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    Encerrou na última sexta-feira (21), na Uni-

versidade Federal de Santa Maria, a 31ª edi-

ção da Jornada Acadêmica Integrada (JAI). O 

evento contou com a apresentação de traba-

lhos de ensino, pesquisa e extensão desenvol-

vidos pelos acadêmicos de graduação e pós-

graduação da UFSM e de várias outras Uni-

versidades da região.  

    As atividades ficaram divididas entre os qua-

tro grandes sub-eventos: o 31º Salão de Inicia-

ção Científica, o 9º Fórum de Extensão Conta, 

a 8ª Mostra de Ensino e o 7º Salão de Pós-

Graduação. Aconteceu ainda, pela primeira 

vez, a JAI JOVEM, um evento voltado aos 

alunos do ensino médio da região, que tive-

ram a oportunidade de apresentar as pesqui-

sas realizadas em suas escolas. 

 

JAI termina com número 

recorde de trabalhos inscritos  

mento de 56,6% em relação ao número de 

trabalhos inscritos em 2013, com cerca de 

500 trabalhos adicionais a cada edição.  

    A JAI busca estimular a iniciação dos alunos 

no meio acadêmico, promover a troca de ex-

periências entre eles e divulgar seus trabalhos 

de ensino, pesquisa e extensão. Em torno de 

60 trabalhos do Politécnico foram apresenta-

dos. 

    Além das inovações, essa edição apresenta 

recorde no número de trabalhos inscritos: ao 

todo, foram 4.447, sendo 3.651 na forma de 

painéis e 605 orais. Em 2015, foram 3.829 ins-

crições. Nos últimos três anos, houve um au- 

Projeto Adote Ação 

Politécnico é destaque no JA 

Ideias 

    Durante o JA Ideias, a apresentadora do 

programa, Michele Dias, e a coordenadora do 

Grupo de Apoio e Incentivo a Adoção de 

Santa Maria (Gaia-SM), Daniela Ramos, con-

versaram a respeito da adoção tardia.  

    Os abrigos de Santa Maria acolhem os 

adolescentes só até os 18 anos, e uma das 

principais preocupações das entidades e tam-

bém do Poder Judiciário é o que vai aconte-

cer com esses jovens depois de eles serem 

desacolhidos. Para tentar mudar essa realida-

de, o Colégio Politécnico, o Ministério Público 
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e o Grupo de Apoio e Incentivo a Adoção de 

Santa Maria (Gaia-SM) criaram um projeto 

que é pioneiro no país e que busca a autono-

mia destes jovens. O projeto Adote Ação Poli-

técnico consiste no treinamento e aprimora-

mento profissional de adolescentes na faixa 

etária dos 14 aos 18 anos que estejam em 

situação de acolhimento institucional. Estes 

jovem participam de um programa de apren-

dizagem gratuito executado por professores, 

alunos e servidores técnico-administrativos do 

Colégio. 

 

 

Professora do Politécnico 

defende tese 

gos até a Justiça decidir se podem ou não ser 

liberados para adoção por outras famílias. 

 

    Adolescentes em situação de abrigo institu-

cional são aqueles que foram retirados da 

guarda de sua família biológica, em razão de 

esta não proporcionar um ambiente saudável 

para eles. Em geral, tratam-se de adolescentes 

vítimas de abandono, maus tratos, violência 

doméstica e outras circunstâncias graves. Na 

situação de acolhimento, eles vivem em abri- 

    De acordo com o grupo Gaia-SM, devido à 

morosidade da Justiça brasileira e à pouca 

aceitação por pretendentes a adoção, esses 

adolescentes ficam em uma espécie de limbo 

social até completar 18 anos de idade, quan-

do são convidados a deixar os abrigos e 

ganham as ruas como sua nova morada. E o 

projeto busca dar todas as condições neces-

sárias, em termos de qualificação, para que es-

tes jovens consigam ingressar no mercado e 

garantir as condições necessárias para o seu 

bem estar social.  
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    No dia 7 de outubro, na sala Cláudio Mus-

soi, no Centro de Ciências Rurais, a professora 

Helena Maria Camilo de Moraes Noguei-

ra defendeu a tese “Viabilidade do cultivo da 

cana-de-açúcar irrigada para a produção de 

etanol”, do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Agrícola. 

 

 

Docentes recebem premiação 

na reitoria 

    O Prêmio Abeu foi instituído em 26 de mar-

ço de 2015, por meio de resolução interna 

que visava distinguir as melhores edições uni-

versitárias no âmbito do conhecimento cien-

tífico e acadêmico, bem como destacar o pro-

jeto gráfico mais acurado.  

