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Estudantes do curso de Gestão Ambiental do 
Politécnico participam de Conferência Internacional 

sobre Interpretação, no Rio de Janeiro

Promovido pela Associação Nacional de 
Interpretação dos Estados Unidos (NAI), 
organização sem fins lucrativos que conta 
com apoiadores dos Estados Unidos, Cana-
dá e mais de trinta outros países, a Confe-
rência Internacional sobre Interpretação foi 
realizada pela primeira vez na América do 
Sul entre os dias 20 e 24 de maio. O evento 
ocorreu no Rio de Janeiro, reunindo organiza-
ções e profissionais em torno do tema “Agir 
Localmente, Conectar Globalmente”. A NAI 
descreve a interpretação ambiental como 
“um processo de comunicação baseado na 
missão de estabelecer conexões emocionais 
e intelectuais entre os interesses do público 
e os significados inerentes ao recurso”. Ou 
seja, trata-se da conexão afetiva entre pes-
soas e recursos naturais, pautada em uma 
sensibilização perante o patrimônio como 
uma técnica de preservação.

Imagem: ICMBio.
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Durante a apresentação do trabalho, as 
alunas explicaram a relação entre a agro-
pecuária e o intenso plantio da soja do es-
tado e os pequenos fragmentos florestais 
que ainda podem ser encontrados no Rio 
Grande do Sul. O objetivo da pesquisa se 
dá, então, em estimular os produtores a 
preservarem e valorizarem esses peque-
nos fragmentos de floresta em pé através 
da adoção da RPPN, uma vez que essa ca-
tegoria de unidade de preservação é de 
caráter privado, dependendo da iniciativa 
dos donos das áreas. 

Como forma de estabelecer um conta-
to com esses pequenos produtores, as es-
tudantes estabeleceram como estratégia 
a apresentação dos sabores da floresta, 
iniciativa baseada na criação de produtos 
a partir de frutíferas nativas. Durante o 
evento, Stefania e Carolina demonstraram 
algumas dessas frutíferas e suas proprie-
dades medicinais, como a uvaia, a gabi-
roba, o jaracatiá, a aroeira vermelha e a 
bananinha-do-mato. Algumas dessas fru-
tíferas nativas foram exploradas durante Foto: NEAP.
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As alunas Carolina Barbieri e Stefania 
da Silva Gorski, do curso de Gestão Am-
biental do Colégio Politécnico, participa-
ram da edição de 2019 da Conferência 
Internacional sobre Interpretação com o 
trabalho “Reservas Privadas e a valoriza-
ção dos sabores da Floresta do Sul do Bra-
sil”. As estudantes fazem parte do Núcleo 
de Estudos em Áreas Protegidas (NEAP) 
da Universidade Federal de Santa Maria, 
formado por acadêmicos de graduação 
dos cursos de Engenharia Florestal e Ges-
tão Ambiental da UFSM, com coordenação 
da Professora Doutora Suzane Bevilaqcua 
Marcuzzo. Um dos objetivos do NEAP é o 
incentivo à criação das Reservas Particu-
lares de Patrimônio Natural (RPPNs), tema 
que embasou o trabalho apresentado pe-
las alunas durante a Conferência. Caro-
lina e Stefania explicam que o enfoque 
da pesquisa se deu em compreender de 
que forma poderiam incentivar pequenos 
proprietários a implementarem a RPPN e 
explorarem os chamados Sabores da Flo-
resta das suas próprias propriedades. 

Foto: NEAP.
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“A gente tem muita coisa que acaba 
não sendo valorizada, das quais os peque-
nos produtores podem se beneficiar. Eles 
acabam tendo que ter uma outra fonte de 
renda, então é importante nós levarmos 
esse conhecimento até eles”, comenta Ca-
rolina. “Se em outros estados existe essa 
valorização do produto nativo, como na 
Amazônia, por exemplo, em que eles fa-
zem plantações de castanha e outras coi-
sas da floresta nativa, por que não trazer 
isso pro Rio Grande do Sul, se existe todo 
esse potencial? As pessoas vêm de fora 
para estudar o que a gente tem e valorizar 
o que é nosso”, complementa Stefania.

um dia de oficinas realizado anteriormente 
em São João do Polêsine, na Casa de Reti-
ros Nossa Senhora de Lourdes. No EcoCa-
Fé, como foi chamada a atividade, foram 
apresentados diferentes tipos de biscoitos, 
geleias, queijos, sucos e outros produtos 
feitos a partir das frutíferas - que podem se 
tornar uma fonte de renda para pequenos 
agricultores também in natura.

