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Politécnico no DESCUBRA UFSM 

Nos dias 11, 12 e 13 de junho, no 

Centro de Eventos da UFSM, ocorreu a 

segunda edição do DESCUBRA UFSM.  

Com os moldes de uma feira das 

profissões, o evento propicia uma série de 

trocas sobre as experiências vividas na 

universidade. 

Voltada especialmente para alunos 

de ensino médio, estes, ao chegarem para 

essas trocas, se surpreendem ao 

descobrirem que universidade não é 

apenas graduação. Cursos técnicos e até 

mesmo ensino médio também são 

ofertados por aqui, através do Colégio 

Politécnico, por exemplo. 

Todos os espaços do evento foram 

visualmente pensados pelo curso técnico 

em Paisagismo do Colégio Politécnico. 

Neste ano, os espaços de circulação e 

integração das pessoas foram ampliados 

dentro do pavilhão e procurou-se dar um 

aspecto mais agradável e convidativo ao 

ambiente. A decoração, que conta com 

diversas espécies de plantas e flores, 

começou a ser planejada com quatro 

meses de antecedência e envolveu uma 

grande equipe composta por acadêmicos, 

bolsistas, professores e trabalhadores 

terceirizados. 

O curso de Geoprocessamento 

trouxe materiais utilizados nas práticas em 

sala de aula para atrair a atenção dos 

visitantes. Os estudos desenvolvidos a 

partir de imagens de satélite em terceira 

dimensão são apresentados 

suscintamente, com a demonstração de 

mapas e de tecnologias como um 

estereoscópio e um drone. 

Fonte: ufsm.br 
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Site do Politécnico com nova interface 

Está no ar desde a última sexta-

feira, 12, o novo site do Colégio 

Politécnico.  

Desenvolvido pela bolsista de 

Sistemas para Internet, Caroline Guterres, 

com a participação do CPD e da Assessoria 

de Comunicação, o mesmo contém a 

mesma interface do Portal da UFSM e 

agora conta com fotos, dados, notícias e 

boletins que serão periodicamente 

atualizados. 

Novas fotos também foram tiradas 

pensando especialmente nessa mudança. 

O endereço de acesso continua o 

mesmo: http://www.politecnico.ufsm.br/. 

Acesse lá e confira. 

 

 

 

Colégio Politécnico ofereceu cursos de fruticultura 

No sábado (13), o Colégio 

Politécnico ofereceu um curso sobre poda 

de árvores frutíferas. Das 8h às 17h, os 

participantes aprenderam técnicas de poda 

de videiras, citros, pessegueiro, figueira, 

nogueira-pecã, amoreira, caquizeiro e 

goiabeira. Também foi abordada a 

elaboração de caldas ecológicas 

protetoras.  

Outras atividades nesta área estão 

marcadas para os próximos dias. Nos dias 

19 e 20 de junho, haverá o Curso de 

Produção de Nogueira-Pecã, enquanto que 

em 23 de junho ocorre o Curso Avançado 

de Produção de Nozes – este último 

voltado para técnicos da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural 

(Emater/RS). Interessados podem obter 

mais informações pelo e-mail 

cursosdefruticultura@gmail.com. 

http://www.politecnico.ufsm.br/
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Oficinas de panificados sem glúten 

A equipe do projeto “Produção de 

Panificados Isentos de Glúten”, do Colégio 

Politécnico, disponibiliza a comunidade 

oficinas de produção de biscoitos e pães 

sem glúten. Serão quatro turmas de até 15 

participantes, que terão a oportunidade de 

produzir um dos produtos em uma manhã 

ou tarde. 

As oficinas ocorrerão nos meses de 

junho e julho, no Núcleo de Panificação e 

Confeitaria, que fica no Colégio Politécnico. 

Pela manhã, nos dias 24 e 25 de junho, das 

8h30min às 11h, as turmas desenvolverão 

as formulações de biscoitos. À tarde, nos 

dias 1º e 2 de julho, das 14h às 17h, será a 

vez da produção de pães. 

As inscrições devem ser realizadas 

até o dia 22 de junho, pelo 

site www.politecnico.ufsm.br. 

O participante deve preencher o 

formulário de inscrição.  

As turmas serão definidas a partir 

da ordem de inscrição no site e a equipe 

retornará para confirmação por e-mail ou 

telefone. 

 

Mostra de maquetes de suinocultura 

Na segunda-feira, 15, foram 

apresentadas as maquetes da disciplina de 

suinocultura com a turma do 3º semestre 

do Técnico em Agropecuária. Os 

estudantes calcularam, projetaram e 

executaram maquetes em escala de 1:100 

para a implantação de uma granja de ciclo 

completo de suínos com 2000 matrizes 

produtivas, levando em consideração a 

necessidade de instalações e 

equipamentos. Por fim, apresentaram 

memorial descritivo para justificar as 

construções e falaram sobre o manejo de 

cada fase de criação de suínos.

http://www.politecnico.ufsm.br/
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3º semestre do Técnico em Agropecuária                                      Fonte: Prof. Berilo Junior
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