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Iniciativa do curso Técnico em Paisagismo em parceria com o projeto de extensão “Man-
dala de plantas medicinais e temperos: a escola como possibilidade de cultivo em espaços 
sustentáveis”, foi realizado, na semana passada, o curso de plantas medicinais, ministrado 
por Marília Pozzo de Mattos Pereira – bióloga e especialista em fi- toterapia que já vem 
realizando o curso junto ao Técnico nos úl-
timos semestres.

Na terça (15) e na quarta-feira (16), du-
rante todo o dia, foi ministrado o módulo 
básico, com atividades teóricas e práticas. 
Já na quinta (17) e na sexta-feira (18), foi 
realizado o módulo 5 – para participantes 
que já haviam participado dos anteriores. 
Em cada módulo participaram cerca de 20 
alunos, discutindo e trabalhando aspectos 
como o uso racional das plantas e os prin-
cípios ativos de cada uma, bem como os 
processos de secagem, dosagem e identi-
ficação.

Na sexta, o grupo de inscritos fez uma visita à empresa Vimonti, empresa produtora de 
óleos essenciais situada no distrito de Boca do Monte, onde realizaram atividades práticas.

Técnico em Paisagismo promov e curso sobre plantas medicinais

O Descubra UFSM, evento gratuito e aberto à comunidade da re-
gião que ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de setembro, além de divulgar 
as possibilidades de curso da Universidade para auxiliar os estudan-
tes de ensino médio em sua escolha, contará, também, com 
um espaço para 
avaliação voca-
cional. A iniciativa 
é do curso de Psi-
cologia, que fará 
a aplicação utili-
zando a Escala de 
Aconselhamento 
Profissional (EAP).

 O teste é 
aberto para todos 
os visitantes, prin-
cipamente estu-
dantes que estão 
no 3º ano do ensino médio e tentarão ingresso na UFSM.

Fonte: Agência de Notícias da UFSM
 

Descubra UFSM disponibilizará espaço  com avaliação vocacional
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Com patrocínio do Colégio Politécnico, foi lançada, na última sexta (18), a Revista GAIA SM. Resultado de uma 
parceria do curso de Comunicação Social – Produção Editorial (no âmbito das disciplinas de Comunicação e Cultura, 
Produção Editorial para Revistas e Planejamento e Produção Gráfica) com o Grupo de Apoio e Incentivo à Adoção 
(GAIA) de Santa Maria, a publicação trata de diversos aspectos dentro da 
temática da adoção – tanto jurídicos quanto sociais e psicológicos.

 O Colégio, que já desenvolve outro projeto em parceria com o GAIA 
– o Adote Ação Politécnico, que oferece atividades profissionalizantes a 
adolescentes em situação de vulnerabilidade – patrocinou a impressão de 
500 exemplares para serem distribuídos dentre a comunidade santa-ma-
riense, com o objetivo de incitar discussões sobre a temática na cidade.

 A mesa da cerimônia foi composta pelo reitor Paulo Afonso Bur-
mann, pelo diretor do Colégio Politécnico professor Valmir Aita, pelo juiz 
Mario Maggioni, de Farroupilha (RS), pelo promotor Ricardo Lozza, de Santa 
Maria (RS), pelo presidente do GAIA, Daniela Sonza, e por Márcia Feliciani, 
que representou as alunas e professores envolvidos na produção da revista.

A cerimônia contou ainda com a presença da vice-diretora do Politécnico, 
professora Marta Von Ende, da pró-reitora de extensão Terezinha Weiller, do vereador Valdir Oliveira de Sara Vargas, 
presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção (ANGAAD), dos demais membros voluntários do 
GAIA, dos professores responsáveis pelas disciplinas nas quais a Revista foi produzida e por diversos alunos, profes-
sores e funcionários da Universidade, bem como a comunidade em geral.

Lançamento da Revista GAIA SM

Fonte: Agência de Notícias da UFSM
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 O Volver, projeto de extensão vigente na Universidade desde 2002, visa manter o víncu-
lo entre ex-alunos e a instituição, lançando mão de diversas atividades culturais voltadas para 
esse público. A iniciativa da vez é o concurso fotográfico “Ver, viver e envolver”, com foco nos 
alunos que estão cursando os semestres finais de seu curso (em nível médio, técnico ou de gra-
duação).

