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Egresso do Colégio Politécnico recebe 
certificado na premiação dos 40 melhores 

trabalhos da JAI

Durante cerimônia ocorrida na tarde 
da última quinta-feira (04), a Comissão de 
Iniciação Científica da Pró-Reitoria de Pós-
-Graduação e Pesquisa (PRPGP) premiou 
os 40 melhores trabalhos apresentados na 
33ª Jornada Acadêmica Integrada da UFSM 
(JAI), realizada entre os dias 22 e 26 de 
outubro de 2018.

Os estudantes que integram o grupo 
dos 40 melhores trabalhos da JAI terão a 
oportunidade de representar a UFSM na 
71ª edição da Reunião Anual da Socieda-
de Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), que será realizada no mês de julho 
na Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS). A premiação dos trabalhos 
apresentados em 2018 ocorreu no Auditó-
rio do Centro de Ciências Rurais (CCR) e 
contou com as falas do reitor Paulo Afonso 

Igor Camargo Moiano (centro), destaque da JAI 
2018, recebe os cumprimentos do reitor Paulo Afonso 
Burmann (dir.) e do vice-reitor Luciano Schuch (esq.).

Fotos: Amanda da Cas.



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 481

cerca de um ano antes da Jornada no 
projeto “Design de interfaces usáveis e 
acessíveis em soluções computacionais 
para apoiar o ensino/ aprendizagem”, 
coordenado pelo professor Marcos; sendo, 
também, um preparatório para o trabalho 
de conclusão de curso do estudante: “Eu 
sempre gostei da área de pesquisa dele [do 
professor Marcos], que era tentar melhorar 
sempre e cada vez mais o mundo para as 
pessoas. Para o quesito de deficientes 
visuais, que foi a nossa escolha, eu vi que 
a gente poderia ajudar de alguma forma. 
Essa foi a nossa escolha”.

O aluno egresso salienta, ainda, a 
importância da orientação do docente 
durante toda a trajetória até a conquista 
do prêmio na JAI, bem como os desafios 
em se criar um programa acessível para 

Burmann e do coordenador da Jornada, pro-
fessor Paulo Cesar Piquini, que salientou a 
importância do evento enquanto uma mo-
tivação especial para os estudantes conti-
nuarem os seus trabalhos após a mostra. 
Em 2018, a JAI contou com 4470 trabalhos 
aprovados e 3.110 apresentados, tendo 
realizado, ainda, diferentes eventos saté-
lite durante a semana do evento.

Igor Camargo Moiano, egresso do curso 
de Sistemas para Internet do Colégio 
Politécnico, foi um dos premiados na 
cerimônia dos 40 melhores trabalhos da JAI, 
com o projeto “Características e diretrizes 
para o design de interfaces móveis 
acessíveis para pessoas com deficiência 
visual”, orientado pelo professor Marcos 
Alexandre Rose Silva. Igor conta que o 
trabalho já estava sendo desenvolvido 
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smartphones que não facilitam essa 
acessibilidade em suas interfaces. Agora 
como pesquisador voluntário da iniciativa, 
Igor conta que o projeto deve seguir 
buscando um trabalho conjunto com os 
deficientes visuais, a fim de que se tenha 
um feedback constante a respeito das 
deficiências e melhorias a serem feitas no 
aplicativo.
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O professor Volmir Polli salienta a boa 
adesão da comunidade nas últimas edi-
ções dos minicursos. Em 2018, foram 522 
vagas preenchidas, com atividades em 
que o público pôde conferir na prática 
como funciona o curso de Técnico em Ali-
mentos do Politécnico. Criadas em 2011, 
ainda como projeto do curso de Técnico 
em Agroindústria, as oficinas passaram, 
no fim de 2012, a compor as atividades do 
Técnico em Alimentos como uma manei-
ra de divulgar o curso à comunidade e ao 
público interessado nas temáticas aborda-
das.

