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O último fim de semana (9 e 10) foi de 
muito aprendizado no Colégio Politécnico. 
O curso sobre plantas medicinais, usos de 
fitoterápicos e homeopatia reuniu diversas 
pessoas no prédio anexo da mecanização. 
Das 8h até às 17h de sábado e domin-
go, quem esteve presente no curso pôde 
aprender diretamente da Freira Assunta 
Tascca, que possui experiência em plan-
tas medicinais há 50 anos. Ela contou que 
é natural de Pelotas e começou a ensinar 
como utilizar as plantas durante uma greve 
de médicos e o primeiro curso contou ape-
nas com 7 pessoas. 

Agora, com mais de 90 anos, a Irmã mi-
nistra as aulas em diversas cidades: “Eu 
pretendia só ensinar as mães, depois as 
deixar trabalhando e eu ia para o meu tra-
balho. Aí o pessoal queria a irmã, queria a 
irmã e ficamos. Faz 50 anos.”  

Com 50 anos de experiência no uso de 
plantas, Irmã ministra curso no Politécnico
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Fernanda Ferreira, mediadora e auxiliar, 
contou que o curso tinha como público alvo 
pessoas que já tivessem interesse na te-
mática, mas era aberto ao público geral: 
“Primeiramente ela (Assunta) apresenta as 
plantas, vê se o pessoal conhece e passa 
para os princípios ativos, para o que elas 
são utilizadas (...)” conta Fernanda. 

Foram preparadas tinturas, óleos medi-
cinais, pomadas de massagem e tônicos, 
utilizando plantas. Além da identificação 
das plantas e das suas funções, também 
foi ensinado como utilizá-las na alimenta-
ção, aliadas à saúde.
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Durante a última semana o Colégio Po-
litécnico recebeu diversos visitantes de di-
versos lugares e áreas da universidade ou 
de fora, que vieram prestigiar a 8ª edição 
do Simpósio de Paisagismo. 

Sob a temática “Humanização no Pai-
sagismo”, o evento foi dividido em três 
dias (11, 12 e 13) e diversas palestras, 
minicursos e atividades foram realizadas. 
Muitas pessoas se reuniram no Auditório 
do Politécnico para prestigiar as palestras 
que ocorreram ao longo dos dias. 

A primeira palestra do Simpósio foi 
“Paisagismo em Grandes Áreas”, apre-
sentada pelo Arquiteto Dr. Luis Guilher-
me Aita Pippi e a segunda, pela Arquiteta 
Maria Anelis Rolão Flores: “POCKET PARK: 
origens e propostas de espaços públicos 
compactos”. 

VIII Simpósio de Paisagismo é 
 concluído com sucesso
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Ainda no dia 11, pela tarde, aconteceu 
o minicurso de Kokedama e Suporte em 
Macramê (FLORESCE).

O segundo dia também foi repleto de 
atrações e começou com a palestra “De-
sign biolífico para espaços urbanos” do 
Engenheiro Agrônomo João M. L. Feijó. 
Depois foi a vez do Engenheiro Agrônomo 
Frederico Karan apresentar a palestra “O 
vazio na paisagem”. Durante a tarde fo-
ram realizados os minicursos “Paredes e 
Tetos Verdes - ECOTELHADO” e “Minicurso 
de Plantas Medicinais”, um projeto de ex-
tensão do Colégio Politécnico.

No terceiro e último dia, na parte da 
manhã, o Engenheiro Agrônomo Dr. Rogé-
rio Bellé ministrou a palestra “Paisagismo 
de baixo custo” e o Engenheiro Agrônomo 
Ivo Cassol Júnior apresentou “Captação de 
recursos para projetos”. 
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Encerrando as atividades da manhã, 
foi realizada uma  homenagem ao Sr. Acido 
 Witeck, importante médico ambientalista e 
pai do professor Leopoldo Witeck, um dos 
fundadores do curso Técnico em Paisagismo 
do Colégio.

O período da tarde foi composto pelo Mini-
curso de Produção de Cactos e pela palestra 
“Green Grass e Rain Bird”. Durante os três 
dias foram realizadas dinâmicas com máqui-
nas (TRAPP) durante as tardes. 

Foram dias de muita aprendizagem e tro-
ca de conhecimentos com pessoas de áreas 
diferentes e espaços para perguntas e trocas 
de ideias.

BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 460

O Sr. Acido Witeck nasceu em 1929, em Peritiba, Santa Catarina 
e faleceu em 2004. Durante a sua vida construiu uma longa 
trajetória, começando como enfermeiro voluntário no Batalhão de 
Engenharia de Porto União. A partir daí passou a se interessar pela 
área da saúde, cursando Medicina no Rio de Janeiro. 

Acido mudou-se para Cachoeira do Sul em 1960 e adquiriu a 
área que hoje é o Parque Witeck. Indo além da área da saúde, 
Witeck também entrou para a política e foi Prefeito de Cachoeira 
do Sul entre 1989 e 1993, se elegeu a Vereador e foi Secretário de 
Agricultura até 1997.
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Politécnico conclui curso de 
 extensão em Santa Rosa

Por meio do Projeto + Coop, o Politéc-
nico formou uma turma de 42 cooperados 
da Sicredi União RS, de Santa Rosa/RS. A 
solenidade aconteceu no último dia 08 e 
contou com a presença do Diretor de Pes-
quisa e Extensão, Prof. Alessandro Miola, 
além dos coordenadores do projeto e de 
dirigentes da cooperativa.

Esta é a primeira turma a concluir o cur-
so de 200 horas que aborda temas sobre 
o cooperativismo e a gestão destas orga-
nizações. Participaram produtores rurais, 
pequenos empresários, profissionais libe-
rais e funcionários de empresas da área 
de atuação da cooperativa, que abrange a 
cidades das Regiões Noroeste e Fronteira 
do Rio Grande do Sul. 
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O momento foi de emoção para todos, 
principalmente quando os concluintes 
manifestaram sua alegria por estarem fa-
zendo parte de uma universidade federal, 
através desta ação de extensão. O primei-
ro diploma na vida de muitos era celebra-
do com entusiasmo.
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Com projeto gráfico elaborado pelo 
acadêmico do curso de Produção Edito-
rial da UFSM, Jean Rossi, diagramador da 
Assessoria de Comunicação do Colégio, o 
Boletim Eletrônico ou Poli Notícias, agora 
se intitula Boletim Digital. A proposta visa 
uma atualização para um modelo mais 
dinâmico e atrativo pelo qual as notícias 
sobre a unidade administrativa são infor-
madas. 

A ideia foi adaptar o modelo antigo 
para um design mais moderno, de acordo 
com as novas tecnologias e dispositivos 
com os quais nossos alunos, professores e 
servidores estão conectados diariamente. 

Esperamos que as novas mudanças 
inspirem nossa comunidade acadêmica 
para se reinventar sempre e para manter 
ativo o envio de notícias para nosso infor-
mativo. 

Atenciosamente, 
Assessoria de Comunicação Colégio Politécnico

Boletim do Politécnico ganha 
novo visual e nome
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