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Estudantes do Colégio Politécnico são Premiados na 14ª Olimpíada de 

Química do RS (OQRS)

Os resultados da última edição da 

Olimpíada de Química do RS (OQRS) foram 

conhecidos em 09 de novembro durante a 

solenidade de premiação da Olimpíada, 

que ocorreu no centro de eventos da 

FIERGS, em Porto Alegre, RS. Vinte e cinco 

estudantes do Ensino Médio participaram 

dos exames em outubro deste ano, sendo 

que dezoito deles foram convocados para a 

solenidade de premiação. A Olimpíada 

costuma premiar com medalhas os dez 

mais elevados escores nos exames, 

divididos nas categorias EM1 (1ª série), 

EM2 (2ª série) e EM3 (3ª série). Demais 

destaques recebem menção honrosa. 

No Colégio Politécnico, os alunos 

são orientados e preparados pelo professor 

Rodrigo Rozado Leal. 

Nome Premiação 

LEONARDO VEDUIM 

MARCUZZO 

Medalha de BRONZE 

(3º lugar)/EM3 
PAULO CÉSAR REIS 

VAHL 

Medalha de PRATA 

(2º lugar)/EM2 
MATEUS ANTÔNIO 

PINHEIRO PEDRO 

Medalha de 6º 

lugar/EM2 

GUILHERME DE 

OLIVEIRA DUTRA 

Medalha de 7º 

lugar/EM2 

LARA TREVISAN 
Medalha de 9º 

lugar/EM2 
NÍCOLAS LIMA 

ANÉSE 

Medalha de 5º 

lugar/EM1 

MELISSA MARIA 
RUBENICH 

NASCIMENTO 

Medalha de 6º 
lugar/EM1 

JOÃO PEDRO 

TAVARES DAL PIVA 

Medalha de 7º 

lugar/EM1 

ARTHUR BRIZZI 
Menção 

Honrosa/EM1 

ARTHUR GONZAGUE 
BRACCINI DA SILVA 

Menção 
Honrosa/EM1 

LUIZ EMANUEL 
PINTO NICOLA 

Menção 
Honrosa/EM1 

PEDRO ANTÔNIO 

MARIN STRAHL 

Menção 

Honrosa/EM1 
TIAGO SILVEIRA 

QUINTANA 

Menção 

Honrosa/EM1 
DIEGO LUAN 

MONEGO 

Menção 

Honrosa/EM2 

SÁMILI WAGNER DA 
SILVA 

Menção 
Honrosa/EM2 

GABRIELA 
CAMARGO DARIVA 

Menção 
Honrosa/EM3 

LOURENÇO 
MAINARDI MARTINS 

Menção 
Honrosa/EM3 

DANIEL RUSCH 

SILVA 

Menção 

Honrosa/EM3 
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Dois Estudantes do Colégio Politécnico recebem medalhas de bronze na 

etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Química (OBQ-2015) 
 

Grupo de estudantes gaúchos que 

foram medalhistas na OBQ/2015. Giórgio e 

Valentino estão em pé no extremo direto 

da imagem, respectivamente. O registro foi 

feito na viagem de retorno, no aeroporto 

internacional de Guarulhos/SP. 

Os estudantes Giórgio Franciscatto 

Pereira e Valentino Amadeus Sichinel, 

ambos 17 anos, da 3ª série do Ensino 

Médio do Colégio Politécnico da UFSM, 

trouxeram para Santa Maria uma medalha 

de bronze, cada um, após participar da 

última fase da Olimpíada Brasileira de 

Química 2015 (OBQ). A solenidade de 

premiação ocorreu no dia 26/11, no 

Theatro José de Alencar, em Fortaleza (CE). 

  

As medalhas foram conquistadas após um 

processo seletivo composto por exames, 

com questões objetivas e dissertativas de 

Química, divididas em três fases em que 

participaram pouco mais de 300 mil 

estudantes de diversos estados brasileiros. 

O exame da última fase é elaborado e 

corrigido por uma equipe das 

universidades UFCE, UFPI, UFRJ e UnB. 

 

As atividades de preparação para a 

prestação dos exames foram conduzidas 

pelo prof. Rodrigo Rozado Leal, docente de 

Química na instituição. 

