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A exposição de fotografias sobre Bio-
diversidade, organizada pelo 2º semes-
tre do Curso de Gestão Ambiental, sob 
orientação da Professora Franciele A. Neis, 
teve como principal objetivo promover a 
temática do patrimônio natural biológico, 
designadamente as regiões naturais, os 
ecossistemas, os habitats e as espécies da 
fauna e flora, através de fotografias rela-
cionadas com esta temática. As fotografias 
foram expostas até o dia 20 de novembro 
e o objetivo foi de fomentar o debate e a 
reflexão da sociedade para a necessidade 
de conhecer, promover e conservar a bio-
diversidade. 

Superior em Gestão Ambiental realiza 
exposição de fotografias sobre 

Biodiversidade
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No dia 13 de novembro a turma do úl-
timo semestre do curso Técnico em Agro-
pecuária, acompanhada do professor 
Gustavo Pinto, visitou a Centrais de Abas-
tecimento do Rio Grande do Sul (CEASA/
RS). Durante a visitação, os alunos conhe-
ceram o Galpão dos Produtores, a Central 
de Flores e os boxes dos atacadistas e, na 
sede administrativa, eles foram recebidos 
pelo diretor Administrativo Financeiro Cel-
so Pazuch.

Fonte: http://www.ceasa.rs.gov.br/noticia.php?idp=917

Turma do Técnico em Agropecuária 
realiza visita à CEASA/RS 
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Na noite do dia 13 de novembro o aluno 
Gabriel de Araujo Lopes, do curso  Técnico 
em Agricultura, realizou a defesa de seu 
estágio curricular obrigatório realizado no 
Departamento de Fitotecnia, Núcleo de 
Melhoramento e Propagação Vegetativa 
de Plantas da UFSM, com a supervisão do 
Prof. Dilson Antônio Bisognin. 

Gabriel apresentou seu trabalho e de-
pois respondeu a questionamentos dos 
alunos do 2º semestre do curso e da ban-
ca avaliadora, composta pelos professores 
Adão Leonel Mello Corcini, Tatiana Tas-
quetto Fiorin e Renato Trevisan, orientador 
do estágio. 

A coordenação do curso e demais pro-
fessores desejam todo sucesso ao Gabriel, 
aluno comprometido com suas atividade 
acadêmicas. 

Curso Técnico em Agricultura 
realiza primeira defesa de estágio
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De 6 a 9 de Novembro o Prof. Renato Tre-
visan e o TAE, Hazael S. Almeida, participa-
ram do VIII Encontro de Pequenas Frutas e 
Frutas Nativas do Mercosul e do VII Simpó-
sio da Cultura do Morango, na cidade de Pe-
lotas – RS. Na ocasião foram apresentados 
cinco trabalhos, sendo “Germinação in vitro 
de Acca sellowiana em função do tamanho 
dos frutos”, de autoria do professor Renato, 
e os demais trabalhos, “Avaliação do desen-
volvimento inicial de quatro cultivares de 
morango na região de Santa Maria”, “Ver-
micomposto em substituição ao solo no de-
senvolvimento de plantas de morangueiro 
da cv. Aromas”, “Fungos micorrízicos arbus-
culares e composto orgânico para desenvol-
vimento de plantas de morangueiro da cv. 
Aromas” e “Fungos micorrízicos arbuscula-
res para desenvolvimento e qualidade de 
plantas de morangueiro da cv. Albion”, de 
autoria do TAE Hazael.

Professor e Técnico Agrícola do 
Politécnico apresentam trabalhos 

em Pelotas
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Dentro da programação, foram realizadas 
visitas dentro dos campos experimentais da 
Embrapa Clima Temperado, onde visitou-se 
pomares de morango, amora e araçá. Junto 
com as visitas, a Embrapa (Empresa Brasilei-
ra de Agropecuária) realizou doação de cerca 
de 150 mudas de diversas espécies nativas, 
além de conseguir dois kits de mudas do pro-
jeto Quintais Orgânicos, que vêm para diver-
sificar a apoiar o Setor de Espécies Nativas e 
Pesquisas Ambientais (SENPA).
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No dia 06 de novembro, a Comissão 
de Planejamento Ambiental do Colégio 
Politécnico adotou as lixeiras do largo do 
Planetário, onde ocorre semanalmente a 
Polifeira do Agricultor, projeto de extensão 
do Politécnico. O grupo Mutirão fez a pin-
tura e reinstalação das lixeiras nas cores 
referentes ao projeto da Coleta Seletiva da 
UFSM, verde nas lixeiras de resíduos reci-
cláveis, cinza para os rejeitos e marrom 
para os resíduos orgânicos.

