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Colégio Politécnico é o 4º colocado 
no estado no Ranking do Enem

Elaborado pelo jornal Folha de S.Paulo, 
o ranking do Enem (Exame Nacional do En-
sino Médio) é realizado anualmente com o 
objetivo de elencar as instituições de en-
sino, públicas e privadas, que apresentam 
melhor desempenho na prova - a principal 
porta de entrada ao ensino superior para 
os estudantes. O levantamento é feito le-
vando em conta somente as escolas com 
pelo menos 61 estudantes matriculados no 
terceiro ano do ensino médio, uma vez que 
o número melhor se adequa à realidade 
das escolas brasileiras. Para a construção 
do ranking, foram analisados os dados bru-
tos do Enem 2018 divulgados pelo Ministé-
rio da Educação (MEC), sendo consideradas 
somente as médias das escolas em que, 
pelo menos, metade dos concluintes pres-
tou o Exame - excluindo-se as instituições 
com menos de dez estudantes do terceiro 
ano do ensino médio participantes.
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Duas escolas de Santa Maria aparecem 
na lista das dez melhores colocadas no es-
tado no Ranking do Enem, sendo o Colégio 
Politécnico o melhor situado no levanta-
mento, em quarto lugar. No ranking geral, 
que considera as instituições de ensino de 
todo o Brasil, o Politécnico assume a posi-
ção 201. A média dos estudantes da insti-
tuição nas provas objetivas foi de 660,94. 
Na redação, a média foi de 803,13.

Em entrevista ao jornal Diário de San-
ta Maria, o Diretor de Ensino do Colégio 
Politécnico, Moacir Bolzan, destacou o en-
foque da Unidade no processo de ensino, 
e não somente no resultado final. “Os pro-
fessores atuam em vários níveis. Temos 
uma boa infraestrutura com laboratório 
de química, física e biologia, por exemplo, 
que é para os técnicos, mas que os alunos 
do Ensino Médio usufruem também. O pro-
fessor que circula em diferentes níveis cria 
uma agilidade mental, inclusive, de adap-
tar e compreender as diferenças” salienta 
Bolzan.
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Para o diretor da instituição, professor 
Valmir Aita, a integração dos estudantes 
do Politécnico para além das salas de aula 
também é um diferencial da instituição: 
“O aluno que está aqui está inserido no 
ambiente universitário, e isso mexe com 
a autoestima dele. Transitar nesse meio 
dá uma bagagem muito importante para 
o aluno. O mais importante é olhar para 
trás e ver que não importa ser o primeiro, 
segundo ou terceiro, mas ver a qualidade 
do ensino que nos mantém nesse patamar 
louvável”, ressalta Valmir Aita.

Relatos e informações complementa-
res: Diário de Santa Maria.

Fonte: Folha de S.Paulo.



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 494

Especialistas do Inep realizam 
avaliação do curso de Gestão de 

Cooperativas do Colégio Politécnico

O Colégio Politécnico recebeu, nos dias 
24 e 25 de junho, a comissão de especialis-
tas do Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
vinculado ao Ministério da Educação (MEC), 
para a avaliação in loco do curso de Gestão 
de Cooperativas da instituição. A comitiva, 
formada por Márcio Rosa Portes, do Insti-
tuto Federal de Minas Gerais, e por Felipe 
Resende Oliveira, da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT), foi recepcionada no 
Gabinete do Reitor na segunda-feira (24), 
pela manhã, durante reunião de abertura do 
processo. Estiveram presentes no encontro 
o vice-reitor da Universidade Federal de San-
ta Maria, Luciano Schuch; a Pró-Reitora de 
Graduação da UFSM, Martha Bohrer Adaime; 
o Procurador Institucional da Coordenadoria 
de Planejamento e Avaliação Institucional 
(COPLAI) da instituição, Douglas Flores de 
Almeida; o Coordenador Geral da Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) da Universidade, 
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Fernando Pires Barbosa; o Diretor do Colégio 
Politécnico, Valmir Aita; a Vice-diretora da 
Unidade, Marta Von Ende; o Diretor de Ensi-
no do Politécnico, Moacir Bolzan; o Coorde-
nador do curso de Gestão de Cooperativas, 
Gabriel Murad Velloso Ferreira; e o Coordena-
dor substituto do curso, Jaime Peixoto Stecca.

