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Dando início às apresentações externas do projeto 
Momento Musical, a Orquestra de Cordas da UFSM fará 
apresentação no próximo dia 29 de maio, às 12h45, no 
Anfi teatro Prof. José Mariano da Rocha Filho, Bloco B do 
Colégio Politécnico da UFSM.

O Momento Musical é um projeto do departamento 
de Música com apoio do FIEX/CAL, orientação da profes-
sora Ângela Ferrari e do professor Marco Antonio Penna 
e neste ano fará diversas apresentações no Campus da 
UFSM, sendo aberto a toda comunidade.

Fonte: adaptado da Assessoria de Comunicação UFSM

Orquestra de Cordas da UFSM se apresenta no Colégio Politécnico

O projeto de extensão Polifeira do Agricultor, desenvolvido pelo Colégio Po-
litécnico da UFSM, foi destaque do programa radiofônico A Voz do Brasil, na 
última sexta-feira (12). O projeto foi a pauta principal do programete Trilhas da 
Educação, produzido pelo Ministério da Educação (MEC) e que tem por objetivo 
levar ao conhecimento da sociedade as boas práticas de educação realizadas 
por meio da interação entre docentes e estudantes. A Polifeira do Agricultor 
despertou o interesse por aliar ensino e pesquisa, envolvendo estudantes, que 
buscam organizar a produção e orientar os agricultores no propósito de uma 
produção mais saudável.

O programete, com duração de seis minutos, contou com entrevistas do pro-
fessor Gustavo Pinto da Silva, um dos coordenadores do projeto, do agricultor 
Geraldo André Raddatz, e das estudantes Jaini Piovesan dos Santos, do curso 
de Agronomia, e Janice Villanova, formanda do curso Técnico em Agropecuária.

A Polifeira do Agricultor acontece sempre às segundas e quintas-feiras, a 
partir das 14h, no Largo do Planetário, no campus da UFSM em Santa Maria.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Gabinete do Reitor e da UFSM

Polifeira do Agricultor tem destaque nacional no programa  “A Voz do Brasil”
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Dentro da perspectiva de combate à fome, surgiu em 2009 na UFSM o Programa ProÁfrica, cooperação entre Brasil, Argélia e 
Moçambique, a partir de edital do CNPq. Foram lançados três editais e o Núcleo de Estudos em Agricultura Familiar (NESAF) obteve 
aprovação do projeto Pró-África em todos. Por isso, a iniciativa se encontra em sua terceira edição desde março de 2015 e tem como 
objetivo utilizar a agricultura familiar para erradicar a fome na África.

Na Argélia, a instituição executora do projeto é a Université de Mostaganem, que tem infraestrutura e número de estudantes 
similares à UFSM. Em Moçambique, são a Universidade Eduardo Mondlane e o Instituto de Investigação Agrária.

Os atuais coordenadores da iniciativa são os professores Danilo Reihnheimmer, da UFSM, o professor Mohammed Benkhelifa, da 
Universitè de Mostaganem, e Magalhães Miguel do Instituto de Investigação Agrária.

Com o projeto, os professores da UFSM auxiliam os alunos da Argélia e de Moçambique a diagnosticarem de modo mais preciso 
os graus de degradação dos solos, além de oferecer alternativas de uso e manejo do mesmo para diminuir a degradação e aumen-
tar a produtividade em seus países. Quando os integrantes da equipe viajam para esses lugares, procuram visitar as associações 
ligadas à agricultura, bem como a casa dos agricultores. Dessa forma, há o mapeamento e a verifi cação de demandas que precisam 
ser atendidas. “A partir dessas visitas sabemos mais da realidade dessas pessoas e como é feita a agricultura nessas regiões, assim 
como os professores de lá tomam conhecimento de como desenvolvemos o processo aqui. Há uma troca de experiências e saberes”, 
pontua o professor Ricardo Dalmolin, do Centro de Ciências Rurais (CCR), que também integra a equipe.

