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O segundo semestre do Curso Técnico 
de Farmácia realizou uma visita às áreas 
da Farmácia Hospitalar do Hospital Univer-
sitário de Santa Maria (HUSM), no dia 15 
de outubro, juntamente com a Professora 
da Disciplina de Farmácia Hospitalar, Dra. 
Anelise Levay Murari. Na oportunidade os 
estudantes puderam observar a organiza-
ção e dinâmica de funcionamento da Far-
mácia do HUSM.

Alunos do Curso Técnico em 
Farmácia realizam visita ao HUSM
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No dia 05 de novembro de 2018, sob 
a coordenação do Prof. Renato Trevisan e 
a pela colaboração dos TAES, Mauro Rech 
Cielo, Hazael Soranzo de Almeida, Jorge 
Felipeto e os estudantes do Curso Técnico 
em Meio Ambiente, bolsista Gabriel Hel-
mut Lasch Bugs e a estagiária Tatieli Re-
ges do SENPA (Setor de Espécies Nativas 
e Prática Ambientais), deram continuida-
de às ações do PDU (Plano de Desenvolvi-
mento da Unidade) do Colégio Politécnico, 
com o plantio das espécies florestais nati-
vas, nas áreas a serem recuperadas. 

Essa atividade faz parte das Ações Sus-
tentáveis na área experimental do Colégio 
Politécnico.

Equipe do Politécnico realiza plantio 
de espécies florestais nativas
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Nos dias 5 e 6 de novembro, o Coorde-
nador do Curso Técnico em Farmácia, Prof. 
Dr. Pablo Teixeira, ministrou duas palestras 
no curso sobre Boas Práticas de Fabrica-
ção para os produtores rurais do municí-
pio de Silveira Martins - RS. As palestras 
apresentadas pelo Professor foram sobre 
Doenças Transmitidas por Alimentos e so-
bre Análise de Perigos e Pontos Críticos de 
Controle (APPCC).

O curso foi promovido pela Emater/RS-
-Ascar em parceria com a prefeitura muni-
cipal de Silveira Martins, a Vigilância Sa-
nitária e a Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM).

Professor do Politécnico ministra 
palestras em Silveira Martins



POLITÉCNICO
COLÉGIO

UFSM

BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 474

 No dia 07 de Novembro, as alunas La-
viny Camargo Picoli e Fabiane Lopes Martins 
estiveram em Santana do Livramento para 
apresentar seus trabalhos sobre acessibili-
dade, orientadas pelo professor Marcos Ale-
xandre Rose Silva, no 10° Salão Internacio-
nal de Ensino, Pesquisa e Extensão (SIEPE).

A aluna Laviny enfatizou que 24% da 
população brasileira possui algum tipo de 
deficiência e a importância de desenvolver 
sistemas computacionais acessíveis para 
que qualquer pessoa, com ou sem deficiên-
cia, consiga utilizar; por isso, ela também 
apresentou recomendações que podem ser 
utilizadas para apoiar o desenvolvimento de 
sistemas acessíveis.

Alunas do curso de graduação em 
Sistemas para Internet apresentam 

trabalhos no 10° SIEPE
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A aluna Fabiane relatou em seu trabalho 
que, considerando as pessoas que possuem 
algum tipo de deficiência (auditiva, intelec-
tual, motora e visual), mais da metade pos-
sui deficiência visual; por isso, apresentou 
ferramentas educacionais que têm sido fei-
tas para apoiar os alunos com essa defici-
ência, mencionando detalhes dessas ferra-
mentas, tais como conceitos e tecnologias 
utilizados no desenvolvimento.
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A estudante do curso Técnico de Farmá-
cia, Amanda Moraes de Liz, esteve partici-
pando do 10º SIEPE - Salão Internacional 
de Ensino Pesquisa e Extensão nas cidades 
de Riveira/Santana do Livramento entre os 
dias 6 a 8 de novembro. Na oportunida-
de apresentou dois trabalhos, nos quais 
a Profª Dra. Anelise Levay Murari atuou 
como orientadora. 

Estudante do Técnico em Farmácia 
 participa de evento em Riveira 



POLITÉCNICO
COLÉGIO

UFSM

BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 474

Na última quinta-feira, dia 8 de novem-
bro, a equipe composta pela Profª Andréia 
Cirolini, Profª Vanessa Pires da Rosa e Profª 
Ana Paula Daniel e as bolsistas Márcia Liliane 
Rippel Silveira e Katiele Chaves Nascimento, 
realizaram a entrega das informações nutri-
cionais de alguns produtos comercializados 
na Polifeira do Agricultor da UFSM.