Na oportunidade, o professor Luciano 
Schuch destacou a importância do proces-
so de avaliação para a UFSM enquanto um 
acontecimento que leva a ajustes que me-
lhor desenham o futuro da Universidade. 
Posteriormente, o grupo seguiu até a Pró-
-Reitoria de Graduação (PROGRAD), onde 
participou de uma reunião interna com a Co-
missão Própria de Avaliação (CPA) da UFSM, 
na qual foi apresentado todo o processo de 
avaliação corrente na Universidade, nos ei-
xos docente, institucional e externo. Seguin-
do a agenda proposta, a comissão realizou a 
primeira visita ao Colégio Politécnico, sendo 
recepcionada pela coordenação e por estu-
dantes do curso de Gestão de Cooperativas, 
que apresentaram aos avaliadores um his-
tórico do curso; as ações desenvolvidas nos 
contextos institucional e regional, dentro e 

Reunião de abertura do processo de avaliação do curso 
de Gestão de Cooperativas, realizada na segunda-feira 

(24). Fotos: Maria Tereza Dias Tassinari.
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com o colegiado do curso, formado por pro-
fessores e estudantes da graduação; e, por 
fim, com os alunos e alunas, durante encon-
tro onde foram debatidos, individual e co-
letivamente, as percepções dos discentes 
sobre o curso.

Na terça-feira (25), os especialistas do 
Inep dedicaram-se à avaliação documental 
do curso de Gestão de Cooperativas, anali-
sando informações como relatórios do Sis-
tema de Informações para o Ensino (SIE), 
currículos de professores, dentre outros 
dados relativos ao curso e à Universidade. 
Os professores credenciados pelo Inep tam-
bém realizaram uma visita à Coordenadoria 
de Ações Educacionais (CAED) da UFSM, 
observando de que forma a Universidade 
desenvolve ações de apoio aos estudantes, 
levando em conta acessibilidade, ações afir-
mativas, étnico raciais e indígenas e projetos 
de apoio à aprendizagem. O encerramento 

fora da Universidade; bem como as demais 
iniciativas propostas pela graduação, como 
a Revista de Gestão e Organizações Coo-
perativas (RGC), os grupos de pesquisa em 
funcionamento e a Cooperativa Escola dos 
Estudantes do Colégio Politécnico da UFSM 
Ltda (Cespol).

Ao fim da manhã e à tarde, os profes-
sores realizaram uma visita a todas as 
instalações do Politécnico, avaliando a in-
fraestrutura da Unidade em âmbitos de 
acessibilidade, espaços de convivência, 
dentre outros. Posteriormente, ocorreram 
as reuniões dos avaliadores com o Núcleo 
Docente Estruturante (NDE) do curso, for-
mado por professores que auxiliam na 
construção do Projeto Pedagógico (PPC) do 
curso; com técnicos administrativos repre-
sentantes de todos os setores do Colégio 
Politécnico; com todos os docentes atuan-
tes no curso de Gestão de Cooperativas; 
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do processo avaliativo do curso de Gestão de 
Cooperativas ocorreu no fim da tarde da ter-
ça-feira, durante reunião de fechamento do 
trabalho realizado pela comissão. No encon-
tro, avaliou-se todo o processo de reconhe-
cimento do curso ocorrido nos dois dias, das 
questões técnicas à receptividade da comu-
nidade do Colégio Politécnico.  