O coordenador argelino do Pró-África, professor Benkhelifa (foto), acrescenta que outro bom resultado da parceria é a oferta de 
cursos ministrados pelos docentes brasileiros aos acadêmicos das universidades envolvidas. Entre esses cursos, um sobre “Química 
do Solo”, com o professor Dalmolin, e outro sobre “Transferência Geoquímica no Solo”, com a professora Maria Alice Santana, do 
Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE), com o uso do software PHREEQC, modelo geoquímico para análise de reações na água. 
Também foram oferecidos cursos de políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar. Entretanto, para que o projeto 
seja fi nalizado, o governo brasileiro precisa lançar novos editais.
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Fonte: Agência de Notícias UFSM
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Durante os dias 11 e 12 de maio esteve presente no Colégio Politécnico da UFSM 
o professor Sérgio Schneider, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFR-
GS), considerado uma das maiores autoridades mundiais em estudos relacionados 
à Sociologia da Alimentação e aos Mercados Agroalimentares. Schneider esteve 
acompanhado pela doutoranda Nathália Salvate Brasil, que buscou a região para 
conhecer os mercados locais de alimentos, com a fi nalidade de desenvolver seus 
estudos de doutoramento. A visita à UFSM também teve como objetivo aproximar 
as ações do Grupo de Estudos em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural 
(GEPAD/UFRGS) do Grupo Interdisciplinar de Pesquisas Agroalimentares Georre-
ferenciadas (GIPAG/UFSM).

No dia 11, os pesquisadores da UFRGS e da UFSM visitaram a Cooperativa de 
Agricultura Familiar de Santa Maria (Coopercedro) e a Polifeira do Agricultor na 
UFSM. Posteriormente, na sala de reuniões do Colégio Politécnico, o secretário Mu-
nicipal de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, relatou a experiência 
do Pátio Rural, evento promovido pela prefeitura de Santa Maria. Também foram 
apresentadas as principais pesquisas do GIPAG, seguidas de discussões sobre pos-
sibilidades de trabalhos em conjunto. 

Já no dia seguinte, o grupo se deslocou para os municípios de São Francisco de 
Assis e Santiago. O objetivo, em São Francisco de Assis, foi conhecer a Cooperativa 
de Agricultores Familiares Jeito Caseiro, que tem 46 estabelecimentos associados, 
entre agroindústrias e agricultores individuais. Além da visita à sede da cooperati-
va, também foram conhecidas as agroindústrias Soares e Que Sabor, que tra-

GIPAG recebe pesquisador referência em estudos agroalimentares

Fonte: Assessoria de Comunicação do Gabinete do Reitor e da UFSM

trabalham com panifi cados e doces, respectivamente. Essa 
visita foi acompanhada pelo extensionista Rafael Vargas, do Es-
critório Municipal da Emater-RS/Ascar, bem como pelo secretário 
Municipal de Agricultura, Érico Ben.

Em Santiago, foi visitada a propriedade rural A Fazendinha, 
que trabalha com a produção de hortaliças orgânicas e, poste-
riormente, o Hortomercado Municipal, onde 41 agricultores co-
mercializam alimentos diretamente ao consumidor. A visita foi 
acompanhada pelo extensionista Dairton Lewandowski, do Es-
critório Municipal da Emater-RS/Ascar, o ex-prefeito, Julio Ruivo, 
e o atual prefeito, Tiago Gorski Lacerda.

Scnheider mostrou-se impressionado com o trabalho do GI-
PAG, especialmente pela vinculação com as demandas da re-
gião, mas também pelo caráter efetivamente interdisciplinar dos 
projetos e ações desenvolvidas. Além da extensão e desenvol-
vimento rural, o grupo 
também envolve as 
áreas do conhecimen-
to da informática e do 
geoprocessamento. O 
GIPAG agrega docen-
tes, estudantes e ser-
vidores técnico-admi-
nistrativos do Colégio 
Politécnico da UFSM e 
do Departamento de 
Educação Agrícola e 
Extensão Rural do Cen-
tro de Ciências Rurais.
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Foi divulgado na manhã do dia 10 de maio, pela Comissão Eleitoral, o Regi-
mento Eleitoral. O presente documento tem por objetivo estabelecer as normas 
da eleição para a escolha de representantes para compor o Conselho Diretor do 
Colégio Politécnico da UFSM.

O referido processo se aplicará para composição do Conselho Diretor dos 
seguintes membros: um Representante do Corpo de Servidores Docentes, um 
Representante do Corpo de Servidores Técnico-Administrativos e três Represen-
tantes Discentes – um aluno do Ensino Médio e/ou Técnico, um aluno de Gra-
duação e um aluno da Pós-graduação e seus respectivos suplentes.