Essa atividade faz parte do projeto de 
Extensão do Colégio Politécnico intitulado 
“AÇÕES PARA ADEQUAÇÃO DA ROTULAGEM 
NUTRICIONAL DE PRODUTOS AGROINDUS-
TRIAIS” e, na ocasião, foram entregues 40 
informações nutricionais de diversos produ-
tos comercializados na Polifeira.

Equipe realiza entrega de 
informações nutricionais na 

Polifeira
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As agroindústrias de alimentos geralmen-
te encontram dificuldades para atender a 
uma série de requisitos e normas de fiscais, 
ambientais e sanitárias. Um dos aspectos 
exigidos para regulação é a rotulagem dos 
alimentos e, diante disso, o objetivo deste 
trabalho é promover ações para adequação 
de rótulos de produtos agroindustriais co-
mercializados em feiras de Santa Maria em 
relação à legislação vigente.

Além da atividade realizada no dia 8 de 
novembro, a equipe já havia avaliado ante-
riormente a conformidade da rotulagem dos 
produtos comercializados na Polifeira, que já 
possuíam rótulo, e promoveu uma palestra 
aos feirantes no dia 4 de junho.

A palestra, intitulada “Rotulagem de Ali-
mentos”, serviu para estimular a adequação 
à legislação em relação à rotulagem de ali-
mentos e à conscientização de que os rótu-
los servem como uma forma de ferramenta 
para escolhas alimentares.
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Uma comitiva, composta por professores 
e alunos do Politécnico, participou do I En-
contro dos Docentes do Cooperativismo e 
do XVIII Seminário Gaúcho do Cooperativis-
mo, realizados nos dias 08 e 09 de novem-
bro em Bento Gonçalves - RS e promovido 
pela OCERGS-SESCOOP/RS.

O primeiro evento teve como finalidade o 
compartilhamento de ideias entre os docen-
tes dos cursos de cooperativismo e gestão 
de cooperativas do Rio Grande do Sul, onde 
metodologias de ensino foram apresenta-
das e discutidas. Além disso, casos consi-
derados de sucesso foram compartilhados, 
entre eles, o caso da Cespol.

Professores e alunos do 
Politécnico participam de eventos 

do cooperativismo
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Por sua vez, o Seminário Gaúcho de Co-
operativismo abordou a temática da Inova-
ção e da Sustentabilidade. Foram discuti-
dos os papéis das cooperativas ante estas 
exigências, por meio de palestras e grupos 
de trabalho. Para finalizar o evento, o Sr. 
Márcio Lopes de Freitas, Presidente da Or-
ganização das Cooperativas Brasileiras, en-
fatizou a inovação social que as mesmas 
alcançam e situou-as nos desafios da ino-
vação e sustentabilidade tendo como prin-
cipal foco as pessoas.
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A partir das 10h de terça-feira, dia 13 de 
novembro, o grupo de capoeira Candeeiro 
fará uma apresentação em frente à escola 
como forma de celebração do Mês da Cons-
ciência Negra.

Em caso de chuva o evento será trans-
ferido para o ginásio das escolas no CEFD 
(Centro de Educação Física e Desporto).

Todos os servidores e estudantes estão 
convidados a prestigiar. 

Convite para prestigiar 
apresentação de grupo de capoeira
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Com o envelhecimento da população 
brasileira em ritmo acelerado, a ocupação 
de cuidador de idoso foi a que mais cresceu 
no país na última década entre 2,6 mil pro-
fissões pesquisadas pelo Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE). Para o idoso, ter a 
companhia de alguém especializado e que 
possa ajudá-lo a se manter ativo é funda-
mental para a longevidade.

Desde março, o Colégio Politécnico da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
criou dois novos cursos técnicos em Enfer-
magem e em Cuidados de Idosos. É a pri-
meira vez que os cursos são oferecidos de 
graça em uma instituição federal de ensino. 
O de cuidador de idosos é o primeiro técnico 
em Santa Maria e o terceiro no Brasil.

Desde que assumiu a direção do Politéc-
nico, em 2013, o diretor, Valmir Aita, conta 
que surgiu a vontade de implementar cur-
sos da área da saúde. 