Para os coordenadores do curso de Ges-
tão de Cooperativas, todo o processo de ava-
liação adotou um caráter cooperativo e de 
união entre a comunidade do Colégio Politéc-
nico - da direção da instituição a representan-
tes de todos os setores da Unidade. “É muito 
importante deixar bem claro esse agradeci-
mento ao envolvimento de todos: Técnicos 
administrativos, chefias de departamento, 
direção, colegas professores, estudantes e 
todos os demais setores da Universidade [...] 
A comissão está aqui durante dois dias e eles 
precisam conseguir entender a nossa trajetó-
ria toda, que é de dez anos, dentro de uma 
Universidade que tem 60 anos. Não é fácil 
passar toda essa informação. Foi um trabalho 
intenso com o apoio de muitos”, destaca o 
professor Gabriel Murad.
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O curso de Gestão de Cooperativas do Po-
litécnico passa pelo processo de renovação 
de reconhecimento a cada três anos, uma 
vez que se enquadra na categoria dos cursos 
superiores que não realizam o Enade (Exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes) por 
não serem ofertados em grande escala no 
país. A última avaliação do curso havia sido 
realizada em 2015, com publicação da por-
taria em 2017. Na sua primeira avaliação, o 
curso recebeu nota 4 de 5, desempenho que 
se manteve renovado até o último processo 
de reconhecimento. Após o último processo 
avaliativo realizado pelo Inep, o curso passou 
por um processo reflexivo coletivo, que oca-
sionou uma reforma curricular, implementa-
da em 2018, e que alavancou a graduação 
em diferentes níveis. “Não é pela nota cinco, 
nós queremos fazer um trabalho de excelên-
cia para a sociedade, sempre. Queremos ser 
um curso melhor ano a ano, é um processo 
contínuo”, salienta o coordenador do curso 
de Gestão de Cooperativas. 

O resultado do processo avaliativo realiza-
do nos dias 24 e 25 deverá ser divulgado em 
até duas semanas.

Encontro de encerramento do processo de 
avaliação do curso, realizado na terça-feira (25). 

Fotos: Amanda da Cas.
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Estudantes do terceiro ano do Ensino 
Médio do Politécnico debatem a escolha 

de profissões com psicólogas convidadas

Durante encontro realizado na última 
terça-feira (25), alunos e alunas do ter-
ceiro ano do Ensino Médio do Colégio Po-
litécnico participaram de um momento de 
conversa com as psicólogas Tainara Olivei-
ra Andreeti e Ana Júlia Vicentini. Na opor-
tunidade, as profissionais expuseram, ao 
grupo de estudantes, fatores importantes 
a serem levados em conta no momento 
da escolha da profissão, que não deve ser 
visto como algo pesaroso, mas sim múl-
tiplas possibilidades. Durante a palestra, 
as psicólogas apresentaram os diferentes 
dilemas e incertezas pelos quais os jovens 
passam nessa fase de conclusão do ensi-
no médio, que muitas vezes os condiciona 
a ambicionar a entrada no ensino superior 
como única opção, sem considerar outros 
rumos de profissionalização. Durante a 
reunião, docentes da instituição também 
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compartilharam experiências próprias 
sobre as múltiplas possibilidades que se 
abrem após a conclusão do ensino bási-
co, que, muitas vezes, fogem do planejado 
em princípio.

Ao final do encontro, debateu-se a 
ideia, entre os professores e membros do 
Departamento de Ensino do Politécnico, 
de se promover uma roda de conversa 
com profissionais das múltiplas atuações 
de interesse dos estudantes, citadas du-
rante a reunião com as psicólogas, para 
que os alunos e alunas possam conhecer 
melhor as profissões que almejam seguir 
e, assim, sintam-se mais tranquilos em re-
lação a essa fase tida como decisória para 
seus futuros.

Fotos: Zelmielen Adornes de Souza.
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Reunião para apresentação da proposta de 
reestruturação da CEBTT reúne profissionais 

das unidades básicas de ensino da UFSM

Na última terça-feira (25), represen-
tantes das unidades básicas de ensino 
da Universidade Federal de Santa Maria 
se reuniram para debate referente à pro-
posta de reestruturação da CEBTT (Coor-
denadoria de Educação Básica, Técnica e 
Tecnológica da UFSM). Presentes no encon-
tro profissionais do Colégio Politécnico, do 
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria 
(CTISM) e da Unidade de Educação Infantil 
Ipê Amarelo. A proposta foi desenvolvida 
a partir de reuniões anteriores feitas com 
representantes das três instituições, que 
pontuaram as demandas que acreditam 
ser de responsabilidade da Coordenado-
ria. Os itens mencionados pelos profissio-
nais foram compilados pelo Coordenador 
Geral da CEBTT, Marcelo Freitas da Silva, 
e integrados a um mapeamento feito pela 
professora Marta Von Ende, vice-diretora 
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do Colégio Politécnico, que analisou a que 
instâncias outras escolas técnicas brasilei-
ras se reportam e como esses órgãos são 
organizados. O documento desenvolvido 
levou em conta, ainda, a legislação vigen-
te referente às unidades básicas de ensino, 
como o próprio regimento da UFSM, dentre 
outros itens.

