que depois
da experiência na PoliFeira
passou a produzir morangos e
comercializar no modelo de
entregas domiciliares.

Outra forma de estudar os
conhecimentos obtidos na
feira é o desenvolvimento de
trabalhos acadêmicos
integrados à PoliFeira do
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Agricultor. Muitos objetos de
pesquisa de cursos
desenvolvidos na Universidade
Federal de Santa Maria têm o
projeto como objeto de
estudo. A exemplo da
dissertação de mestrado de
autoria do pós-graduando em
Direito, Claiton Ilha, que se
inspirou na PoliFeira do
Agricultor para estudar o
direito à alimentação a partir
de experiências locais,
trabalho que será lançado
como livro nos próximos dias.

O resultado também inspira
prefeituras municipais,
universidades e organizações
de assistência técnica, que têm
vindo conhecer a PoliFeira do
Agricultor para aprender com
a experiência. O que mais
chama a atenção tem sido o
monitoramento de resíduos de
pesticidas nos alimentos, já
que em 5 anos foram avaliados
mais de 1.000 alimentos,

obtendo-se, em 2021, um
percentual de alimentos com
algum resíduo menor que 1%.
“Quando algum problema
ocorre, temos que verificar por
que ele ocorreu e quais
medidas temos que tomar
para mitigar esses problemas”,
reforça o técnico Raviel Dickel.
O desafio é construir
processos de transição
agroecológica dentro das
condições que os agricultores
operam. A maioria são
produtores convencionais e as
alternativas buscadas são de
encontrar opções tecnológicas
que respeitem o meio
ambiente, preservem os
recursos naturais e não
contaminem os consumidores.

Comunicação: eixo de
destaque da PoliFeira

Todo o trabalho conta também
com um grande esforço na
área da comunicação. Ao longo
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do tempo, bolsistas dos cursos
de Comunicação Social,
Publicidade e Propaganda,
Jornalismo e Desenho
Industrial estão a pensar como
fazer essas informações
chegarem aos consumidores.
O grande desafio é minimizar o
clima de ansiedade pública
que a população sente e
transpassa sobre os alimentos
que consomem. A
comunicação, por meio das
redes sociais e também nas
relações interpessoais, tem
promovido informações que
busquem esclarecer sobre
alimentação e consumo. Por
trás de todo esse trabalho,
existe também um batalhão de
servidores da UFSM,
estudantes e até mesmo
consumidores que
espontaneamente ajudam
nesse processo. Aos poucos,
as pessoas estão mudando a
forma de tomar decisões
alimentares, e o trabalho da

PoliFeira do Agricultor é
chamar a atenção para alguns
aspectos que por vezes podem
ser pouco considerados. 

O sucesso da feira tem sido
tanto que, desde o começo de
abril, ela também está sendo
realizada dentro do Shopping
Praça Nova. Dentro dessa ação
articulada com o Shopping,
participam agricultores dos
municípios de Nova Esperança
do Sul, Santa Maria,
Tupanciretã, Agudo e São
Martinho da Serra. O objetivo,
segundo o Professor Roberson
Macedo, coordenador da feira
nesse novo espaço, é que
sejam criados novos espaços
de apoio aos agricultores, e
também oportunidades para
que eles estejam mais
próximos dos consumidores. A
direção do Shopping não só
reconhece o trabalho da
PoliFeira do Agricultor como
também está disposta a
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colaborar com o
desenvolvimento da agricultura
familiar da região centro.

Uma semana de
comemorações

Para comemorar seu
aniversário, foi aberto um edital
de seleção para novos feirantes,
com o propósito de aumentar a
diversidade da feira e criar novas
oportunidades para os
agricultores familiares. Além
disso, no dia 5 de maio, quinta-
feira, foi oferecido um bolo de 1
metro de comprimento para o
público visitante da feira no
campus da UFSM.

Bolo comemorativo do aniversário da
PoliFeira distribuído aos participantes no
dia 5 de maio - Foto: Julia Petenon/
Assessoria de Comunicação da PoliFeira

Confira os dias da feira:

PoliFeira do Agricultor no Shopping Praça-
Nova: segundo e quarto domingo do mês,
das 14 às 20 horas;

PoliFeira do Agricultor na Avenida Roraima:
todas as terças-feiras, entre Faixa Velha e a
Faixa Nova, das 7 às 12:30;

PoliFeira do Agricultor no Campus da UFSM:
todas as quintas feiras no Largo do
Planetário, das 13 às 17:30.



        o dia 04 de maio de 2022,
às 17h, ocorreu durante a 49ª
Feira do Livro de Santa Maria
o lançamento do livro Do
Campo para os Mercados:
Produção e Comercialização de
Frutas, Hortaliças e Alimentos
Processados na Região Central
do Rio Grande do Sul em
edição física pela Editora
UFSM. O livro, anteriormente
lançado no formato e-book,
foi escrito por diversos
autores e teve organização
dos professores Janaína Balk
Brandão e Roni Blume.

A obra sistematiza pesquisas 
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Organizada por grupo de pesquisa do Colégio
Politécnico, a obra sistematiza pesquisas relacionadas à
produção de alimentos na região central do Rio Grande

do Sul

N e experiências realizadas nos
cinco primeiros anos do
Grupo Interdisciplinar de
Pesquisas Agroalimentares
Georreferenciadas (Gipag), em
especial aquelas que
compreendem a região
central do Rio Grande Sul,
com foco em produtos
perecíveis, especialmente
alimentos tradicionais
processados e
hortifrutigranjeiros.

Janaína Brandão destaca que
a obra utilizou uma linguagem
simples, ao mesmo tempo
que não foi deixado de lado a
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apresentação de conceitos,
para o livro alcançar tanto
quem está na academia
quanto quem tem curiosidade
sobre o assunto.