O evento serviu de base, ainda, para a 
criação do livro de receitas “Ricettario: Co-
zinhando e valorizando os sabores da flo-
resta”, disponível para download na página 
do NEAP no Facebook. Uma das dicas de re-
ceita do livro, o biscoito de aroeira vermelha 
(também conhecida como pimenta-rosa), 
foi levado para a Conferência Internacio-
nal sobre Interpretação para degustações. 
Desse modo, as alunas puderam demons-
trar na prática como os sabores da floresta 
podem ser melhor utilizados.
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No Dia Mundial do Meio Ambiente, UFSM 
sedia evento de descarte e reciclagem de 

materiais apreendidos pela Receita

A Receita Federal, em parceria com a Uni-
versidade Federal de Santa Maria, realizará na 
próxima quarta-feira (05), o 23º Mutirão Na-
cional de Destruição de Mercadorias Apreen-
didas. As atividades ocorrerão entre 9h e 16h, 
no Hall do Centro de Convenções, no campus 
sede, em Camobi. No evento, haverá exposi-
ção de materiais apreendidos pela Receita e 
doados a associações de seleção de resíduos 
recicláveis, tais como brinquedos, cigarros, 
guarda-chuvas, tecidos, equipamentos eletrô-
nicos. Além disso, também será demonstrado 
o processo desde a descaracterização até a 
transformação dos materiais em produto final, 
como a retirada de fibras de brinquedos de te-
cido para transformação em roupas de cama. 

Às 9h30, o público poderá visitar a Usi-
na Piloto de Etanol do Colégio Politécnico da 
UFSM, que transforma bebidas destiladas 
apreendidas em combustível. Às 10h, have-
rá demonstração das ações de um cão de 

Informações e imagem: Unidade de 
Comunicação Integrada UFSM.
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faro da Receita Federal. O mutirão faz parte 
do combate à pirataria e outras práticas ile-
gais. O trabalho pretende ajudar na proteção 
à saúde da população e ao meio ambiente, ao 
retirar de circulação produtos potencialmente 
nocivos. A data do mutirão coincide com o Dia 
Mundial do Meio Ambiente

Doações
UFSM e Receita Federal têm uma parceria 

para descarte e reutilização de materiais. Al-
guns ônibus de viagem da Universidade foram 
doados pela Receita, bem como o caminhão 
que realiza a coleta seletiva de lixo no campus 
de Santa Maria. O Hospital Universitário rece-
beu, nos últimos anos, diversos equipamentos 
médicos de endoscopia, oftalmologia, urologia 
e fonoaudiologia apreendidos pela Receita. As 
bebidas alcoólicas apreendidas são utilizadas 
pela Usina Piloto de Etanol do Colégio Politéc-
nico, que as transforma em combustível para 
carros oficiais da Universidade.

Confira a programação:

9h: Abertura oficial;

9h30: Visita à Usina Piloto de Etanol do 
Colégio Politécnico;

10h: Demonstração de cão de faro da 
Receita Federal;

10h às 16h: Demonstração de 
descaracterização e reciclagem de 
materiais apreendidos.

A entrada é franca.
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Curso Técnico em Meio Ambiente 
do Politécnico realiza IV Semana 

Acadêmica

Adotando como tema a “Proteção Am-
biental e Produção de Alimentos”, o cur-
so Técnico em Meio Ambiente do Colégio 
Politécnico promove nesta semana, entre 
os dias 03 e 05, a sua 4ª Semana Acadê-
mica. O evento ocorre no Anfiteatro do 
Colégio Politécnico, das 19h às 22h30min. 
Na programação, a Semana Acadêmica 
conta com palestras ministradas por pes-
quisadores e profissionais da área, como 
membros da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e do Centro de Pesquisa em Flo-
restas da Fundação Estadual de Pesquisa 
Agropecuária (Fepagro). 