A apresentação da proposta de reestru-
turação foi conduzida pela professora Marta 
Von Ende, contando com as contribuições 
do público presente, sobretudo da diretora 
da Unidade de Educação Infantil Ipê Ama-
relo, Viviane Ache Cancian, por esta repre-
sentar a educação infantil no processo de 
construção da proposta. Como encaminha-
mento do encontro, a apresentação exibida 
durante a reunião foi enviada a todos os 
servidores das três unidades, inclusive aos 
não presentes no debate, para que todos 
os profissionais possam analisar o material 
e pontuar as suas sugestões. Com a com-
pilação de todas as demandas enviadas, a 
proposta de reestruturação será apresen-
tada à Reitoria da Universidade.

Fotos: Amanda da Cas.



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 494

Colégio Politécnico promove 
II Encontro Internacional de 

Produtores de Noz Pecan

Promovido pelo Núcleo de Fruticultura 
do Colégio Politécnico, o II Encontro Inter-
nacional de Produtores de Noz Pecan reu-
niu profissionais e pesquisadores da área 
em dois dias de palestras e demonstrações 
de campos realizadas, respectivamente, 
no Centro de Ciências Rurais da UFSM e no 
Setor de Fruticultura do Colégio Politécni-
co. O evento ocorreu nos dias 28 e 29 de 
junho, contando com a presença ilustre 
do palestrante chileno Dr. Mário Machuca, 
especialista em noz pecan, atuando como 
consultor do fruto nos Estados Unidos e na 
América do Sul.

Durante os dois dias de atividades do 
Encontro, debateu-se o crescimento da pro-
dução das Nozes Walnut (Juglans Regia), 
no Chile, de 2 para 10 toneladas por hec-
tares; o uso de reguladores de crescimento 



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 494

e produtos para quebrar a dormência em 
Pecan; formas de redução da alternância 
de produção do fruto; parâmetros das no-
zes para exportação aos Estados Unidos e 
China; nutrientes exigidos em cada fase 
da nogueira; resposta da nogueira a regu-
ladores testados na UFSM; dentre outras 
pautas de relevância para produtores e 
pesquisadores da área.

O professor Diniz Fronza, um dos atu-
antes na organização do evento, destaca 
que o objetivo do Encontro foi proporcio-
nar melhores resultados e, consequente-
mente, uma melhor renda aos produtores 
de noz pecan. Segundo ele, existem mais 
de mil produtores do fruto na região, dos 
quais muitos se dedicam ao cultivo da noz 
há cinco e até dez anos. “Estamos aqui 
para demonstrar novas tecnologias de 
poda, adubação e redução da altura de 
plantas para um aumento da produtivi-
dade - ao invés de colher uma tonelada, 
colher dois mil quilos por hectare - e para 
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melhorar a qualidade da amêndoa - ao in-
vés de ter 45% da amêndoa, ter 55%”, des-
taca Diniz Fronza.

Outra pauta desta segunda edição do 
Encontro foram as estratégias para a pro-
dução da noz pecan sem alternância, com 
o intuito de provir resultados de modo 
constante aos produtores. A importância 
da aproximação entre pesquisadores, es-
tudantes e produtores também se mostrou 
como um ponto forte do evento, uma vez 
que o mesmo serviu como uma ponte entre 
as demandas dos produtores e as soluções 
que podem ser desenvolvidas no âmbito da 
pesquisa para o êxito da produção do fruto.

O II Encontro Internacional de Produto-
res de Noz Pecan contou, ainda, com a ex-
posição de produtos comercializados pela 
Metal Schilin, empresa de equipamentos 
para o setor agropecuário, que conta com 
diferentes máquinas para beneficiamento 
de nozes em seu catálogo - como descas-
cadoras e separadoras de cascas e polpas 
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com capacidade de 100kg/hora; classifi-
cadoras de nozes inteiras ou descascadas 
em três tamanhos distintos; além de uma 
linha de varejo para beneficiamento e ex-
tração de nozes, que conta com produ-
tos como tesouras de poda, quebradores 
manuais, coletores de nozes com gancho 
extrator, alças tiracolo, dentre outros aces-
sórios. Para o representante da Metal Schi-
lin presente na atividade, eventos como o 
Encontro sempre geram um bom engaja-
mento com produtores, auxiliando, ainda, 
na consolidação da marca no mercado.

