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A Biblioteca Setorial do Colégio Politécnico, loca-
lizada no térreo do prédio F, informa a aquisição 
de 162 livros e 74 DVDs para seu acervo. O acúmulo 
contabilizado é referente ao período de setembro de 
2016 até 17 de abril de 2017. 

Entre as principais aquisições estão romances e li-
vros técnico-científi cos, importantes tanto para o 
estímulo da leitura em estudantes do ensino médio 
quanto para capacitação profi ssional de alunos dos 
cursos técnicos e superiores da instituição.

Em março, o local recebeu sua nova bibliotecária, 
Margaret Basso. Além dela, trabalham quatro bol-
sistas: Tatiana Ventura, Luciane dos Santos, Alexia 
Donida e Simone Puntel.

Os horários de funcionamento da BSCP são de se-
gunda a quinta-feira, das 7h30min às 21h e sexta-fei-
ra das 7h30 às 19h.

A Biblioteca Setorial do Colégio Politécnico, loca-

Biblioteca Setorial do Colégio 
Politécnico tem novas 

aquisições e equipe

No dia 12 de abril, iniciaram as atividades da ação de en-
sino voltada à formação de uma equipe de Futsal do Co-
légio Politécnico. Os 20 estudantes participantes são alunos 
regularmente matriculados em cursos do Colégio Politécni-
co, os quais foram selecionados mediante edital. A ação é 
coordenada pelo professor Vanderlei Severo da Silva, sendo 
que, neste semestre, as atividades são realizadas todas as 
quartas-feiras, das 19h às 21h, no Ginásio Poliesportivo do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).
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Aconteceu no dia 08 de abril, a partir das 9h da 
manhã, a reunião geral dos servidores docentes 
e técnico-administrativos do Colégio Politécnico. 
A fi nalidade de efetuar a reunião no sábado foi 
evitar a suspensão de aulas e possibilitar a par-
ticipação do maior número possível de pessoas. 

Foram tratados diversos assuntos de interesse 
do Colégio Politécnico concernentes ao ensino, à 
pesquisa e à extensão. O evento, realizado no 
Anfi teatro do Colégio, teve como objetivo infor-
mar os interessados sobre assuntos anteriores e 
futuros relacionados ao Colégio desde sua últi-
ma reunião no segundo semestre de 2016, assim 
como apresentar as novas equipes de servidores 
da unidade. 

Algumas das pautas do encontro transcorre-
ram por prestações de contas do departamento 
administrativo, sobre assistência estudantil, cus-
teio e capital do ano de 2016; e por parte da 
Cooperativa Escola (CESPOL).

Além disso, a Comissão Setorial de Avaliação 
falou sobre a Auto-avaliação Institucional 2016, 
a Avaliação do docente pelo discente no segun-
do semestre do ano passado e sobre o acompa-
nhamento de egressos do Colégio Politécnico da 
UFSM.

Aconteceu no dia 08 de abril, a partir das 9h da Aconteceu no dia 08 de abril, a partir das 9h da 

Colégio Politécnico realiza Reunião Geral de servidores

Outra das temáticas expostas foi uma refl exão 
sobre educação e o papel dos servidores e da escola 
nesse processo, envolvendo as concepções e diretrizes 
da educação profi ssional no século XXI. Nesse sentido, 
também foi abordada a importância do incentivo às 
empresas juniores do Colégio, a fi m de que se exercite 
uma visão empreendedora e a prática profi ssional, 
aproximando o mercado de trabalho dos estudantes. 

Com um caráter estritamente informativo, o 
encontro ainda reuniu assuntos relacionados à nova 
assessoria de comunicação do Colégio, os eventos 
anteriores em que o Politécnico esteve presente ou 
promoveu e aos eventos futuros que serão organiza-
dos ou terão a colaboração da unidade. Ainda foram 
elencados planejamentos para o ano de 2017 no que 
tange a orçamentos e aos Planos de Desenvolvimen-
to Institucional e da Unidade.

Ao fi nal, foi realizada uma avaliação do encontro e 
defi nida a realização de reuniões sistemáticas, abor-
dando temas variados, como forma complementar 
à reunião geral por convocação. Tais encontros serão 
realizados mediante convite a todos servidores.