O evento de lançamento de
títulos da Editora UFSM
contou com 10 obras e 15
autores, sendo 7 edições
impressas e 3 em formato e-
book. O diretor da editora,
Enéias Tavares, comentou
sobre a felicidade de estar
realizando tantos
lançamentos, sendo
complementado pela Vice-
Reitora Martha Bohrer Adaime
ao falar da importância de
possuir uma editora de
tamanha qualidade na UFSM.

Foto: Cristine Michelin



          Colégio Politécnico da
UFSM realizou, durante o mês
de abril e início de maio, cinco
cerimônias de formatura para
estudantes dos cursos
técnicos e superiores. Os
momentos foram marcados
pela emoção e satisfação dos
alunos, ressaltando o orgulho
do colégio pelo esforço e
dedicação dos estudantes.

Em cerimônia online, no dia
07 de abril às 19h, realizou-se
a graduação da V Turma do
curso Técnico em Farmácia,
com 15 formandos, e da VI
Turma do curso Técnico em
Alimentos, com 9 formandos.
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No dia 12 de abril, às 15h, em
cerimônia conjunta dos
cursos Tecnólogo em
Sistemas para Internet, com 1
formando, e Tecnólogo em
Gestão de Cooperativas, com
2 formandos, aconteceu a
formatura de gabinete para os
respectivos estudantes.

Em eventos presenciais, nos
dias 29 e 30 de abril, o Prédio
9F recebeu formandos de
diferentes turmas para a
realização das colações de
grau, que foram presididas
pela diretora do Colégio
Politécnico, professora Marta
Von Ende.

Eventos realizados em abril e maio marcaram o fim de
um ciclo para os alunos

O
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Durante a noite de sexta-feira
(29), às 19h, os cursos técnicos
em Agricultura (12 formandos),
Cuidados de Idosos (5
formandos), Enfermagem (7
formandos),
Geoprocessamento (7
formandos), Informática (7
formandos) e Zootecnia (6
formandos) realizaram sua
cerimônia. Já no sábado, às
18h, os cursos de graduação
em Tecnologia em
Geoprocessamento (5
formandos), Gestão Ambiental
(13 formandos), Gestão em
Cooperativas (9 formandos) e
Sistemas para Internet (6
formandos) encerraram essa
etapa importante em suas
vidas.
 
No dia 10 de maio, terça-feira,
às 14h, no auditório do Colégio
Politécnico foi realizada a
formatura de gabinete dos
Cursos Técnicos em
Administração (2 formandos)

Agropecuária (15 formandos), 
Contabilidade (2 formandos),
Enfermagem (1 formanda),
Informática (1 formanda) e
Zootecnia (2 formandos). 

Confira abaixo algumas
imagens dos eventos,
fornecidas pelas coordenações
dos cursos.

Imagem do momento da Formatura
online dos Cursos Técnico em Alimentos e
Técnico em Farmácia

Formandos do Curso Técnico em
Alimentos
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Formandos e Professores do Curso
Técnico em Enfermagem

Formandos e Professores do Curso
Técnico em Informática

Formandos e Professores do Curso
Técnico em Cuidados de Idosos

Formandas do Curso Técnico em
Farmácia

Formandos e Professores do Curso
Técnico em Geoprocessamento

Formandos e Professores do Curso
Técnico em Zootecnia
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Formandos e Professores do Curso
Tecnólogo em Gestão Ambiental

Formandos e Professores do Curso
Tecnólogo em Gestão de Cooperativas

Formandos dos quatro Cursos de
Graduação

Formandos e Professores do Curso
Tecnólogo em Geoprocessamento

Formandos e Professores do Curso
Tecnólogo em Sistemas para Internet

A notícia sobre as Cerimônias de
Formatura também se encontra no site
do Colégio Politécnico.

https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/politecnico/2022/05/09/cerimonias-de-formatura-do-colegio-politecnico-da-ufsm-reunem-104-formandos/


geração de renda.

As aulas teórico-práticas
foram conduzidas nas
dependências do Salão
Paroquial, o qual dispõe de
utensílios e equipamentos
indispensáveis para o bom
andamento da capacitação,
cujo objetivo é fortalecer a
culinária da Quarta Colônia
incentivando a produção local.
Na oportunidade foi
demonstrado o processo de
elaboração de cucas, seus
respectivos recheios e
coberturas. Também foram
elaboradas massas frescas
como talharim, agnolini, ravioli
e tortelli. As cursistas tiveram
a oportunidade de praticar as
formulações sugeridas, tanto 

       ntre os dias 25 e 30 de
abril, a professora Dra.
Marlene Lovatto em conjunto
com a Dra. Karem Rodrigues
Vieira, ministraram a Oficina
de Cucas e Massas, no
município de Dona Francisca.
Esta oficina foi proposta
dentro do projeto Progredir,
uma iniciativa do Consórcio de
Desenvolvimento Sustentável
da Quarta Colônia (Condesus)
e da Pró-Reitoria de Extensão
da Universidade Federal de
Santa Maria, cuja intenção é
ofertar novas alternativas para
a economia regional, de forma
sustentável, por meio da
conservação do patrimônio
natural e cultural, da
educação para o meio
ambiente e incentivo à
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de cucas como de massas
frescas coloridas
naturalmente com vegetais, as
quais foram disponibilizadas
no material didático entregue.

No mês de maio, será
ofertada a Oficina de geleias e
conservas vegetais (50h), de
segunda a sábado, tarde e
noite. No segundo semestre
de 2022, as oficinas de cucas,
massas, geleias e conservas
vegetais serão ofertadas em
Silveira Martins, em datas e
turnos a definir.
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