A programação completa do evento está 
disponível no site do Colégio Politécnico.
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Núcleo de Fruticultura do Politécnico 
realiza 21º Dia de campo da Fruticultura e 
15º Treinamento da produção de Morango

Em parceria com a Emater/RS, o Núcleo 
de Fruticultura do Politécnico promoveu, 
na última quarta-feira (29), o 21º Dia de 
campo da Fruticultura e 15º Treinamento 
da produção de Morango. O evento con-
tou com o apoio da Universidade Federal 
de Santa Maria, da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, da MaxiAgro Soluções 
Agrícolas, da Beifort Fertilizantes e Maxxi 
Mudas. O objetivo da iniciativa foi capacitar 
produtores de morangos para um manejo 
eficaz da fruta, elevando sua produtividade. 
Segundo o professor Diniz Fronza, um dos 
responsáveis pela organização do evento, 
“aplicar técnicas de manejo adequadas à 
cultura possibilita a produção de frutos de 
qualidade, seguros não só para o consumi-
dor, mas também para o meio ambiente e 
para quem produz”.
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Pela manhã, o dia de campo contou com 
atividades teóricas realizadas no Auditório 
Flávio Miguel Schneider, do Centro de Ci-
ências Rurais da UFSM. Na oportunidade, 
os participantes receberam informações a 
respeito das variedades de mudas de mo-
rangos; como utilizar substratos e quais são 
os efeitos dessas misturas na produção da 
fruta; e foram orientados sobre o manejo 
de pragas e doenças na produção. À tarde, 
o evento foi sediado no Núcleo de Fruticul-
tura do Colégio Politécnico, com oficinas 
e demais atividades práticas referentes à 
poda de morangos, formas de irrigação e 
fertirrigação, maneiras de preparo da muda 
para plantio, dentre outros procedimentos.

O 21º Dia de campo da Fruticultura e 
15º Treinamento da produção de Morango 
contou com a participação de cerca de 150 
pessoas vindas de diferentes regiões do es-
tado do Rio Grande do Sul.

Informações complementares: Agência 
de Notícias da UFSM.

Imagens: Mariana Amaral de Souza e 
Agência de Notícias da UFSM.
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Presidente da John Deere no 
Brasil ministra palestra na 

Universidade nesta quarta-feira 

Na próxima quarta-feira (05), o presi-
dente da John Deere no Brasil, Paulo Her-
mann, estará no Salão Imembuí (segundo 
andar da Reitoria da UFSM) ministrando 
a palestra “A transformação da agricul-
tura 4.0 e o perfil do novo profissional”. 
Na oportunidade, Hermann deve abordar 
questões relativas ao futuro do Brasil no 
Agronegócio, perspectivas nacionais e 
internacionais sobre o setor e a relação 
agricultura de precisão x conectividade 
x tecnologia. Paulo Herrmann iniciou sua 
trajetória na John Deere em 1999 e, desde 
então, desempenhou diversas posições de 
liderança nas áreas de Marketing e Vendas 
no Brasil e na América do Sul. Trabalhou 
como diretor de Vendas para a América 
Latina, tendo contribuído significativa-
mente para o crescimento da companhia 
na região. Em 2012, assumiu a presidên-
cia da companhia no Brasil.

O evento é uma realização da Univer-
sidade Federal de Santa Maria em parce-
ria com o Programa de Pós-Graduação em 
Agricultura de Precisão do Colégio Politéc-
nico, contando com o apoio da Unidade e 
da Agência de Inovação e Transferência de 
Tecnologia (AGITTEC).

