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O professor de Informática do Colégio Politécnico da UFSM, Giani 
Petri, atualmente afastado para doutorado no Programa de Pós-Gra-
duação em Ciência da Computação (PPGCC/INE/UFSC), com orien-
tação da professora Christiane Gresse von Wangenheim, está par-
ticipando do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE/
CAPES) na Universidad de Cádiz (UCA), em Cádiz, na Espanha.

 O projeto de pesquisa que Giani está desenvolvendo na Es-
panha faz parte de sua tese de doutorado no PPGCC/INE/UFSC a respeito da “Avaliação da qualidade de jogos educacionais para 
o ensino de computação”, cujo objetivo é desenvolver e avaliar um método para a avaliação sistemática de jogos utilizados como 
estratégia instrucional para o ensino de computação. 

 Durante o período na Espanha, Giani está trabalhando na validação do método proposto em sua pesquisa, juntamente com 
os pesquisadores da Universidad de Cádiz. Este projeto está sendo executado no âmbito da cooperação entre o Grupo de Qualidade 
de Software (GQS/INCoD/INE/UFSC) coordenado pela professora Christiane, do qual Giani faz parte, e o Grupo de Pesquisa SPI&FM 
(Software Process Improvement and Formal Methods) da Universidad de Cádiz, coordenado pela professora Mercedes Ruiz.

 O Grupo de Pesquisa SPI&FM possui importantes contribuições para a área de pesquisa em jogos educacionais e este projeto 
está contribuindo para o fortalecimento da cooperação entre os grupos de pesquisa envolvidos, além de difundir, compartilhar e 
divulgar os conhecimentos sobre a área comum de pesquisa por meio de produções científicas.

Professor do Colégio Politécnico realiza  Doutorado Sanduíche em universidade  da Espanha
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No dia 29 de novembro, quarta-feira, será realizada uma tarde de 
campo sobre “Usos múltiplos de plantas medicinais: integrando pro-
dução, práticas e saberes”, promovida pelo Núcleo de Estudos e Pes-
quisas em Recuperação de Áreas Degradadas (Neprade), com apoio 
da Pró-Reitoria de Extensão (PRE), da Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Emater/RS) e do Centro de Pesquisa em Florestas. 
As atividades serão realizadas a partir das 13h30min, no Recanto das 
Ervas Amigas (propriedade de Várzea do Agudo, em Agudo).

 Dentre os conteúdos a serem tratados, estão o relógio biológi-
co com plantas medicinais, o uso de insumos ecológicos na produção 
de espécies florestais nativas, os processos de beneficiamento e co-
mercialização e o manejo de abelhas e a utilização de espécies flores-
tais nativas com potencial medicinal para recomposição de áreas de 
preservação permanente e reservas legais.

 As inscrições devem ser feitas pelo link:  
https://goo.gl/n6T6tD. Haverá um ônibus em direção à propriedade 
saindo da UFSM, com disponibilidade de 20 lugares; os interessados 
em utilizar-se deste transporte devem indicar no momento da inscri-
ção.

Neprade promove tarde de campo sobre os usos das plantas medicinais

https://goo.gl/n6T6tD
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Estão disponíveis, desde o dia 16, os questionários de avaliação referentes às disciplinas cursadas nesse segundo se-
mestre de 2017. Acessando o Portal do Aluno, os estudantes de nível médio, técnico e de graduação podem avaliar o de-
sempenho dos professores em sala de aula, a partir de diversos critérios. Os resultados são posteriormente repassados 
a esses professores, com o objetivo de aprimorar as práticas pedagógicas da instituição e melhorar a aprendizagem dos 
alunos. Os questionários ficarão disponíveis no Portal até o dia 28 de fevereiro de 2018, e a participação é anônima.

Avaliação dos professores do segundo  semestre de 2017 já está disponível no  Portal do Aluno
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No dia 20 de novembro, segunda-feira, às 14 horas, alunos do 
quarto semestre do curso de Música – Licenciatura Plena apresenta-
ram-se no Auditório do Politécnico. Foi um momento mágico que en-
cantou a todos os 
presentes. A audi-
ção musical serviu 
como avaliação da 
disciplina Educação 
Musical IV, com ên-
fase na adolescên-
cia. Os professores 
responsáveis foram 
a Drª. Ana Lúcia de 
Marques e Louro-
-Hettwer e o Ms. 
Douglas Rodrigo 
Bonfante Weiss.

Recital no Politécnico
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No dia 15 de novembro, quarta-feira, os servidores do Colégio 
tiveram a alegria de integrar suas famílias, com direito a apre-
sentação teatral, visitas a setores, experiências práticas e brinca-
deiras voltados para as crianças. Agradecimentos às professoras 
Fabiana Stecca e Marcia Just, promotoras do evento, aos profes-
sores Rodrigo Leal, Ana Paula e Liz Siqueira, que se envolveram 
na criação de tarefas e brincadeiras, e aos alunos e bolsistas que 
se empenharam em fazer uma manhã de feriado ficar mais colori-
da. E, claro, parabéns também aos pais que trouxeram seus filhos. 
A equipe da organização aguarda vocês no próximo encontro.

Manhã de alegria e diversão no Politécnico
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No dia 7 de novembro, os alunos dos cursos Técnico em Meio 
Ambiente e Gestão Ambiental realizaram uma viagem de estudo 
à Companhia Riograndense de Mineração e à Usina Termelétrica 
Presidente Médici, ambas localizadas na cidade de Candiota (RS). 
Estas atividades fazem parte das disciplinas de “Poluição Ambien-
tal” e “Energia e Meio Ambiente”. Na ocasião, os alunos tiveram a 
oportunidade de visualizar, na prática, as questões ambientais re-
lacionadas à extração de carvão mineral, bem como o processo de 
transformação de energia térmica em energia elétrica, realizada 
pela termelétrica. O professor Filipe Fagan Donato acompanhou 
os alunos nas atividades.

Visita técnica realizada por  alunos do Politécnico
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