
 

1 
 

 

Boletim do Politécnico 

 

Recolhimento de resíduos no Colégio 

Uma atitude bem bacana vem 

sendo desenvolvida nas dependências do 

Colégio Politécnico. É o recolhimento de 

resíduos orgânicos para serem 

vermicompostados, trabalho desenvolvido 

no projeto de pesquisa ‘‘Concepções de 

sustentabilidade em ambiente estudantil’’. 

Resíduos como a erva do 

chimarrão e o pó do café devem ser 

deixados na lixeira que está no Bloco F, ao 

lado da água quente. Serão reciclados 

também os papéis toalhas dos banheiros 

dos Blocos E e F e resíduos como cascas de 

frutas, talos e folhas também são bem-

vindos. 

O húmus resultante será usado 

pela professora de olericultura como 

adubo.

 

Início do projeto ‘‘Promoção do Curso Técnico de Agroindústria’’ 

Com a realização do primeiro 

minicurso de elaboração de queijo minas 

frescal, teve início o projeto ‘‘Promoção do 

Curso Técnico de Agroindústria’’.  

Orientado pelo Prof. Volmir A. Polli 

com a colaboração do Prof. Moacir Bolzan, 

da Profª. Vanessa Pires da Rosa e do 

técnico administrativo Dejanir Pissinin, o 

projeto tem o objetivo de divulgar o curso 

de Agroindústria através de minicursos 

semanais abertos de forma gratuita à 

comunidade e também através de feiras 

municipais e regionais, como a AFUBRA que 

aconteceu há pouco tempo. 

O principal ganho fica na 

qualificação dos alunos bolsistas do curso 

que têm a responsabilidade de planejar, 

organizar e desenvolver todo o trabalho,
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inclusive o curso. 

Integração entre cursos 

Nos dias 09, 10 e 11 de abril, o 

laboratório de topografia promoveu uma 

integração entre o Curso de 

Geoprocessamento do Colégio Politécnico 

e o Curso Técnico em Agropecuária do 

CESNORS de Frederico Westphalen. A 

cargo dos Professores Luiz Felipe e Kátia 

Zardo, os acadêmicos Amabile, Jessica e 

Jeferson realizaram o levantamento 

topográfico planimétrico do Campus. O 

levantamento teve o fito de regularização 

de mais uma área da UFSM, que será 

posteriormente dividida com o futuro IFF, 

atendendo pedido da Reitoria.

. 
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Páscoa na SOCEPE 

No dia 12 de abril de 2015, foi 

realizada na sede campestre a "Páscoa na 

SOCEPE" no município de Itaara. O 

professor Berilo foi convidado a levar 

alguns coelhos de sua criação. 

Aproveitando o evento, realizou a 

divulgação do Colégio Politécnico e seus 

cursos. 
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