Confira a programação completa:

Minicursos de Derivados Lácteos do 
curso de Técnico em Alimentos estão 

com inscrições abertas

O curso de Técnico em Alimentos do Co-
légio Politécnico realizará entre os meses 
de maio e julho deste ano os seus mini-
cursos sobre Derivados Lácteos. Com car-
ga horária de 4h e limite de vagas de 30 
participantes, as oficinas são abertas ao 
público e serão ministradas pelo professor 
Volmir Polli e pela estudante Eduarda Mai-
dana, do 3º semestre do curso de Técnico 
em Alimentos. Os minicursos ocorrerão no 
Laboratório de Leites do Colégio e as ins-
crições podem ser feitas na Secretaria do 
Politécnico (Bloco F, sala 323), pelo custo 
de R$10,00 - a participação nas oficinas 
garante a devolução integral do valor in-
vestido e recebimento de certificado. 
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CESPOL é parceira do Projeto Zelo em 
campanha para arrecadação de ração

O Projeto Zelo UFSM, vinculado à PRE - Pró-
-Reitoria de Extensão UFSM, iniciou no mês de 
março uma campanha de arrecadação de ra-
ção para os animais que vivem na Universida-
de. Até o fim de 2018, havia cerca de 80 cães 
e gatos abandonados no campus. A CESPOL 
(Cooperativa-Escola dos Estudantes do Colégio 
Politécnico da UFSM Ltda.) está recebendo do-
ações para o projeto na sala A13 da Unidade, 
onde também realiza, desde o ano passado, 
ações para arrecadação de fundos para o Zelo. 
No ano passado, a Cooperativa conduziu um 
brechó em prol do projeto, que deve ser orga-
nizado novamente em breve.  A bolsista e pri-
meira gerente da CESPOL, Kerli Hoppe, salienta 
que os interessados em auxiliar nas campa-
nhas destinadas ao Zelo podem contribuir com 
o brechó de bijus que vem sendo promovido 
pela Cooperativa desde o fim de março. Conta, 
ainda, que a organização deve realizar uma rifa 
de páscoa nesta semana em prol dos animais 
assistidos pelo projeto. Para contribuir com o brechó de bijus da CESPOL ou 

com a campanha de doação de ração do Projeto Zelo, 
visite a sala A13 do Colégio Politécnico.

Fotos: Amanda da Cas.
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Cursos de Técnico em Agricultura 
e Técnico em Zootecnia realizam 

viagem de campo

Estudantes do primeiro semestre dos cur-
sos de Técnico em Agricultura e Técnico em 
Zootecnia visitaram a empresa FIDA, locali-
zada na cidade de Caçapava do Sul, no último 
dia 23. Juntamente do professor Adão Leonel 
Mello Corcini, os alunos e alunas da disciplina 
de Solos conheceram a cava em que a com-
panhia explora e extrai a rocha calcária, bem 
como o local em que é realizada a moagem 
do material para obtenção e industrialização 
do calcário agrícola. Após visita ao espaço, 
as turmas estiveram no laboratório onde são 
feitos os testes de qualidade dos produtos da 
companhia, como o Fidagran, adubo rico em 
cálcio, magnésio, enxofre e boro comerciali-
zado pela FIDA. Encerrando a viagem, os es-
tudantes conferiram como ocorre o processo 
de fabricação da argamassa produzida pela 
empresa, sendo conduzidos posteriormente 
a um churrasco que é oferecido pela FIDA às 
comitivas que visitam as suas instalações. Turmas dos primeiros semestres dos cursos de Técni-

co em Agricultura e Técnico em Zootecnia visitam a FIDA. 
Fotos: Adão Leonel Mello Corcini.
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Café Cooperativo promovido pela 
CESPOL reúne público no Anfiteatro

Realizado na última quarta-feira (03), 
o Café Cooperativo promovido pela Coo-
perativa-Escola dos Estudantes do Colégio 
Politécnico da UFSM reuniu estudantes e 
egressos do curso de Gestão de Coopera-
tivas para a troca de experiências sobre 
a área. Também estiveram presentes no 
evento alunos e alunas do curso de Téc-
nico em Administração e docentes do 
Colégio Politécnico, que enriqueceram as 
discussões e promoveram uma integração 
entre os diferentes ramos em que atuam. 
O encontro contou com a participação do 
egresso da turma de 2015 do curso de 
Gestão de Cooperativas, Alex Nunes Lima; 
do graduando da turma de 2013, Dou-
glas Cavalheiro de Oliveira; e dos egres-
sos de 2009 da graduação, Thiago Soares 
Centurião e Amábile Tólio Boésio. O gru-
po comentou a sua trajetória no curso do 
Colégio Politécnico, da escolha inicial pela 
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área aos desafios enfrentados até a con-
quista do diploma. Falaram, ainda, sobre 
a importância da participação junto à CES-
POL durante a graduação, que garantiu 
aos formandos o ingresso em outras coo-
perativas após o término do curso. 