    A Abeu objetiva, com a premiação anual, 

incentivar a qualificação das publicações das 

editoras universitárias, tanto pelo que diz res-

peito a excelência dos conhecimentos veicu-

lados pelos títulos como pela concepção esté-

tica das edições. 

    Saiba mais sobre a obra e como adquiri-la 

no site http://editoraufsm.com.br/. 

 

    A obra da Editora UFSM “Silvicultura do 

Eucalipto no Brasil”, organizada por Mauro 

Valdir Schumacher e Márcio Viera, está entre 

as finalistas do Prêmio da Associação Brasileira 

das Editoras Universitárias (Abeu), na catego-

ria "Ciências Naturais e Matemáticas". 

    Os vencedores de cada categoria serão co-

nhecidos durante a solenidade de entrega do 

prêmio, que acontecerá no dia 16 de novem-

bro, em São Paulo. 

Editora UFSM tem dois livros 

entre os finalistas do Prêmio 

Abeu 

    O Reitor da UFSM, Paulo Burmann, rece-

beu em seu gabinete, no dia 17 de outubro, 

os vencedores da premiação do 20º Concur-

so Inovação na Gestão Pública Federal pro-

movido pela Escola Nacional de Adminis-

tração Pública (Enap) e o Ministério do Plane-

jamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), 

além do Delegado da Receita Federal, Ara-

quém Ferreira Brum, e os diretores do Colégio 

http://site.ufsm.br/arquivos/uploaded/uploads/dee46830-4826-4089-83c6-972847f97958.png
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Politécnico, Prof. Valmir Aita, e o vice-diretor, 

Jaime Peixoto Stecca. O destaque sustentabi-

lidade ficou com o projeto “Destinação ambi-

entalmente adequada de resíduos provenien-

tes da destruição de bebidas apreendidas 

pela Receita Federal”, dos professores Cicero 

Urbanetto Nogueira, Helena Maria Camilo de 

Moraes Nogueira e José Tomaz Pires Soares. 

A parceria entre a Delegacia da Receita Fe-

deral de Santa Maria (DRF/SM) e a Univer-

sidade Federal de Santa Maria (UFSM) promo-

ve o descarte das bebidas e perfumes apren-

didos de forma ambientalmente sustentável.  

 

Formatura do Técnico em 

Fruticultura – EAD 

conhecer mais detalhadamente a iniciativa, 

confira o vídeo montado pela organização do 

evento no link:  

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=148&v=XCg6peU_1xw. 

 

Registro de Patente 

 

    Durante o encontro, também foi entregue 

o Registro de Patente do Programa de Com-

putador desenvolvido pelo professor do Colé-

gio Politécnico da UFSM, Cicero Urbanetto 

Nogueira, conhecido como 'Greentracker", os 

direitos patrimoniais da pesquisa se estendem 

até junho de 2026 pela universidade. 

 

 

    No último dia 15 de outubro, ocorreu a for-

matura do Técnico em Fruticultura – Modali-

dade EAD. O evento foi realizado no muni-

cípio de Agudo para os estudantes dos três 

Polos - Santa Maria, São João do Polêsine e 

Agudo. A solenidade contou com a participa-

ção do Reitor, Paulo Burmann, do Coordena-

dor da Rede Etec, Prof. Paulo Roberto Colusso,  

    Na usina piloto de etanol do Colégio Poli-

técnico da UFSM são realizados os processos 

de destilação de resíduos líquidos e o proces-

so que torna possível a sua reutilização. Todo 

o procedimento resulta na obtenção de com-

bustível destinado ao abastecimento da frota 

de veículos oficiais de ambas as instituições, 

outra parcela dos resíduos pode ser utilizada 

para fertilização das lavouras na área de 

produção do Politécnico. Há também outras 

alternativas como o álcool gel ou líquido, 

como utilização para limpeza ou assepsia na 

UFSM e em unidades da Receita Federal. Para 
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do Coordenador da EBTT, prof. Luis Fernando 

Sangoi, da Direção do Politécnico, professores 

e tutores. Formaram-se 35 alunos, sendo que 

dez ainda realizarão formatura de gabinete. O 

Coordenador do Curso, prof. Diniz Fronza, 

agradeceu o apoio da Instituição, dos profes-

sores, tutores, coordenadores e de toda a co-

munidade do Politécnico e dos Polos. 
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