 

Como parte da premiação, Giórgio 

e Valentino tiveram todas as despesas 

pagas pela olimpíada para receberem a 

premiação na capital cearense. O professor 

Rodrigo recebeu as passagens aéreas pelo 

evento. 

A Olimpíada Brasileira de Química 

identifica jovens talentosos com aptidão 

para a Química, estimulando os alunos ao 

estudo dessa Ciência, além de incentivar 

professores de Química para a melhoria do 

ensino.
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A OBQ é organizada pela 

Associação Brasileira de Química (ABQ), em 

parceria com a FUNCAP e 28 universidades 

federais e estaduais. Todas as atividades 

são mantidas pelo CNPq e pelo Ministério 

da Educação. 

 
Registro foi feito na viagem de retorno, no 

aeroporto internacional de Guarulhos/SP. 

Giórgio e Valentino estão em pé no extremo 

direto da imagem, respectivamente.
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Encerramento das atividades do Núcleo de Panificação e Confeitaria 

O núcleo de panificação e 

confeitaria do colégio Politécnico da UFSM 

encerra suas atividades de extensão em 

2015.  

Foram oferecidas quatro oficinas 

de produtos panificados sem glúten, as 

quais qualificaram 120 participantes; 

Foram organizados oito grupos, os quais 

desenvolveram formulações de biscoitos, 

panetones e pães. As formulações foram 

calibradas pela equipe do Núcleo de 

Panificação nos diferentes projetos em 

andamento. As oficinas contemplaram 

alunos e servidores da Universidade, como 

também a comunidade em geral. 

Constatamos que além dos celíacos, 

intolerantes ou alérgicos, esses produtos 

despertam interesse daqueles que 

procuram melhorar sua qualidade de vida 

excluindo o glúten da sua dieta.  

 

 

 

 

Portanto, as oficinas 

proporcionaram ao grupo de 

pesquisadores a compreensão das 

necessidades da comunidade em relação a 

produção de panificados sem glúten.  

O núcleo agradece a comunidade 

pela colaboração e participação nas 

atividades. 
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Encerramento do Ciclo de Palestras sobre Docência na Universidade 

Nesta última terça-feira, 01, aconteceu o 

encerramento do “Ciclo de Palestras sobre 

Docência na Universidade” no Colégio 

Politécnico. Esse evento foi organizado em 

cinco encontros, nos quais foram realizadas 

seis palestras que tiveram como principal 

objetivo proporcionar momentos de 

discussão e reflexão sobre a construção da 

docência no contexto da universidade. As 

palestrantes do evento foram: a Profa. Dra. 

Ana Carla Hollweg Powaczuk 

(MEN/CE/UFSM); a TAE Ma. Juliane 

Paprosqui Marchi da Silva 

(CADE/PROGRAD); a TAE Ma. Rosane Brum 

Mello (CADE/PROGRAD); e a Pedagoga Dra. 

Venice Teresinha Grings (UAP/CCR/UFSM). 

Ao longo do evento, alguns 

professores destacaram a importância de 

espaços, como os que estavam vivenciando 

com o Ciclo de Palestras, para discutirem 

questões voltadas à docência nos 

diferentes níveis de ensino e às funções 

desempenhadas na universidade. No 

último encontro, os participantes 

preencheram um instrumento de 

avaliação, distribuído pelo Núcleo de 

Educação e Desenvolvimento da PROGEP, 

no qual avaliaram positivamente o evento. 

Palestra 1: “Desenvolvimento profissional e 
saberes docentes” com Ana Carla Hollweg 
Powaczuk 

Palestra 2: "A produção da aula na 
universidade" com Ana Carla Hollweg 
Powaczuk 
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Palestra 3: "A construção de Projetos 
Pedagógicos de Curso" com Juliane 
Paprosqui Marchi da Silva 

Palestra 4: "Respeito à diversidade, direitos 
humanos e relações étnico-raciais na 
universidade" com Rosane Brum Mello 

 

Palestra 5: "Planejamento de ensino" com 
Venice Grings 

 

Palestra 6: “Avaliação dos processos de 
ensino e aprendizagem” com Venice Grings
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Diagramação e Edição: 

 Denise C. Gonzales- Secretária Executiva do Colégio Politécnico da 

UFSM; 

 Barbara Nogara- Assessoria de Comunicação; 

 Sônia Maria Moreira Crescencio - Revisão. 

 

 

 

 

 