Promovendo e mostrando todo o per-
curso que os estudantes do curso de Ges-
tão de Cooperativas percorrem, o Café 
Cooperativo também permitiu que os 
alunos e alunas presentes observassem 
as diferentes possibilidades de atuação 
após o fim da graduação, entrando em 
contato com egressos que construíram 
suas carreiras em cooperativas e também 
vislumbrando a oportunidade de seguir 
na carreira acadêmica - caso da egressa 
Amábile Tólio Boésio, agora doutoranda 
em Extensão Rural na UFSM.

A CESPOL agradece a presença de to-
dos e todas que fizeram parte do Café 
Cooperativo e enriqueceram o evento en-
quanto uma oportunidade de aproximação 
entre a comunidade acadêmica.

Fotos: CESPOL.



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 481

Estudantes do curso de Técnico em 
Paisagismo visitam o Cactário Horst

Em viagem realizada na última sexta-
-feira (05), os alunos do primeiro e ter-
ceiro semestres do curso de Técnico em 
Paisagismo estiveram no Cactário Horst, 
no município de Imigrante, para visita 
referente às disciplinas de Botânica Or-
namental (ministrada pelo professor Le-
opoldo Witeck Neto), Teoria e História do 
Paisagismo (aplicada pela professora De-
nise Estivalete Cunha) e Arte floral (mi-
nistrada pelas docentes Marília Milani e 
Denise Estivalete Cunha). Acompanha-
dos da professora Denise, os estudantes 
conferiram como ocorre a produção de 
cactos e suculentas da companhia, obser-
varam os diferentes exemplares expostos 
na coleção da empresa, visitaram o ber-
çário das plantas, a loja de comercializa-
ção dos produtos da Horst e examinaram 
os diferentes materiais utilizados para a 
produção de terrários. 

Foto: Adriano Maixner (mapio.net).
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O Cactário Horst foi inaugurado no ano 
de 1965 pela família de Leopoldo Horst, 
sendo, atualmente, o maior produtor de 
cactos enraizados do Brasil e da América 
Latina, contando com uma área de 10 mil 
m² de estufas - o maior cactário aberto ao 
público no país. Com mais de mil espécies 
de cactos e suculentas de diversos gêne-
ros vindos de todo o Brasil e do mundo, 
a empresa comercializa seus produtos no 
atacado, no varejo e também na internet. 
No espaço da companhia na cidade de Imi-
grante, encontram-se espécies raras de 
plantas, uma delas com mais de 60 anos. 
Muitos dos cactos exibidos, com cerca de 
20 a 30 anos, não estão à venda, perten-
cendo à coleção particular de Ingo Horst.

A professora Denise Estivalete Cunha 
elucida a relevância da viagem do curso 
enquanto uma oportunidade de os estu-
dantes conferirem como funciona o cultivo 
e a comercialização de cactos e suculentas, 
uma tendência no mercado do paisagismo.

Foto: Denise Estivalete Cunha.
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atividades de extensão por parte de do-
centes, servidores e servidoras do Colégio 
Politécnico.

A UFSM – Silveira Martins: Espaço Multi-
disciplinar de Pesquisa e Extensão, antiga 
UFSM Campus Silveira Martins ou UDESM 
– Unidade Descentralizada de Educação 
Superior da Universidade Federal de Santa 
Maria, foi reinaugurada em dezembro de 
2017, destinando-se à execução de proje-
tos e atividades multidisciplinares de pes-
quisa e extensão, buscando oferecer seus 
espaços e ações à comunidade acadêmica 
e à sociedade local. Até o ano de 2016, a 
instituição se estabelecia como um cam-
pus da UFSM, ofertando diferentes cursos 
de graduação, que foram transferidos para 
o campus sede em Santa Maria.

Laboratório da CVTI no campus de 
Silveira Martins está pronto para uso

A sala vinculada ao CVTI (Centro Voca-
cional de Tecnologia e Inovação), projeto 
desenvolvido numa parceria entre o Colé-
gio Politécnico e o CTISM (Colégio Técnico 
Industrial de Santa Maria), na UFSM - Sil-
veira Martins recebeu, na última semana, 
a equipe de suporte em Tecnologia da In-
formação para instalação de aplicações 
básicas nos computadores do laboratório. 
Segundo o servidor Elton Sommer, que es-
teve no local acompanhado do chefe do 
Setor de Manutenção do Politécnico, Fer-
nando Peixoto Steca, foram ativados os 
pontos de internet e os programas básicos 
para suporte nos computadores do labo-
ratório, que já haviam sido instalados em 
julho de 2018. Com o estabelecimento da 
internet e dos softwares, a sala do CVTI 
já se encontra pronta para a realização de 
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