Informações e imagem: AGITTEC.
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Docentes dos cursos técnicos da área da 
saúde do Colégio Politécnico promovem 

projeto de capacitação em primeiros socorros

No início do mês de maio, iniciaram as ati-
vidades do Projeto de Extensão “Capacitação 
em Primeiros Socorros nas escolas públicas 
de ensino básico da rede estadual e munici-
pal dos municípios de Santa Maria e da Quar-
ta Colônia de Imigração Italiana”. O primeiro 
município a participar das capacitações ofe-
recidas pelo projeto foi Agudo. Esse projeto 
tem como objetivo oportunizar aos servido-
res das escolas públicas do ensino básico da 
rede municipal e estadual o desenvolvimento 
de habilidades essenciais à prestação de pri-
meiros socorros de forma eficaz, no momen-
to oportuno e de acordo com a faixa etária a 
que atendem, até a chegada do atendimento 
especializado de urgência e emergência ou o 
direcionamento a esse serviço. Temas como: 
Engasgo, convulsão, quedas, fraturas e pa-
rada cardiorrespiratória são ministrados aos 
professores e demais funcionários das esco-
las. A execução dessa atividade é realizada 
através de uma oficina teórico-prática, que

possibilita a participação desses profissionais 
em simulações de situações de urgência. O 
projeto foi idealizado e é desenvolvido pe-
las docentes dos cursos técnicos da área da 
saúde Vanúzia Sari, Ariele Priebe Reisdorfer, 
Cristiane Trivisiol Arnemann, Caren Jacobi e 
Rhea Soares, juntamente com a bolsista Ro-
sane Fontana.

Relato e imagens: Ariele Priebe Reisdorfer.
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Professoras do curso Técnico em 
Alimentos ministram palestra no III Fórum 
do Setor de Alimentos da Quarta Colônia

Promovido pelo Consórcio de Desen-
volvimento Sustentável da Quarta Colônia 
(Condesus) em parceria com o Departa-
mento de Tecnologia e Ciência dos Alimen-
tos do Centro de Ciências Rurais (CCR) da 
UFSM e com a Pró-Reitoria de Extensão da 
Universidade, o 3º Fórum do Setor de Ali-
mentos da Quarta Colônia ocorreu na últi-
ma quinta-feira (23) na cidade de São João 
do Polêsine. A iniciativa foi sediada na Câ-
mara de Vereadores do município e teve 
como objetivo “capacitar os participantes 
em boas práticas de fabricação em produ-
tos panificados e açucarados”. Na oportu-
nidade, as professoras Marlene Lovatto e 
Karem Vieira, do curso Técnico em Alimen-
tos do Colégio Politécnico, ministraram a 
palestra "Boas práticas de fabricação em 
Panificados" ao grupo de participantes.

Fotos: Condesus Quarta Colônia.
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Relato e imagens: Projeto +Coop.

Projeto+Coop abre nova turma com o 
Sicredi Vale do Jaguari 

O Colégio Politécnico, em mais uma ação de 
extensão do Projeto+Coop, iniciou uma nova 
turma de formação para o cooperativismo, 
agora com o Sicredi Vale do Jaguari, de Santia-
go - RS. A solenidade de abertura aconteceu 
no dia 24 de maio e contou com a presença 
do Vice-Reitor da Universidade Federal de San-
ta Maria, Prof. Luciano Schuch, do Diretor do 
Politécnico, Prof. Valmir Aita, e do Diretor de 
Pesquisa e Extensão do Politécnico, Prof. Ales-
sandro Carvalho Miola. Também estiveram pre-
sentes executivos da cooperativa, bem como 
os professores do curso. Ao todo, estão matri-
culadas 55 pessoas, a grande maioria coope-
rados coordenadores de núcleo. O curso está 
organizado em 14 disciplinas, totalizando 216 
horas distribuídas igualmente nas modalida-
des presencial e à distância. No dia seguinte 
à solenidade, os alunos tiveram sua primeira 
aula presencial com a disciplina de “Ambiente 
de Aprendizagem Virtual”, além de realizarem 
um tour pelo campus, conhecendo um pouco 
da UFSM.
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Curso Técnico em Paisagismo 
promove viagem de estudos para a 
Serra Gaúcha e Aparados da Serra