Grupo Mutirão reforma lixeiras 
do Planetário
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Aconteceu no dia 21 de novembro, no Co-
légio Politécnico, o evento Roda de Conversa: 
compartilhando experiências sobre inclusão. 
Este evento foi promovido pelo Departamen-
to de Ensino e foi mediado pela Educadora 
Especial Fabiane Breitenbach, servidora do 
Núcleo de Acessibilidade da UFSM. A Roda de 
Conversa teve como objetivo promover o di-
álogo a respeito dos processos de inclusão no 
Colégio Politécnico, que ocorreram no ano de 
2018. Esta iniciativa faz parte da Diretriz 1, 
do PDU (Plano de Desenvolvimento da Unida-
de) que trata da inclusão social, permanên-
cia e êxito, cujo objetivo 1 é o de fortalecer 
o compromisso social através de ações que 
garantam a inclusão.

Fabiane Breitenbach iniciou a roda de 
conversa fazendo uma breve apresentação 
sobre o contexto da inclusão nos cursos téc-
nicos. Também abordou sobre as Políticas 
Públicas para a Inclusão no Ensino Técnico, 
Tecnológico e Superior. 

Roda de conversa sobre inclusão é 
realizada no Politécnico
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Estiveram presentes no evento professo-
res dos Cursos Técnicos em Farmácia e em 
Paisagismo, que receberam através das co-
tas, no ano de 2018, alunos com deficiência. 
Além desses, outros professores e servido-
res do colégio participaram das discussões, 
que foram muito significativas e enriquece-
doras para a construção de conhecimentos 
a respeito da inclusão. Compartilharam suas 
vivências junto aos alunos com deficiência, 
algumas de suas preocupações docentes, 
bem como as aprendizagens construídas no 
processo de inclusão. 

Espera-se, a partir dos relatos e das tro-
cas sobre o que foi vivenciado até aqui, que 
os alunos sejam os maiores beneficiados. 
Que suas necessidades e habilidades sejam 
atendidas e desenvolvidas para realizarem 
suas atividades de forma mais dinâmica e 
autônoma. Que vençam as barreiras que os 
impedem de estar incluídos em todos os es-
paços e momentos da rotina escolar. 

“A prática da inclusão propõe um novo 
modo de interação social, no qual há uma 
revolução de valores e atitudes que exi-
gem mudanças na estrutura da sociedade 
e da própria educação escolar” (SANTIAGO, 
2014, p. 87).

Fonte: SANTIAGO, Eliane Cristina de Lima. Escola: 
Práticas e possibilidades pra uma educação inclusi-
va. In: SILUK, Ana Cláudia Pavão (Org.). Atendimento 
Educacional Especializado: processos de aprendiza-
gem na universidade. 1. ed., 1. reimpr. Santa Maria: 
Laboratório de Pesquisa e documentação. Centro 
de Educação. Universidade Federal de Santa Maria: 
UFSM, 2014.
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O VIII Singescoop - Simpósio Nacional de 
Gestão de Cooperativas é um evento pro-
movido pelo Curso de Gestão de Coopera-
tivas, pela Cespol - Cooperativa-Escola dos 
Estudantes do Colégio Politécnico da UFSM 
e pelo Programa de Pós-Graduação em Ad-
ministração (PPGA) da UFSM e busca aten-
der aos anseios cooperativistas atuais, com 
especial destaque para a educação coo-
perativa. Nossas primeiras edições foram 
marcadas por apresentarem importantes 
resultados dentro da comunidade acadêmi-
ca para a qual foi voltado até então e agora 
chega a sua oitava edição com abrangência 
nacional visando a integração com lideran-
ças cooperativistas, gestores de cooperati-
vas, lideranças políticas do cooperativismo 
e cooperativas em geral, das mais diversas 
localidades. 

VIII Singescoop acontece de 
28 a 30 de novembro
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Para esta edição de 2018 o Singescoop 
tem como tema “Sociedades Sustentáveis 
por meio da Cooperação” e objetiva pro-
porcionar a discussão de temas relativos 
ao cooperativismo, em especial, à gestão 
das cooperativas. Neste ano também acon-
tecerá conjuntamente o 1º Fórum de Coo-
perativismo do Singescoop, cujo objetivo é 
oportunizar a apresentação e a discussão 
dos resultados das pesquisas sobre o coo-
perativismo nacional, bem como cases de 
boas práticas de gestão de cooperativas, 
atraindo a comunidade acadêmica e pro-
movendo a integração com o mercado.

Serão três noites com a finalidade de apro-
fundar as discussões acadêmicas e profissio-
nais do mundo cooperativista e proporcionar 
a ampliação dos conhecimentos dos profis-
sionais, dos acadêmicos e da comunidade 
cooperativa que participam dessa jornada. A 
programação completa e as inscrições pode-
rão ser feitas pelo site www.singescoop.com.
br. O VIII Singescoop ocorrerá entre os dias 
28, 29 e 30 de novembro no Ouro Preto Salão 
de Eventos (BR-287, Km 240, 1664 – Santa 
Maria/RS). A iniciativa tem o patrocínio do 
Sicredi, da Cotrisel, da Camnpal e do Ouro 
Preto Salão de Eventos.
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