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A Assessoria de Relações Públicas do Colégio Poli-
técnico convida os servidores docentes e técnico-admi-
nistrativos da instituição para responder uma pesquisa 
sobre o Clima Organizacional do Colégio. 

O questionário online busca compreender o clima da 
organização na esfera comunicacional. Nesse sentido, a 
pesquisa é ferramenta crucial para analisar as deman-
das e o relacionamento dos servidores com a instituição, 
configurando-se futuramente em resultados benéficos 
para a comunidade interna do Colégio. Portanto, sua 
participação é fundamental! 

Para responder, basta clicar no link abaixo:
 https://goo.gl/forms/8P8FNddG3BjWkfC73

 A Assessoria de Relações Públicas agradece pre-
viamente a colaboração de todos os servidores da insti-
tuição de ensino. 

IMPORTANTE
Assessoria de RP aplica Pesquisa de  Clima Organizacional no Colégio  Politécnico

Ocorreu no dia 29 de maio, às 12h45, no Anfiteatro do Colégio, o Momen-
to Musical. A apresentação abrangeu obras musicais clássicas de Antonio 
Vivaldi, Edward Elgar e Er-
nani Aguiar. 

O Momento Musical 
é um projeto do depar-
tamento de Música com 
apoio do FIEX/CAL e 
orientação de Ângela Fer-
rari, Marco Antonio Penna 
e YaraVieira. 

Ao longo deste ano, o 
Campus da UFSM sediará 
diversas apresentações, 
abertas à comunidade.

Politécnico recebe Orquestra de Cordas da UFSM

https://goo.gl/forms/8P8FNddG3BjWkfC73
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesunubK0taBAylCH4kwaFjRQNBP81ibrWyd8ieycDe_lM8dQ/viewform
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O Colégio Politécnico participou da 15ª edição 
do Programa Janela Aberta, promovido pela Co-
perves, de 15 a 26 de maio. Nesse período, a ins-
tituição de ensino recebeu visitas de escolas de 
Ensino Médio vindas de diferentes municípios do 
RS, atendendo cerca de 500 estudantes interes-
sados em conhecer a instituição e seus diversos 
setores e laboratórios.

O Programa tem por objetivo promover a in-
teração entre os estudantes do Ensino Médio e 
a Universidade, a integração com a comunidade, 
bem como a ampliação dos conhecimentos dos 
estudantes do Ensino Médio.

Para participar do Janela Aberta, foi neces-
sário realizar um cadastro junto à Coperves que 
selecionou os setores e laboratórios da Universi-
dade para receber os visitantes. O Programa dis-
ponibilizou ainda duas bolsas para os estudantes 
que atuaram acompanhando as escolas durante 
as visitas.

Colégio Politécnico participa do  Programa Janela Aberta

No dia 7 de junho, às 9h, os jardins do Centro de Tecno-
logia (CT) receberão o plantio de mudas nativas. A atividade 
marca o início da Jornada Ambiental do CT, cuja programa-
ção prossegue com palestras, no turno da tarde, no Auditório 
Wilson Aita, localizado no anexo C. 

O evento é promovido pelos cursos de graduação em En-
genharia Química e Engenharia Sanitária e Ambiental e pelo 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da 
UFSM, em conjunto com o Comitê de Meio Ambiente da As-
sociação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM). 

Na programação, constam palestras sobre “Compostagem 
de resíduos orgânicos do Parque Zoológico e da capital de 
Mendoza”, com o professor Peter Thomas, da Universidade 
de Cuyo (Argentina) e “Operação e gestão dos serviços de 
saneamento de São Gabriel”, com o gerente da São Gabriel 
Saneamento S.A., Luiz Antonio Bertazzo.

As inscrições podem ser realizadas através do link abaixo: 
http://site.ufsm.br/noticias/exibir/jornada-ambiental-

-do-ct-contara-com-palestras-e-pl 

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM

Centro de Tecnologia da UFSM promove Jornada Ambiental

http://site.ufsm.br/noticias/exibir/jornada-ambiental-do-ct-contara-com-palestras-e-pl 
http://site.ufsm.br/noticias/exibir/jornada-ambiental-do-ct-contara-com-palestras-e-pl 
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No dia 25 de maio, alu-
nos do terceiro semestre do 
curso Técnico em Farmácia 
realizaram visita técnica à 
Farmácia Escola Comercial 
- FEC/UFSM, acompanha-
dos da profª Magda Aita 
Monego e da Farmacêutica 
Ana Paula Ferreira. 

Na ocasião, os estudan-
tes tiveram a oportunida-
de de conhecer a estrutu-
ra física da FEC e a rotina 
de atividades, bem como 
acompanhar a prática de-
monstrativa de elaboração 
de gel. 

Alunos do curso Técnico em Farmácia realizam visita à FEC/UFSM

No dia 27 de maio, abaixo de muita chuva, os alunos da disciplina de Pro-
dução de Mudas Florestais, do curso de Gestão Ambiental do Colégio Poli-
técnico, realizaram visita técnica ao Parque Witeck, acompanhados pelo prof. 
Renato Trevisan. 

O local onde o parque está 
instalado tratava-se de uma área 
com terra degradada pela cria-
ção intensiva de gado, queima-
das sucessivas e desmatamento 
das reservas nativas da região. A 
área apresentava terreno erodido 
e sem nenhuma perspectiva de 
recuperação. No entanto, ao lon-
go dos anos, com muito esforço e 
determinação de profissionais da 
área ambiental, o espaço foi recuperado, o que motiva e dá esperanças para 
os alunos. 

Atualmente, o Parque Witeck abriga cerca de 2100 espécies botânicas, en-
tre árvores, arbustos e forrações, tanto nativas quanto exóticas.

Alunos de Gestão Ambiental visitam o Parque Witeck em Cachoeira do Sul 
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Durante o mês de maio, todos os alunos do Curso de Tecnologia em Gestão 
Ambiental participaram da Visita Técnica ao Tecnoparque de Santa Maria, um la-
boratório de empreendedorismo com departamento de Gestão Ambiental para 
empreendimentos que buscam inovação e sustentabilidade.

Lá, foram recepcionados pelo diretor do Tecnoparque, Tiago Sanchotene, que 
ministrou uma palestra sobre o laboratório, seguida de uma visitação a toda infra-
estrutura do local. 

Num segundo momento, os acadêmicos assistiram a outras palestras, uma delas 
com o diretor presidente da Químea Soluções Ambientais, Marçal Paim da Rocha, 
o qual explanou sobre o trabalho realizado pela sua empresa, dividida em Químea 
Ambiental, Químea Água e Químea Controle de Pragas; outra sobre a Edutech, que 
oferece cursos nas diversas áreas ambientais, estando em fase de implantação de 
um MBA em parceria com a Fundação Getúlio Vargas; e por último uma conversa 
sobre a Rede Social VOCCIE Sustentabilidade e Inovação, que tem como foco as-
suntos relacionados ao empreendedorismo sustável e à área ambiental.

A visita foi acompanhada pelos professores Suzimary Specht, María Silvia Pardi 
Lacruz, Carla e Maurício Motta Tratsch. 

Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental  visita Tecnoparque
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