Fotos: Maria Tereza Dias Tassinari. 
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Comissão do II Encontro Regional sobre a Política 
de Saúde da Pessoa Idosa realiza entrega de 

donativos coletados durante o evento

Com enfoque em discussões em torno da 
violência contra a pessoa idosa e na troca de 
experiências a respeito da implementação da 
Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, o II En-
contro Regional sobre a Política de Saúde da 
Pessoa Idosa ocorreu no dia 12 de junho no 
Anfiteatro do Colégio Politécnico. Promovido 
pelos cursos técnicos em Enfermagem e em 
Cuidados de Idosos da instituição, o evento 
contou com a participação de cerca de 170 
inscritos, que tiveram o seu ingresso no En-
contro efetivado por meio da doação de um 
produto de higiene pessoal, de limpeza ou um 
pacote de fraldas descartáveis.

Na última quinta-feira (27), a professora 
Danize Rizzetti, acompanhada de um grupo 
de estudantes do Curso Técnico em Cuidados 
de Idosos, realizou a entrega dos produtos ar-
recadados ao Lar das Vovozinhas, espaço que 
atua no acolhimento e amparo de idosas em 
situação de vulnerabilidade do município de 
Santa Maria e região.

Foto: Danize Rizzetti.
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Estudante do curso de Geoprocessamento 
do Politécnico participa de XVIII Simpósio 

Brasileiro de Geografia Física Aplicada

Realizado entre os dias 11 e 15 de ju-
nho de 2019, o XVIII Simpósio Brasileiro 
de Geografia Física Aplicada ocorreu em 
Fortaleza, no Ceará, promovendo discus-
sões a respeito do tema “Geografia Física 
e as Mudanças Globais”. Adotando uma 
perspectiva holística, o evento teve como 
objetivo oferecer ferramentas teóricas e 
práticas para discutir as questões referen-
tes à vulnerabilidade, incertezas, causas, 
adaptação e mitigação dos problemas am-
bientais, sociais, culturais e econômicos 
advindos das mudanças globais e às ba-
ses dos acordos internacionais.

O aluno do quinto período do curso de 
Geoprocessamento do Colégio Politécnico, 
José Nilton Silva Vargas, esteve presente 
na edição de 2019 do Simpósio Brasileiro 
de Geografia Física Aplicada para a apre-
sentação do trabalho “O papel do sistema 
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engenharia do Exército Brasileiro e sua re-
lação com a geografia física na condução 
das operações militares contemporâneas”. 
Segundo José, que é, também, mestre em 
Ciências Militares, em Geografia e especia-
lista em Comunicação Social, o estudo foi 
baseado em sua dissertação de mestrado 
pelo curso de Geografia da UFSM, desen-
volvido no ano de 2017, tratando da rela-
ção da geografia militar com a necessidade 
de emprego de tecnologias nas operações 
militares. O trabalho trata, em suma, da 
necessidade de adoção de geotecnologias 
no Exército Brasileiro, com um viés evoluti-
vo e metódico. A apresentação da pesquisa 
ocorreu no dia 13 de junho, integrando a 
exposição e avaliação dos pôsteres do Sim-
pósio no eixo “Territorialidades, conflitos e 
planejamento ambiental”.

Fotos: José Nilton Silva Vargas.
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Aluna do Colégio Politécnico 
participa de Campeonato Brasileiro 

de Orientação

No período de 27 a 30 de junho, ocorreu 
o XXI Campeonato Brasileiro de Orientação 
(CamBOr), na cidade de Bom Despacho - MG. 
Na oportunidade, a atleta do Colégio Politéc-
nico, Ana Paula Koeche, do Curso Técnico em 
Informática, competiu na categoria Damas 
acima de 21 anos - Difícil (H21B). Ana Paula 
é vinculada ao Clube de Orientação de San-
ta Maria (COSM). O CamBOr é uma realização 
da Confederação Brasileira de Orientação e 
da Federação Mineira de Orientação, sendo 
a edição de 2019 da competição válida pelo 
WRE – World Ranking Event.

