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1ª Lagarteada do Poli 

    Na sua primeira edição, a Lagarteada do 

Poli contou com a organização do Setor de 

Fruticultura e da Assessoria de Comunicação 

do Colégio. O evento foi realizado nesta sexta-

feira (24), nos intervalos do turno da manhã e 

da tarde, na área externa do bloco F. A ativi-

dade foi criada com o intuito de promover a 

socialização dos alunos e ao mesmo tempo 

dar um destino a grande produção de berga-

motas do Setor de Fruticultura.    

Politécnico escolhe delegados 

para estatuinte 

    O Colégio Politécnico realizou, no dia 22 de 

junho, a eleição dos delegados que represen-

tarão a instituição na estatuinte. A chapa ven-

cedora é composta pelos docentes Diana 

Bertani Giotto e Claúdio Renato Schlessner 

Kelling; o técnico administrativo em educação 

Jorge Eugênio da Silva Filipetto e os discentes 

Roberto Pippi Antoniazzi e Vanessa Fogaça 

Borba.  

. 

Bambootec S.A/E destinará 

lucros a instituição filantrópica 

    A Bambootec além de proporcionar a vi-

vência empresarial e administrativa aos seus 

membros estará revertendo os valores refe-

rentes à venda de porta-canetas, até o térmi-

no do semestre, a uma instituição filantrópica 

que será anunciada no fim das atividades.  
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    Na última quarta-feira (23), o Núcleo de pa-

nificação e confeitaria do Colégio Politécnico 

da UFSM promoveu uma oficina de fabrica-

ção de panetone sem glúten. 

Oficina de pães integrais 

 
    A equipe do projeto “Produção de Panifi-

cados” convida a comunidade para participar 

da oficina de produção de pães integrais no 

dia 05 de julho. Será uma turma de 15 partici-

pantes, às 14h, no Núcleo de Panificação do 

Colégio Politécnico. O período de inscrição se-

rá de 27 de junho a 01 de julho, pelo formu-

lário (https://docs.google.com/forms/d/ 

1mtnoZdk1LGMkZvq8XnPsFD_kJ4v1DkiJzjM

GZso8ERw/viewform). 

 
 

  

    As turmas serão definidas a partir da ordem 

de inscrição no site. Cada candidato deverá 

confirmar sua presença na oficina após rece-

ber um e-mail da equipe sobre sua partici-

pação. Na falta do e-mail de confirmação, a 

vaga será destinada ao próximo inscrito. 

Oficina de Panetones 
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Descubra 2016 lança 

campanha intimista 

    A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e 

a Comissão Permanência de Vestibular (Co-

perves) realizaram o lançamento da campa-

nha para a 3ª edição do Descubra UFSM, na 

manhã desta terça-feira (23). Nesta edição, a 

questão do autoconhecimento tem destaque. 

Elaborada pela Facos Agência, a campanha 

recebeu o slogan “O todo que é você”, foca-

do na pluralidade de sentimentos e valores 

dos quais é formado cada jovem. 

    Para chegar ao slogan, a equipe da Facos 

Agência, formada por estudantes de Comuni-

cação Social e coordenada pela professora Ju-

liana Petermann, realizou uma pesquisa com 

estudantes de ensino médio para ter conhe-

cimento do que eles esperam do Descubra. 

“A primeira coisa que a gente percebeu, o fa-

tor mais importante, é que no Descubra falta-

va uma percepção mais intimista do jovem. 

São jovens que, em essência, buscam muito a 

valorização do eu. Não um eu egocêntrico,  

mas um eu de essência mesmo, de valores. 

Então, a gente percebeu que isso seria um 

ideal que faltava muito”, explica a acadêmica 

de publicidade Elena Dias, responsável pelo 

atendimento da campanha. 

    O Descubra é um evento institucional que 

possibilita aos estudantes, principalmente de 

ensino médio, um contato próximo com to-

dos os cursos de graduação que a UFSM ofe-

rece. No evento, o jovem dialoga com acadê-

micos e professores, e experimenta um pouco 

do que é estudado em cada área. Este ano, 

irá acontecer nos dias 15, 16 e 17 de setem-

bro das 9h às 17h. O local será o mesmo das 

edições anteriores, o Centro de Eventos. 

    As escolas devem se inscrever, a partir do 

início de agosto, para agendar a visita dos 

alunos. O ofício com as instruções e o prazo 

oficial para as inscrições será divulgado nos 

próximos dias. 

 

Descubra o seu lugar no universo 
 

    Este ano, o evento terá uma nova atração, 

o "Descubra o seu lugar no universo". Propos-

ta pelo PET Física, a ideia é conduzir os estu-

dantes a uma visita guiada ao “sistema solar”. 

Para isso, "planetas" serão espalhados pelo 

campus, de acordo com as proporções em ta-

manho e distância que os astros ocupam no 

espaço. 
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Descubra Virtual 
 

    Outra novidade é que o Descubra poderá 

ser visitado virtualmente. Segundo o Coorde-

nador de Planejamento Acadêmico, professor 

Jerônimo Tybusch, será criado um site em 

que, ao acessar, a pessoa irá escolher um ava-

tar para caminhar pelos centros de ensino da 

UFSM com informações condensadas de ca-

da curso em um espaço mais dinâmico.  

fessor Bento Alvenir Dornelles de Lima do 

IFF/Campus Alegrete. A professora Mônica foi 

aprovada para a classe de Professora Titular, 

tendo a Portaria publicada no último dia 30 

de maio. 

 

Politécnico tem mais uma 

docente aprovada à Classe de 

Professora Titular 

    Na tarde do dia 20 de maio, reuniu-se a Co-

missão Especial de avaliação de desempenho 

para promoção à classe de Professora Titular 

da Carreira de Magistério do EBTT, a docente 

Mônica Brucker Kelling. A comissão foi presidi-

da pelo professor Hércules Nogueira Filho e 

contou com a participação dos professores 

Antonio Augusto Cortiana Tambara e Marcos 

Gregório Ramos Hernandez, ambos do 

IFF/Campus São Vicente do Sul, além do pro- 
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