As inscrições das candidaturas serão realizadas no dia 24/05, na Secretaria 
Administrativa do Colégio Politécnico da UFSM, das 08h às 12h, e das 14h às 
21h.

Demais informações sobre a formação da Comissão Eleitoral, votantes, 
candidatos, normas, processo eleitoral, apuração, datas e prazos, mandato e 
disposições gerais podem ser conferidas em: http://www.politecnico.ufsm.br/
images/noticias/2017/Regimento-eleioConselho-2.pdf

Regimento Eleitoral para composição do Conselho 
Diretor do Colégio Politécnico é divulgado

Uma parceira entre o Departamento de Administração, o Departamento de 
Infraestrutura, o Curso Técnico em Meio 
Ambiente e a Comissão Setorial de Ava-
liação, oportunizou a instalação de “Papa 
Bitucas” no Politécnico.

Ao todo são 10 “Papa Bitucas” que 
foram adquiridos com recursos da CSA e 
que estão instalados nos seguintes pon-
tos: 1 próximo à entrada do Auditório, 1 
nos fundos do Auditório próximo ao esta-
cionamento, 1 em frente ao Almoxarifa-
do, 1 no Setor de Mecanização, 1 próximo 
à entrada do Bloco C, 1 no corredor entre 
os Blocos C e D, 1 no corredor entre os 
Blocos D e E, 1 na entrada do Bloco F, 1 no 
Pergolado próximo ao Bar e 1 no Metálico em frente ao Bar.

É importante deixar claro que o objetivo desta ação é criar consciência para a 
importância do destino adequado das bitucas de cigarros e, por isso, pedimos a 
todos que socializem esta informação aos colegas e alunos.
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A Comissão do Acompanhamento de Egressos, coordenada pela Profª. Marcia Just do 
Nascimento, em parceria com a Comissão Setorial de Avaliação oportunizou o desenvolvi-
mento de um trabalho com os Egressos do Colégio Politécnico da UFSM. O Relatório teve 
como objetivo “avaliar as impressões do egresso quanto ao Colégio Politécnico da UFSM 
e ao seu curso de origem, bem como a contribuição de ambos para o seu ingresso ou 
progresso no mercado de trabalho”.

Para isso foi construído um questionário on-line que tinha como público total um con-
junto de 754 egressos que concluíram seus Cursos em 2014, 2015 e 2016, em relação 
ao Ensino Médio, aos Cursos Técnicos, aos Cursos de Graduação e Pós-Graduação. Deste 
total, 201 questionários respondidos retornaram, correspondendo a aproximadamente 
27%.

Estes resultados têm como propósito servir de instrumento de orientação para que 
sejam avaliadas as impressões dos egressos, e assim sejam criados meios para compre-
ender as relações desenvolvidas pelo Colégio Politécnico da UFSM e seus ex-alunos. Além 
disso, espera-se que um instrumento desta natureza possa orientar as ações de melhorias 
no que se refere ao ensino, à pesquisa e à extensão.

Para visualizar o Relatório do Acompanhamento de Egressos, acesse a página da CSA, 
www.politecnico.ufsm.br/csa. 
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De 06 a 09 de junho de 2017, ocorrerá no Colégio Politécnico da UFSM o XIII EnTeAd – Encontro dos 
Técnicos em Administração e o IV EnTeC – Encontro dos Técnicos em Contabilidade.

O XIII Econtro dos Técnicos em Administração e o IV Encontro dos Técnicos em 
Contabilidade confi guram-se como um momento de parada, pois uma semana é de-
dicada para arejar o pensamento sobre as tendências na gestão das organizações.

Um evento como este se mostra relevante na medida em que a cada dia o cená-
rio das organizações se modifi ca e exige profi ssionais cada vez mais qualifi cados e 
que possam tomar decisões complexas em um curto espaço de tempo. E por isso, 
entendemos que os profi ssionais que participam deste evento contribuirão signifi ca-
tivamente para agregar valor na nossa formação e dos nossos alunos.

Além dos Cursos Técnicos em Administração e Contabilidade, participam deste 
evento o Curso de Gestão de Cooperativas e o Curso Técnico em Secretariado. A 
comunidade do Politécnico está convidada a participar.

As inscrições devem ser realizadas na CESPOL, sala A-13, no período de 15 de 
maio a 02 de junho de 2017.  
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