-A prática da Orientação na Universidade 
Federal de Santa Maria foi fomentada no pri-
meiro semestre de 2018, com a criação do 
Programa Esporte Universitário, projeto do 
Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) 
que disponibiliza vagas para a comunidade 
acadêmica da Universidade Federal de Santa 
Maria em diversas modalidades esportivas, 

Ana Paula Koeche (centro) durante competição promo-
vida pelo Clube de Orientação de Santa Maria (COSM).
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dentre elas o Esporte Orientação. A Orienta-
ção pode ser definida como uma categoria 
em que o atleta percorre um terreno desco-
nhecido apenas com o auxílio de um mapa e 
de uma bússola. 

O ensino da Orientação aconteceu por 
meio de aulas: teórico-práticas, ministradas 
todas as quintas-feiras, independente das 
condições climáticas, que abordaram desde 
os conceitos básicos, simbologia até a pró-
pria prática em estágios crescentes de di-
ficuldades. As primeiras aulas tiveram um 
enfoque teórico (conceitos históricos, a prá-
tica do esporte e de que forma o mesmo é 
desenvolvido), com explanações em sala de 
aula fazendo uso de equipamentos de mul-
timídia. Todos os materiais apresentados fo-
ram disponibilizados para os alunos. 

As primeiras atividades práticas foram 
feitas em um espaço menor para que o gru-
po se habituasse a manter o mapa orientado 
para o norte e calculasse os azimutes entre 
os pontos, para que, após uma familiarização 
com a prática, as aulas fossem aplicadas em 

um espaço maior. As pistas foram organiza-
das em estágios crescentes de dificuldades, 
acompanhando o aprendizado no esporte. A 
prática da Orientação proporcionou uma fuga 
da rotina acadêmica, muitas vezes exaustiva 
e estressante, além de desenvolver a cons-
ciência ambiental e contribuir para a saúde 
dos estudantes. 

Relato e imagens: José Vargas.

Comissão de Santa Maria antes de viagem ao 
XXI Campeonato Brasileiro de Orientação.
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DICAS DE EVENTOS: 
Pró-Reitoria de Extensão da UFSM promove atividades culturais nesta semana

O Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria recebe, nesta terça-feira 
(02), a 1ª Noite de Rock, evento que deve contar com as apresentações das bandas santa-
-marienses Martelo e Vakan, e da Denfor, de Palmeira das Missões. As atrações foram defi-
nidas por meio de uma chamada pública, permitindo a inscrição de bandas das cidades de 
Santa Maria, Palmeira das Missões, Cachoeira do Sul e Frederico Westphalen. Os três grupos 
que integram a programação do evento foram definidos por meio de números de curtidas em 
suas páginas no Facebook. A 1ª Noite do Rock é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão 
(PRE) e da Coordenadoria de Cultura e Eventos. Os ingressos para o evento estão à venda 
a preços de R$20,00 (inteira) e R$10,00 (meia) e podem ser adquiridos na Ótica Norberto 
(Galeria Chami), na Athena Livraria (Floriano Peixoto), na Up Idiomas de Camobi e na Admi-
nistração do Centro de Convenções (aberta das 11h às 14h). 
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Na sexta-feira (05), é a vez dos tangos e boleros clássicos invadirem o palco do Centro de 
Convenções. A Banda Sinfônica da UFSM realiza, na data, o II Concerto Oficial da Temporada 
Artística 2019, com uma seleção de canções de autores conhecidos do grande público, tais 
como Geraldo Rodriguez, Carlos Gardel, Consuelo Velasquez e o aclamado compositor Astor 
Piazzola. A regência será dos professores Diego Ramires e João Batista Sartor, com partici-
pação do cantor Roberto Oliveira, da cantora Andréa Scheffer, do pianista Daniel Morales e 
do acordeonista Fernando Ávila. O evento inicia às 19h30min, com entrada franca - não é 
necessária a retirada de ingressos. A realização é da Universidade Federal de Santa Maria, da 
Pró Reitoria de Extensão e Pró Reitoria de Assuntos Estudantis.
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