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Oficina de Vermicompastagem 

No dia 25 de junho, a professora 

Elisabete Dockhorn ministrou uma oficina 

de vermicompostagem para alunos do 

terceiro ano do ensino médio, na escola 

Walter Jobim, Bairro Itararé. O evento foi 

alusivo à Semana do Meio Ambiente. 

 

                                                                                  
Fonte: Profª. Elisabete Dockhorn 
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Participação de discentes do Colégio Politécnico na Avaliação 

Institucional 2014 

Foi divulgada pela Pró-Reitoria de 

Planejamento – PROPLAN e pela 

Coordenadoria de Planejamento e 

Avaliação Institucional  - COPLAI, o número 

de discentes de nível Médio e Técnico do 

Colégio Politécnico da UFSM que 

participaram da Avaliação Institucional do 

ano de 2014.  

De um total de 957 discentes da 

instituição, 346 participaram da avaliação, 

aproximadamente 36%. Abaixo, é possível 

ver a porcentagem de participantes de 

cada curso.
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Os dados deste estudo foram 

resultados da Pesquisa de Auto avaliação 

aplicada à comunidade universitária da 

UFSM, no período de 20 de outubro a 23 

de novembro de 2014. 

Esta publicação busca dar 

transparência ao processo de auto 

avaliação, sendo possível a comunidade 

identificar quais foram os índices de 

participações dentro dos segmentos 

investigados, podendo analisar as 

participações por cursos e por setores da 

Instituição.  
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Projeto Mandala 

O projeto ‘‘Mandala de Plantas 

Medicinais e Temperos: a Escola como 

possibilidade de cultivo em espaços 

sustentáveis’’ iniciado no ano de 2014, no 

setor de floricultura do Colégio Politécnico 

da UFSM, e levado como projeto piloto 

para a Escola Bernardino Fernandes, 

continua sendo desenvolvido no corrente 

ano, agora como projeto de extensão desta 

Universidade.  

O referido projeto está sob a 

coordenação do professor Marcelo 

Rodrigues e executado pelas técnicas em 

Paisagismo, Aline Segatto Dellamea e 

Jussara Iensen Pedroso. No momento, 

estão sendo beneficiadaa as escolas: Escola 

Estadual de Arroio Grande, na localidade 

de mesmo nome, e  Associação de Apoio a 

Pessoas com Câncer – Aapecan, em Santa 

Maria.  

O projeto visa a que as pessoas 

envolvidas sejam multiplicadoras dos 

conhecimentos transmitidos sobre 

produção e cultivo destas plantas com a 

utilização de diversos materiais na 

execução da mandala. 

Alguns integrantes do grupo 

participante da oficina fizeram visita, na 

tarde do dia 17 de junh, ao setor de 

floricultura do Colégio Politécnico da 

UFSM. Com a presença da Paisagista 

Jussara Iensen Pedroso a visita teve como 

objetivo conhecer as instalações do setor, 

estrutura de produção, estufas e 

principalmente a mandala ali construída. 
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Fonte: Profª. Jussara Pedroso 

 

 

https://www.facebook.com/151770961574039/photos/pcb.815386245212504/815385405212588/?type=1
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