Entre os dias 23 e 25 de maio, o curso 
Técnico em Paisagismo do Colégio Politéc-
nico realizou uma viagem à Serra Gaúcha 
e à cidade de Cambará do Sul para visitas 
técnicas a diferentes pontos das cidades. 
Cerca de 37 estudantes, acompanhados 
das professoras Denise Estivalete Cunha 
e Marília Milani, e do professor Leopoldo 
Witeck, estiveram na cidade de Nova Pe-
trópolis para visitação à Praça da cidade 
e à Floricultura Úrsula. Na cidade de Gra-
mado, o grupo visitou o Lago Negro e a 
Rua Coberta. Já em Canela, os estudantes 
e docentes conferiram as belezas da Cas-
cata do Caracol e do centro da cidade. Na 
passagem da comitiva do Colégio Politéc-
nico pelo Parque Nacional de Aparados da 
Serra, o grupo visitou os cânions de Cam-
bará do Sul.

Fotos: Denise Estivalete e Marília Milani.
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Curso Técnico em Farmácia do 
Politécnico promove palestra com 

aluna egressa

No dia 29 de maio, ocorreu a palestra 
intitulada “Atividades desenvolvidas no 
estágio supervisionado em farmácia co-
mercial”, ministrada pela Farmacêutica 
Vanessa Torri (Sub-Gerente da Panvel Far-
mácias) e pela Técnica em Farmácia Jéssica 
Olvandira Carvalho de Oliveira (Consulto-
ra de Beleza na Panvel Farmácia), egres-
sa da primeira turma do curso Técnico em 
Farmácia do Colégio Politécnico da UFSM. 
O encontro foi proposto na disciplina de 
Vendas em Farmácia, sob responsabilida-
de da professora Magda Aita Monego. Na 
ocasião, foram abordados temas como Re-
cepção e Conferência de Produtos, Orga-
nização e Controle de Estoque, bem como 
Atendimento ao Cliente. 

Relato e imagem: Magda Monego.



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 490

Professor do Colégio Politécnico ministra 
palestra durante evento alusivo à Semana 

Nacional do Meio Ambiente

Entre os dias 27 e 30 de maio ocorreu, 
na cidade de Júlio de Castilhos, um even-
to que englobou a III Semana do Alimento 
Orgânico, a IV Semana do Meio Ambiente 
e o XI Ciclo de Palestras do Eixo de Produ-
ção Alimentícia. A iniciativa foi promovida 
pelo Núcleo de Estudos em Agroecologia 
e Produção Orgânica do IFFar - Júlio de 
Castilhos (NEA Arapuá) em parceria com 
a coordenação do Eixo Produção Alimentí-
cia do campus Júlio de Castilhos, contando 
com o apoio do Instituto Federal. O evento 
teve como objetivo “incentivar as pessoas 
a refletir sobre as temáticas do meio am-
biente, alimentação orgânica e produção 
alimentícia”. Nos quatro dias de progra-
mação, foram realizadas palestras e ofici-
nas com docentes do Instituto e de outras 
instituições de ensino, bem como de pro-
fissionais da área.

Fotos: Gustavo Pinto Da Silva.
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Na terça-feira (28), o Prof. Dr. Gustavo 
Pinto da Silva, do Colégio Politécnico 
da UFSM, participou do evento com a 
palestra “Relocalização dos sistemas 
agroalimentares: os mercados de circuito 
curto”, realizada no Anfiteatro do Prédio 
Administrativo do IFFar - Júlio de Castilhos.

