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O projeto Adote Ação Politécnico é uma iniciativa do Colégio Politécnico da 
UFSM em parceria com o Juizado da Infância e Juventude (JIJ) da comarca de Santa 
Maria, o Ministério Público, o Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção de Santa Maria 
(GAIA SM) e a Pró-Reitoria de Extensão (PRE) da UFSM. Coordenado pela professo-
ra Michele Monguilhott com apoio das bolsistas Jaqueline Scherer e Cindy Macha-
do, o projeto busca oferecer aprendizagem técnica-profissional a jovens acolhidos 
nos lares de Santa Maria, visando sua possível inserção no mercado de trabalho. 

O objetivo do projeto, com primeira etapa iniciada em setembro de 2016, é 
formar uma ação permanente que possibilite a aprendizagem profissional para 
jovens em acolhimento institucional na cidade de Santa Maria, futuramente es-
tendendo o atendimento para as demais instituições da Região Central do estado. 
Executado de forma voluntária pela equipe de docentes, técnico-administrativos e 
estudantes do Colégio Politécnico, o projeto em 2016 capacitou doze adolescentes 
como Auxiliares nas áreas de Topografia e de Produção (Agroindústria), além de 
possibilitarem noções de Secretariado Administrativo e Contábil. Em 2017, no pri-
meiro semestre, foram capacitados oito adolescentes com previsão de 30 inscritos 
para o próximo semestre letivo.

O GAIA foi criado em 20 de janeiro de 2015, por iniciativa de mães e pais ado-
tivos que trabalham, voluntariamente, para divulgação da cultura da adoção. (AN-
GAAD).

Projeto Adote Ação Politécnico promove  lançamento da Revista GAIA SM

Durante o segundo semestre de 2016, as acadêmicas do curso de Comunicação 
Social – Produção Editorial, Márcia Feliciani, Laura Sena e Valéria Luzardo, entraram 
em contato com a coordenadora do grupo de apoio, Daniela Ramos Sonza, a fim 
de produzir conteúdo para a publicação da revista. Entre os colaboradores estão: o 
juiz do município de Farroupilha, Mario Maggioni; Casé Fortes, promotor de justiça 
do Ministério Público de Minas Gerais; Suzana Schettini, presidente da ANGAAD; 
Ricardo Lozza, promotor do Ministério Público de Santa Maria e uma adolescente 
que esteve acolhida em Instituição de Santa Maria, além da contribuição da profes-
sora do Politécnico, Michele Monguilhott.

A revista tem a missão de tratar a adoção em sua dura realidade a partir de dife-
rentes pontos de vista, para que medidas possam ser tomadas de forma consciente 
e coletiva, resultando em mudanças concretas no atual cenário da adoção no Brasil. 
Seu lançamento está previsto para 18 de agosto, no Auditório do Colégio Politéc-
nico, e pretende reunir diversas autoridades da UFSM e município, entre elas 
o prefeito e vereadores de 
Santa Maria, representan-
tes da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), a juíza 
da comarca da cidade, Ma-
ria Inês Miozzo, além da 
comunidade em geral.

O Colégio Politécnico 
apoiou a impressão de 500 
exemplares da publicação 
que será distribuída no dia 
do lançamento e posterior-
mente em diversos setores 
da universidade.
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No dia 06 de julho, ocorreu o I Relato de Atividades Desenvolvidas durante a Disciplina de 
Estágio Supervisionado Obrigatório, dos alunos do curso Técnico em Farmácia do Colégio Poli-
técnico da UFSM. 

Na ocasião, os alunos Gustavo Machado Pazatto, Juliana Terezinha Machado Böck, Kátia 
Cristiane Ramos Martini, Nádia Carina Kemmerich, Paula Colpo Bortolazzo, Raúla Santos de 
Souza e Renata Campos de Oliveira realizaram a apresentação das atividades desenvolvidas 
durante o estágio. O evento foi prestigiado com a presença de professores e alunos do I e III 
semestre do curso. 

