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No dia 08 de Agosto de 2019 o Professor 
Gustavo Pinto e o coordenador da Polifei-
ra do Agricultor, Cristiano Dotto, recepcio-
naram servidores Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS) Campus Cerro Largo, 
que estiveram visitando a iniciativa orga-
nizada pelo Colégio Politécnico. O objetivo 
da visita foi conhecer o projeto para insta-
lação de uma feira livre no Campus onde 
trabalham. Para isso os visitantes conhece-
ram as bancas, conversaram com os agri-
cultores e tiveram a oportunidade de con-
sumir alguns alimentos produzidos pelos 
comerciantes. Os convidados da UFFS fo-
ram Sandro Adriano Schneider (Coordena-
dor Administrativo), Adenise Clerici (Chefe 
da Assessoria de Gestão, Administração e 
Serviços) e Luana Inês Damke (Assistente 
em Administração da Assessoria de Ges-
tão, Administração e Serviços).

Servidores da Universidade Federal 
da Fronteira Slm visitam a Polifeira do 

Agricultor
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Fundada em 24 de abril de 2017, a Poli 
feira do Agricultor tem sido referência para 
outras iniciativas que também buscam mi-
nimizar o clima de ansiedade pública em 
torno das escolhas alimentares e tentam 
preservar a identidade e cultura alimentar 
do território. Somente podem ser comer-
cializados alimentos produzidos pelos pró-
prios agricultores, representando assim um 
espaço apropriado e seguro para a comer-
cialização do que produzem A venda dos 
produtos ocorre todas às terças-feiras, ao 
lado da Biblioteca Central, no campus da 
UFSM, das 7h às 14h, e todas as quintas-
-feiras, ao lado do Planetário, também no 
campus da UFSM, do meio dia às 18h30min.
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A exposição “Murais da UFSM” esteve 
presente espaço térreo do bloco F do Colé-
gio Politécnico, seu principal objetivo é dar 
visibilidade à arte muralismo que integra 
o patrimônio artístico do campus sede da 
Universidade Federal de Santa Maria. Vá-
rios dos murais fazem parte do cotidiano 
de alunos e servidores, são motivo de in-
teração e se tornaram costumeiros para o 
olhar da comunidade acadêmica. A amos-
tra de imagens pretende exaltar, por meio 
de fotografias em conjunto, o que chamam 
de potência destas manifestações artísti-
cas na mediação de nosso processo exis-
tencial. Além disso, a iniciativa também 
contribui para a valorização e a preserva-
ção do acervo artístico da Universidade. 
Os créditos das imagens são do Arquivo 

Exposição “Murais UFSM” chega ao 
colégio politécnico 
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Fotográfico da UFSM - Departamen-
to do Arquivo Geral e Arquivo Setorial da 
Pró-Reitoria de Extensão - UFSM. A organi-
zação da “Murais UFSM” é composta por: 
Cristina Strohschoen dos Santos (Arquivis-
ta/Mestre em Patrimônio Cultural - Depar-
tamento de Arquivo Geral (DAG), Alexan-
dre Campanholo Rodrigues (Acadêmico 
do Curso de Desenho Industrial, Bolsista 
do Projeto Rastros de Extensão na UFSM), 
Leticia de Freitas Gaiardo (Acadêmica do 
Curso de Arquivologia, Bolsista do Arquivo 
Setorial da Pró-Reitoria de Extensão), Li-
diane Castagna Gonçalves (Acadêmica do 
Curso de Desenho Industrial, Bolsista do 
DAG) e MArcos Machado Paulo (Acadêmico 
do Curso de Arquivologia, Bolsista do Pro-
jeto Rastros de Extensão na UFSM).



Título

BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 499

No dia 14 de agosto de 2019 o setor de 
Floricultura do Colégio Politécnico promoveu 
uma  oficina de produtos medicinais onde fo-
ram oferecidos conhecimentos relacionados 
à  produção de sabonete em barra, sabonete 
líquido, shampoo, condicionador e desodo-
rante. O evento foi aberto ao público e teve 
apoio do curso Técnico em Paisagismo.

Setor de Floricultura realiza oficina de 
produtos medicinais
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Eventos reúne colaboradores do Grupo 
Verdes Vales e alunos do Curso Técni-

co em Agropecuária e Agricultura No dia 14 de agosto de 2019 o Colé-
gio Politécnico da UFSM recebeu os co-
laboradores do Grupo Verdes Vales, uma 
concessionária que busca comercializar os 
produtos da John Deere. A  Verdes Vales foi 
fundada em 2001 e foi certificada diver-
sas vezes pela marca como Concessioná-
ria Classe Mundial, graças ao desempenho 
operacional e à classificação de Excelência 
em Pós-Vendas. São mais de 400 colabora-
dores, 20 lojas e mais de 200 municípios 
no Estado do Rio Grande do Sul.  

 Neste ano a Verdes Vales lançou o 
Programa Construindo o Amanhã, que tem 
por objetivo realizar palestras em institui-
ções de ensino técnico a fim de divulgar a 
empresa e de dar oportunidade aos alunos 
interessados em cadastrar seu currículo 
com o grupo. Os representantes da marca 
que estiveram no Colégio Politécnico fo-
ram Diego e Felipe, ambos responsáveis 
por apresentar a empresa para aos alunos 
do Curso Técnico em Agropecuária e Agri-
cultura. 