Fotos: Gustavo Pinto Da Silva.
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Nova diretoria da Cespol toma posse

Na noite do dia 22 de maio, tomou pos-
se a nova Diretoria da Cooperativa - Es-
cola dos Estudantes do Colégio Politécnico 
da UFSM (Gestão de 2019/2020), em as-
sembleia geral extraordinária realizada no 
Anfiteatro do Politécnico. A reunião con-
tou com a presença dos associados e da 
Professora Coordenadora Fabiana Stecca. 
Como chapa única, a diretoria foi eleita 
com unanimidade dos votos. A nominata 
da nova Diretoria é composta pelos acadê-
micos do Curso de Gestão de Cooperativas 
e tem como Presidente, pelo segundo ano 
consecutivo, Jéssica Diefenbach; Vice-Pre-
sidente Kerli Rosvita Hope; 1ª Secretária 
Eloísa Rigon Pereira Alegransi; 2º Secretá-
rio Thales Esteveni Figueira; 1º Tesoureiro 
Emerson Dutra Lorensi; 2º Tesoureiro Elvis 
Schaurich dumke; 1º Gerente Lucas Berlt 
Rosa; e 2ª Gerente Josiane Mabel Ferrão 

Pause Garcia. Na oportunidade, foi condu-
zida, também, a eleição do novo Conse-
lho Fiscal, sendo os participantes efetivos 
Jean Messias Halberstadt, Neliane Tavares, 
Uillian  Dvoranovski Schubert e suplentes 
Rafael Vasconcelos Forgiarini, Ruan Souza 
e Antonio Renato Felix Junior. Na referida 
assembleia, ainda foi apresentado o novo 
Logo da Cooperativa.

Relato e imagem: Cespol.
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Cespol realiza Workshop de Educação 
Financeira em parceria com o Sicredi

Nos dias 20, 21 e 23 de maio foi promovido 
pela Cooperativa Cespol, em parceria com o 
Sicredi Região Centro RS/MG, o Workshop de 
Educação financeira. Este Workshop surgiu 
através da Semana Nacional de Educação Fi-
nanceira – Semana ENEF – , uma iniciativa do 
Comitê Nacional de Educação Financeira (CO-
NEF) para promover a Estratégia Nacional de 
Educação Financeira (ENEF). O Sicredi refor-
ça em 2019 a sua participação na 6ª edição 
da Semana Nacional de Educação Financeira, 
também conhecida como Semana ENEF, re-
alizada anualmente pelo Comitê Nacional de 
Educação Financeira (CONEF) para estimular o 
debate sobre o tema na sociedade. O conceito 
da instituição neste ano será “#Fiquenoverde 
- Faz diferença deixar sua vida financeira mais 
saudável”. Nestes três dias, participaram das 
atividades do Workshop professores e alunos 
dos diversos cursos do Colégio Politécnico. A 
Cespol agradece a parceria com o Sicredi e a 
todos que participaram!

Relato: Cespol.
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Alunos do Curso Técnico em Cuidados de Idosos 
ministram oficina sobre Primeiros Socorros aos 

alunos do Curso Técnico em Secretariado

Na noite do dia 23 de maio de 2019, alu-
nos do terceiro semestre do Curso Técnico 
em Cuidados de Idosos ministraram uma 
oficina sobre Primeiros Socorros aos alunos 
do primeiro semestre do Curso Técnico em 
Secretariado. A oficina de Primeiros Socor-
ros é tradicionalmente ofertada aos alunos 
do Secretariado durante as aulas da discipli-
na de Técnicas Secretariais, ministrada pela 
professora Cândida Martins Pinto. Até então, 
sempre um profissional externo da área da 
saúde era convidado. Desta vez, com o intui-
to de repassar os aprendizados adquiridos no 
curso Técnico em Cuidados de Idosos, os alu-
nos, orientados pelas professoras Cristiane 
Trivisiol da Silva e Caren Jacobi, foram convi-
dados a ministrar a oficina. De forma lúdica 
e prática, os palestrantes encenaram situa-
ções de risco em que havia necessidade de 
rápido atendimento. Após as encenações e 
explicações, os alunos do Secretariado foram 
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convidados a praticarem em um boneco 
específico para práticas de compressão 
cardíaca. No final da noite, como forma de 
agradecimento, os alunos do Secretariado 
ofereceram um coquetel, que também ob-
jetivou a integração das duas turmas. 