Cursos Técnicos em Cuidados de 
Idosos e Enfermagem são notícia 

no Diário de Santa Maria

Dados de uma comissão formada para 
pesquisar a demanda apontaram a carên-
cia de profissionais para cuidar de idosos na 
região. Depois de os projetos serem elabo-
rados e aprovados pelo Ministério da Educa-
ção (MEC), o corpo docente foi contratado, 
e o processo seletivo, aberto. Nas duas tur-
mas, todas as vagas foram preenchidas.

- O colégio tem uma tradição na área 
agrícola e na parte de informática. Na ad-
ministração, são vários cursos, e na área da 
saúde, a gente não tinha. É um sonho tão 
antigo. Estar desbravando essa área do ido-
so é algo muito significativo, é um desafio, 
porque é uma grande necessidade da socie-
dade ter esse profissional - conta o diretor.

HABILIDADES

Os dois novos cursos contam com 13 
docentes contratados este ano. A equipe 
é multidisciplinar e reúne profissionais que 
trabalham em ambos os cursos. A coorde-
nadora do curso de Cuidados de Idosos, Da-
nize Rizzetti, diz que a meta é formar pesso-
as com mais habilidades no atendimento a 
pessoas de mais de 60 anos.
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-É muito importante ter essa equipe mul-
tiprofissional, porque o aluno que se capacita 
conosco vai sair com essa visão ampla. Ele 
vai ser capaz de atuar tanto com o idoso que 
é mais independente e necessita apenas de 
um auxilio e de um acompanhamento, quan-
to com o idoso dependente, que requer uma 
assistência mais ampla, que requer cuidados 
de saúde mais diferenciados - informa Danize.

A coordenadora e professora de Fisiote-
rapia salienta, ainda, que o profissional vai 
poder prestar tanto um apoio social, emo-
cional, como também auxiliar nas ativida-
des da vida diária dos idosos atendidos.

ENFERMAGEM
O outro curso da saúde criado este ano 

foi o Técnico em Enfermagem. Há diferen-
ça entre os dois cursos, mas nada impede 
que o estudante faça os dois. A coordenado-
ra Rosylaine Moura esclarece que o Técnico 
em Enfermagem trabalha todos os ciclos da 
vida, desde gestação, parto, bebê, adoles-
cente, adulto, mulher, homem e idoso. 

A habilitação busca dar uma formação 
geral para tratar de prevenção, recupera-
ção e reabilitação da saúde, tanto na área 
hospitalar como na de reabilitação coletiva.

O profissional de enfermagem é capaci-
tado para atender as pessoas em todas as 
fases da vida, enquanto o cuidador de idoso 
é mais particular.
ALUNOS BUSCAM OPORTUNIDADES COM 
A PROFISSÃO DE CUIDADOS DE IDOSOS

Ambas as turmas contam com 35 alunos. 
Talita Gomes, 36 anos, já concluiu o técnico 
em Enfermagem e, como atua na área, de-
cidiu agregar ainda mais conhecimento. Ela 
conta que sempre gostou de cuidar de idosos, 
que pensa muito nos pais e que o curso foi 
um presenta na sua vida. Assim que as aulas 
começaram, ela foi surpreendida.

- Quando surgiu essa oportunidade, foi 
um presente para mim, era tudo que eu 
queria. Cheguei aqui achando que era uma 
coisa, e é muito mais. Achei que ia apren-
der o que a gente já faz em casa, que é o 
cuidado voltado para a parte física, higiene 
pessoal, medicamentoso e só. Mas, na ver-
dade, é muito mais que isso - conta Talita. 
Ela ressalta que o curso cuida os aspectos 
físico, mental, social, psicológico.

- O nosso lema é manter a capacidade fun-
cional do idoso, a autonomia, prevenir as que-
das, ajudá-lo em todos os aspectos, mesmo 
quem tem algum tipo de limitação - diz Talita.
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Rosane Bastianello, 48 anos, decidiu se es-
pecializar por já cuidar de idosos na família. 
Ela também ficou surpresa e contente com as 
disciplinas.

- Tem muitas coisas que eu fazia antes 
que, hoje, não faço mais. A gente tenta fazer 
tudo por eles, e a gente aprendeu que temos 
que deixar eles com autonomia. Temos que 
incentivá-los para as atividades - afirma.

- Aqui, a gente aprende a ter um cuidado 
humanizado, prevenção e qualidade de vida 
- completa Rosane, que está empolgada com 
as lições que a ajudará a cuidar melhor dos 
sogros.

Fonte: Diário de Santa Maria, 07 de novembro de 2018
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