O primeiro encontro apresentou o tema “diárias 
e passagens dos servidores”e aconteceu no dia 11 de 
abril. A próxima temática deve englobar assuntos 
referentes à pesquisa e extensão.
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Em meio a tantas notícias sobre alimentos 
contaminados, a comunidade santa-ma-
riense pode comemorar: a partir do fi nal 
deste mês de abril, a UFSM passa a sediar 
uma feira livre regular, com alimentos frescos 
e saudáveis produzidos em Santa Maria. A 
inauguração da Polifeira do Agricultor é um 
projeto de extensão do Colégio Politécnico, 
com apoio da Prefeitura Municipal de Santa 
Maria e teve início dia 24 de abril.

A proposta da Polifeira é constituir-se como 
um espaço de comercialização de frutas, 
hortaliças, fl ores e produtos da agroindús-
tria produzidos em Santa Maria, evitando 
a intermediação. De acordo com os coorde-
nadores do projeto, o técnico administrativo 
Eduardo Luft e o professor Gustavo Pinto da 
Silva, o objetivo é que a feira trabalhe a partir 
da realidade do setor agropecuário de Santa 
Maria, caracterizado por agricultores conven-
cionais, orientando-os para uma produção 
mais orgânica, por meio da substituição gra-
dativa dos insumos tradicionais por produtos 
biológicos ou de “carência zero”, ou seja, com 
menores índices de aditivos químicos.

Nesse sentido, visando assegurar a quali-
dade e a origem dos alimentos ofertados, o 
Colégio vem atuando na capacitação dos 
produtores envolvidos. A seleção dos atuais 
18 agricultores participantes se deu a partir de 
um edital público e de palestras de instrução, 
realizadas no mês de janeiro. Des-
de então, eles têm participado de 
uma série de ações de qualifi ca-
ção contínua, por meio de cursos 
e visitas técnicas, além de ativida-
des pontuais, como uma visita à 
Expoagro Afubra, em Rio Pardo, 
onde os agricultores puderam co-
nhecer novas tecnologias para a 
substituição dos insumos químicos 
convencionais por produtos me-
nos agressivos à saúde humana.

A coordenação da Polifeira sa-
lienta, ainda, que a produção de 
alimentos orientada para a comercialização 
local tem sido considerada uma importante 
contribuição para os processos de desenvolvi-
mento rural, 

colaborando para a sustentabilidade da 
agricultura familiar e assegurando que tanto 
os produtos quanto os recursos fi nanceiros per-
maneçam no município. “Além disso, a feira 
pretende assegurar alimentos sadios, em um 
período em que se vive um clima de ansieda-

de pública em torno do consumo”, 
observa Gustavo.

O professor acrescenta, também, 
que ao explorar o mercado de 
proximidade, minimiza-se o des-
locamento dos alimentos e as con-
sequentes perdas. A relação direta 
entre os agricultores e os consumi-
dores é uma das vantagens da 
feira, garantindo segurança sobre 
a origem dos alimentos aos com-
pradores, além de autonomia e li-
quidez dos recursos fi nanceiros aos 
produtores.

O evento será realizado regularmente no 
Campus da UFSM, em frente ao Planetário, 
todas as segundas e quintas-feiras à tarde, a 
partir das 15h30min.
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Colégio Politécnico organiza Feira Livre no campus da UFSM

Fonte: Assessoria de Comunicação do Gabinete do Reitor e Assessoria de Comunicação UFSM   Fotos: Mariana Pinto
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Durante os turnos da manhã e tarde do 
dia 19 de abril, a equipe da fruticultura do 
Colégio Politécnico, em parceria com a Ema-
ter Regional de Santa Maria e com o Instituto 
Federal Farroupilha de São Vicente do Sul, 
realizou o 18º Dia de Campo da Fruticultura 
com o tema “desafi os na produção de mo-
rangos”.

O evento foi aberto à comunidade, princi-
palmente aos produtores e técnicos da área, 
com o objetivo de divulgar o potencial e os 
desafi os do manejo e produção do moran-
go, assim como estimular e capacitar jovens 
produtores. Foi organizado pelos professores 
Diniz Fronza, coordenador da área de fruti-
cultura do Colégio Politécnico, Rodrigo Go-
doi, coordenador do setor de fruticultura e 
olericultura do IFF São Vicente do Sul e pelo 
assistente técnico Alfredo Schons, engenheiro 
agrônomo da Emater Regional de Santa 
Maria.

Pelo turno da manhã, foram quatro pa-
lestras no auditório do Politécnico, caracte-
rizadas como aporte teórico às atividades 
práticas pela parte da tarde, em que foram 
montadas dez estações práticas didáticas no 
setor de fruticultura. 