 Os participantes podem submeter imagens em duas categorias: em “Paisagens”, acei-
tam-se registros dos mais diversos espaços da Universidade; já em “Amizades e vínculos”, visa-se 
premiar o registro que melhor represente a relação entre as pessoas no cotidiano da UFSM. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 15 de setembro, através do e-mail concursovolver@gmail.
com. 

Na temática “Paisagem”, o primeiro lugar ganhará um tablet de sete polegadas oferecido 
pela APUSM – Santa Maria, o segundo um quadro de formatura 50x70cm com foto escolhida 
pelo vencedor (individual ou com grupo de amigos) oferecido pelo Estúdio Asaphoto e o terceiro 
lugar ganha um vale-compras na Editora UFSM no valor de 250 reais, oferecido pela Editora 
UFSM.

Já na temática “Amizades e vínculos”, o primeiro lugar receberá uma câmera instax mini (oito 
polegadas) oferecida pela Multisom, o segundo um quadro de formatura 50x70cm com foto 
escolhida pelo vencedor e o terceiro um vale-compras na Editora UFSM no valor de 250 reais.

Mais informações podem ser encontradas na página do Volver no Facebook (https://goo.gl/iePRRA) ou no edital (https://goo.gl/6Fc9RL).

Projeto Volver promove concurso de fotografia

Fonte: Agência de Notícias da UFSM e página do Volver no Facebook

(https://goo.gl/iePRRA)
(https://goo.gl/iePRRA)
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O professor Ricardo Simão Diniz Dalmolin, do departamento de solos da 
universidade, ministrou uma conferência no Workshop de metodologias de le-
vantamentos de solo, treinamento de pessoal e definição de áreas prioritárias 
para o PronaSolos, que ocorreu entre 14 e 18 de agosto no Rio de Janeiro.

 O PronaSolos é um programa do governo que visa coletar e orga-
nizar informações para um melhor 
planejamento, uso e conservação do 
solo e da água nas produções agro-
pecuárias do país. 

 O professor, acompanha-
do do pesquisador do Programa 
de Pós-Graduação em Ciência do 
Solo Alessandro Samuel Rosa, co-
ordenou a conferência “Iniciativas 
de treinamento e capacitação em 
mapeamento digital de solos”. A 
UFSM foi a única instituição gaúcha 
a participar do evento, no qual foram discutidas as possíveis definições das 
Diretrizes Nacionais de Políticas Públicas.

Professor da UFSM ministra conferência sobre mapeamento digital de solos

Os interessados em submeter trabalhos para apresentação na 32º Jor-
nada Acadêmica Integrada (JAI) têm até o próximo dia 25 para efetuar sua 
inscrição. Deve-se enviar o resumo do trabalho, de acordo com o modelo 
disponível no site do evento, e realizar o pagamento de R$20,00. Os alunos 
que desejarem participar como ouvintes podem se inscrever até o dia 28, 
devendo pagar o valor de R$5,00 até o dia 29.

 A JAI ocorrerá de 23 a 27 de outubro de 2017.

Inscrições para a JAI  encerram no dia 25

Fonte:Agência 
de Notícias da 
UFSM
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Por ocasião do 55º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, 
Administração e Sociologia Rural (SOBER) realizado no campus da UFSM 
entre os dias 30 de julho e 03 de agosto, esteve em visita ao Politécnico o 
Prof. Roberto Rodrigues.

Referência nacional e internacional do cooperativismo, ex-presidente 
da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), da Organização das Cooperati-
vas Brasileiras (OCB) e Ministro da Agricultura durante o governo Lula, Ro-
berto Rodrigues é também professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de 
São Paulo, onde coordena o Centro de Agronegócios. No congresso da SO-
BER, conduziu o painel sobre cooperativismo acompanhado dos professo-
res Davi Moura Costa, da USP de Ribeirão Preto, e Dirceu Basso, da UNILA.

Na visita, o prof. Roberto Rodrigues conheceu as atividades desenvolvi-
das pelo Politécnico e passou a integrar o Conselho Editoral da Revista de 
Gestão e Organizações Cooperativas, a RGC, única revista científica nacio-
nal voltada ao cooperativismo, uma dessas atividades do Colégio.

Personalidade do cooperativismo  visita o Politécnico
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