Relato e imagens: Cândida Martins Pin-
to.
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Projeto de Extensão sobre 
Plantas Bioativas inicia 

atividades em Silveira Martins

Uma parceria entre o Colégio Politécnico, 
a Prefeitura Municipal de Silveira Martins e a 
equipe do Escritório Municipal da EMATER de 
Silveira Martins vem planejando ações, desde 
o final de 2018, na área de plantas medicinais, 
aromáticas, condimentares e alimentícias não 
convencionais junto à comunidade e a equi-
pe de saúde do município. A demanda surgiu 
a partir de uma lei municipal que institui o 
Programa de Práticas Integrativas e Comple-
mentares no município de Silveira Martins. O 
projeto denominado “Práticas e saberes sobre 
Plantas Bioativas: um passo para a promoção 
à saúde” realizou, no último dia 29 de maio, 
quarta-feira, a I Oficina para apresentação e 
criação do Horto de Plantas Medicinais em 
Silveira Martins. Estiveram presentes cerca 
de 30 pessoas da comunidade do município, 
da Secretaria Municipal de Saúde, da EMA-
TER-RS, da Escola e do Colégio Politécnico da 
UFSM. Neste dia, foram realizadas, entre ou-
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tras atividades: a apresentação do projeto; 
discussão sobre o uso das plantas medici-
nais, aromáticas, condimentares e alimen-
tícias não convencionais pela população; 
orientações em relação à metodologia do 
Relógio do Corpo Humano; dinâmica sobre 
a organização do Horto (Relógio do Corpo 
Humano); visita ao Horto de Plantas Medici-
nais; e avaliação.

O referido projeto tem por objetivo inte-
grar os saberes populares e científicos re-
lacionados ao uso de plantas bioativas no 
cuidado à saúde. A oficina contou com a 
presença do Secretário Municipal de Saú-
de de Silveira Martins, Luiz Skinovsky; das 
extensionistas da EMATER-RS de Silveira 
Martins, Katiule Morais e Aline Suertegaray; 
dos docentes dos Cursos técnicos em saúde 
do Colégio Politécnico, professor Guilherme 
Emanuel Weiss Pinheiro, professora Laura 
Ferreira Cortes e professora Andreise Car-
bone Anversa; e das bolsistas Ângela San-
tos e Luci Rodrigues.

Relato e imagens: Bolsista do projeto 
(FIEX 2019) Ac. Tec. Enf. Luci Rodrigues.
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Palestra sobre Ética e Felicidade reúne 
servidores no quarto encontro do III Ciclo de 
Palestras sobre Docência na Universidade

No dia 29 de maio ocorreu o quarto 
encontro do III Ciclo de Palestras sobre 
Docência na Universidade, evento orga-
nizado pelo Departamento de Ensino do 
Colégio Politécnico e coordenado pelo Nú-
cleo de Educação e Desenvolvimento da 
Coordenadoria de Ingresso, Mobilidade 
e Desenvolvimento (CIMDE/PROGEP) da 
UFSM. A palestra “Ética e Felicidade: valo-
res para uma vida boa” foi proferida pelo 
Prof. Dr. Dejalma Cremonese, professor do 
Departamento de Ciências Sociais e do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da UFSM. O palestrante discutiu a 
relação entre a ética e o conceito de feli-
cidade, abordando concepções filosóficas, 
sociológicas e da Psicologia Positiva sobre 
a Felicidade. A partir disso, entrelaçou te-
mas envolvendo o cuidado de si e do ou-

Palestra “Ética e Felicidade: valores para 
uma vida boa”, ministrada pelo Prof. Dr. Dejalma 

Cremonese. Foto: Sérgio Adalberto Pavani
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tro, os aspectos sobre viver o presente, 
a felicidade e a frugalidade, bem como a 
felicidade na Pós-Modernidade. A temática 
promoveu reflexões importantes na atua-
lidade e possibilitou um momento rico de 
compartilhamento de experiências entre 
os servidores.

Texto e Imagens: Zelmielen Adornes de 
Souza

Palestra “Ética e Felicidade: valores para uma 
vida boa”, ministrada pelo Prof. Dr. Dejalma Cremo-

nese. Foto: Marcia Rejane Julio Costa.
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