Alunos do Técnico em Farmácia apresentam relato de estágio

O Curso de Instalação de Sistemas Fotovoltaicos será realizado 
nos dias 22 e 23 de julho, no prédio 61H do campus sede. A promo-
ção é da Sonnen Energia, uma startup localizada no prédio da Agên-
cia de Inovação e Transferência de Tecnologia (Agittec) da UFSM.  

O curso, com apoio da Agittec, é voltado para o público 
acadêmico da UFSM que tem in-
teresse em adquirir mais conhe-
cimentos sobre energia solar e 
também para o público externo.

Estudantes da UFSM que se 
comprometerem a entregar cin-
co quilos de alimentos não pe-
recíveis no primeiro dia do curso 
terão direito a 50% de desconto. 
Para os demais participantes que 
fizerem a doação, o desconto é 
de 40%. Os alimentos arrecada-
dos serão destinados ao Centro 
de Apoio à Criança com Câncer.

Curso de Instalação de Sistemas  Fotovoltaicos acontece na UFSM
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O Núcleo de Estudos em Áreas Protegidas (Neap) da UFSM realizou no dia 1º de julho, no distrito de Vale Vêneto, 
São João do Polêsine, uma oficina para a criação da primeira Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN) na re-
gião da Quarta Colônia-RS, localizada na Casa de Retiro Nossa Senhora de Lourdes. Na ocasião também foi realizada 
consulta pública referente à criação.

As atividades envolveram debates em torno da importância da conservação da biodiversi- dade na região, 
fortalecendo o ecodesenvolvimento e a valorização dos recursos naturais 
através de produtos alternativos oriundos de espécies nativas.

A atividade contou com aproximadamente 40 participantes, incluindo 
agricultores e moradores da região, autoridades municipais e represen-
tantes da Emater. No encerramento das atividades houve degustação de 
um ‘’EcoCaFé’’, elaborado a partir de espécies nativas como a Aroeira-ver-
melha (Schinus terebinthifolius), Mamoeiro-do-mato (Jaracatia spinosa) 
e Jerivá (Syagrus romanzoffiana), todas encontradas na propriedade e na 
região da Floresta Estacional Decidual.

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM

Neap auxilia criação de Reserva  Particular de Patrimônio Natural
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Foi realizado na manhã do dia 21 de junho o lançamento da 4ª edição do 
Descubra UFSM e de sua campanha, desenvolvida pela Facos Agência. Neste 
ano, o evento ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de setembro, no campus central 
da Universidade.

 Presentes no lançamento o reitor, professor Paulo Afonso Burmann, a 
pró-reitora de Graduação, professora Martha Bohrer Adaime, o coordena-
dor de Planejamento Acadêmico, professor Jerônimo Siqueira Tybusch, a 
responsável pelos eventos da Coperves e coordenadora do Descubra, Si-
mone Marion, além de pró-reitores, diretores de centro, coordenadores de 
curso, entre outros docentes, técnicos e alunos.

Com o tema “Seus momentos mais confusos estão cheios de respos-
tas. Descubra a sua UFSM”, a campanha busca trazer calma aos jovens que 
passam pelo difícil momento de escolha do curso e da futura profissão. O 
material foi produzido por estudantes de Comunicação Social da UFSM, sob 
orientação da professora Juliana Petermann, a partir de grupos focais.

Para o reitor Paulo Afonso Burmann, a campanha sintetiza a essência do 
Descubra. “Nós tentamos de diversas formas, com várias ferramentas, oferecer 
respostas a esses jovens que têm um grande desafio pela frente, a escolha da 
profissão. O Descubra é uma oportunidade de subsidiarmos essa escolha, para 
que ocorra de forma mais segura e serena”.

4ª edição do Descubra UFSM  acontece em setembro

Segundo o professor Jerônimo Siqueira Tybusch, a partir da experiência 
positiva na edição anterior, boa parte da estrutura deve ser mantida, tendo 
o pavilhão central espaço para pró-reitorias, centros e unidades, além do 
paisagismo da entrada desenvolvido pelo Colégio Politécnico e da Rua das 
Artes, organizada em parceria com o CAL. Haverá, também, palco central 
para apresentações, espaços com música e jogos, e um ônibus que fará tour 
guiado pela Universidade.

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM
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