Em cada estação, o público recebeu peque-
nas palestras com temáticas sobre manejo da 
irrigação e fertirrigação, tipos de substratos e 
cuidados, elaboração da calda nutritiva com 
cama de aviário, formas de comercialização, 
embalagens e agregação de valor, manejo 
do morangueiro em sistema hidropônico, do-
enças e pragas, custos de produção, podas e 
adubação foliar e energia eólica. 

Os assuntos foram selecionados de acordo 
com as demandas dos produtores. Estima-se 
que, ao longo do dia, 360 pessoas, em sua 
maioria produtores vindos de 70 municípios, 
tenham participado do evento.

Além dos estandes sobre a cultura do mo-
rango, o encontro teve a participação das 
empresas Irriga fértil e Agro Santa da área de 
soluções agrícolas, e da Carolina Soil do Brasil, 
especializada em substratos, que realizaram 
a divulgação de seus produtos no evento. 

No mês de março, a equipe de fruticultura 
realizou três treinamentos para 159 produto-
res de frutas, sendo dois sobre nogueira-pecã 
e um para produtores de morango. Parti-
ciparam produtores de vários estados, bem 
como do Uruguai e do Equador.

Durante os turnos da manhã e tarde do 
dia 19 de abril, a equipe da fruticultura do 
Colégio Politécnico, em parceria com a Ema-

Equipe da Fruticultura tem Dia de 
Campo sobre Morango
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No dia 07 de abril, às 14h ocorreu uma ceri-
mônia de formatura de gabinete de cursos téc-
nicos e superior do Colégio Politécnico. O ato foi 
realizado no Anfi teatro da instituição de ensino 
e contou a presença dos professores Valmir Aita, 
diretor do Colégio; Gilmar Wakulicz, coordena-
dor do Curso Técnico em Administração; Hér-
cules Nogueira Filho, 
coordenador do Curso 
Técnico em Agrope-
cuária; Sônia Maria 
Moreira Crescencio, co-
ordenadora do Curso 
Técnico em Alimentos; 
João Telmo de Olivei-
ra Filho, coordenador 
do Curso Técnico em 
Contabilidade; Oneide 
José Pereira, coordenador do Curso Técnico em 
Geoprocessamento e Antoninho João Pegoraro, 
coordenador do Curso Superior de Tecnologia 
em Geoprocessamento. 

Além dos docentes, estiveram presentes os 
servidores técnico-administrativos Daniela de 
Mello, Filipe Venturini Bassan e Mauro Ben Hur 
Felipetto

A cerimônia solene teve os seguintes for-
mandos:

Curso Técnico em Administração
Gabriel Salin Nuh
Mariana Deboni Blaya
Nadine Laura da Silva
Paloma Brito da Silva
Rejane de Fatima Vestena
Curso Técnico em Agropecuária
Barbara Abreu
Daniel da Luz Pereira
Murilo de Carvalho Correa

Curso Técnico 
em Alimentos

Letícia Wegner 
Bordignon

Luciene Guilher-
mano da Silva

Curso Técnico 
em Contabilida-
de

Lucca Rosito Ma-
chado

Curso Técnico em Geoprocessa-
mento

Juliana Tramontina
Murilo da Silva Pfeifer
William Gaida
Curso Superior de Tecnologia em 

Geoprocessamento
Rosiéli Cherobin Ruviaro
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No dia 19 de abril, das 8h às 15h30, o projeto 
Mandala promoveu o 4º Módulo do Curso Bá-
sico sobre plantas medicinais aromáticas e conti-
nentais. O evento, realizado na sala A17, foi co-
ordenado pela bióloga e fi toterapeuta, Marilia 
Pozzo e contou com a presença do supervisor 
regional do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR), Diego da Silva Coimbra. 

O encontro reuniu alunos do curso de paisagis-
mo do Colégio Politécnico e teve como objetivo 
informar a utilização correta das plantas e seus 
usos fi toterápicos. 

No dia anterior,  18 de abril,  das 8h às 17h, o 
grupo deslocou-se para uma atividade de cam-
po na empresa Vimontti, que é dedicada ao 
cultivo, extração e comercialização de óleos es-
senciais e ervas.

No dia 19 de abril, das 8h às 15h30, o projeto 

Projeto do Curso Técnico em 
Paisagismo do Politécnico

 promove evento

senciais e ervas.
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