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 499

Durante os dias 16 e 17 de agosto, de 
2019, foi realizada a Chamada Oral do SiSU 
2019/2 e o projeto Polifeira do Agricultor 
foi convidado a contribuir nos dois dias de 
ingresso de novos alunos à Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM). Uma das 
motivações para o convite e participação 
é o entendimento de que muitas famílias 
se deslocam de outros lugares, e acabam 
adquirindo algum tipo de alimento para 
consumo. A Pró-Reitoria de Graduação en-
tende que esses espaços de eventos da 
Universidade também contribuem com 
ações que promovam a economia local, 
mas especialmente a agricultura familiar 
e as ações que envolvem a sustentabili-
dade.

Dessa forma, a feira se instalou na 
área do Politécnico, em frente ao Centro 

Polifeira do Agricultor marca presença 
no processo de chamada oral do SiSU 

2019.2
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Dessa forma, a feira se instalou na 
área do Politécnico, em frente ao Centro 
de Convenções, contando com 5 feiran-
tes: Angela Mafini da Cooperativa Coopi-
vorá, Eliane dos Santos e João de Antonio 
Oliveira de Pains, José Sidinei e Cleusa 
Silveira da Quinta do Gama de Dilerman-
do de Aguiar e Michele Abreu da Granja 
Abreu de Itaara. O foco da feira foi for-
necer alimentos prontos para o consu-
mo. Dentre os produtos comercializados 
estavam bolos, pasteis, sucos, cafés, bo-
lachas, bergamotas e bananas. Para ter 
uma ideia da importância de uma feira 
livre do ponto de vista da economia in-
formal, os feirantes da mantém um con-
trole por meio de um Boletim de Vendas, 
a partir dos quais obtém indicadores de 
comercialização, que ao cabo também 
contribuem na gestão da feira. Na tabela 
podemos ver alguns números da comer-
cialização nos dois dias da chamada oral:

Alimento             Unidades Vendidas

Pastéis                        ± 783

Bolos                           ± 80

Café                             ± 65

Caldo de Cana             ± 100

Suco                            ± 128

Frutas                          ± 110

TOTAL :                    1.266 alimentos

Foram comercializados mais de 1.642 
unidades de alimentos durante os dois 
dias de SiSU 2019/2 que a Polifeira se fez 
presente, totalizando um valor de apro-
ximadamente R$ 6.099,00. Esse dinheiro 
fica em Santa Maria, fomenta a economia 
local, além de permitir aos  consumidores 
alimentos livres de conservantes e agro-
tóxicos.
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Em 20 de agosto de 2019, foram entre-
gues pelo Engenheiro Agrônomo Dr. Rérin-
ton Joabél Pires de Oliveira três pomares 
(mudas de frutíferas) oriundos do Projeto 
“Quintais Orgânicos de Frutas” ao Prof. Re-
nato Trevisan e ao TAE Mauro Cielo Rech, 
no Setor de Espécies Nativas e de Práti-
cas Ambientais da UFSM (SENPA). Dois po-
mares serão destinados a produtores, um 
ao Assentamento Pachamama, Catuçaba, 
São Gabriel, e outro na propriedade do Sr. 
Antônio dos Santos Freitas, Distrito Pains, 
Santa Maria. O terceiro pomar será insta-
lado na Área Agropecuária do Politécnico, 
determinada pela direção do Politécnico.

Professor e TAE do Colégio Politécnico 
recebem três pomares no 

SENPA - UFSM



Entre os dias 20 e 22 de agosto de 2019 
foi realizado o IX Simpósio do Curso Téc-
nico em Paisagismo da Universidade Fe-
deral de Santa Maria (UFSM), VI Encontro 
Estadual de Floricultura do RS I Workshop 
Sul-Brasileiro de Floricultura e Paisagismo, 
nas instalações do Colégio Politécnico da 
UFSM. O objetivo principal foi promover 
um espaço de conhecimento, troca de ex-
periências, pesquisas e inovações, com to-
das as partes interessadas na discussão e 
desenvolvimento nos diferentes ramos da 
Floricultura e Paisagismo no Sul do Brasil. 
O evento foi organizado pelo Curso Técni-
co em Paisagismo do Colégio Politécnico 
da UFSM, da Associação Rio-Grandense de 
Floricultura (AFLORI) e das Equipes Pheno-
Glad da UFSM, da Universidade Federal 
de Santa Catarina – Campus Curitibanos 
(UFSC-Curitibanos), da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da 
Emater/RS-Ascar.
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Colégio Politécnico promove evento 
sobre floricultura e paisagismo



Confira as atividades realizadas:

No dia 20 de agosto, terça feira, após 
o credenciamento que ocorreu entre as 
08:00h e 08:30h, houve uma apresentação 
do Côro de Câmera da UFSM como abertu-
ra do evento. Em seguida, os participan-
tes do evento foram encaminhados para 
a primeira palestra: “O Jardim do Futuro”, 
com o paisagista Raul Cânovas. Nascido 
em 1945, na Argentina, Raul se dedicou 
aos jardins já com 13 anos. Em 1966, ga-
nhou o 1º Prêmio de paisagismo na Expo-
sição Hortícola Internacional, realizada em 
Buenos Aires. No Brasil desde 1970, seu 
escritório já realizou mais de 2000 proje-
tos. Hoje, desenvolve suas propostas de 
acordo com a necessidade do cliente, tra-
balhando com execução e assessoria em 
arquitetura paisagística.

Após o intervalo, denominada “Paisa-
gismo: Simplicidade e Sofisticação”, a se-
gunda palestra foi ministrada por Marcelo 
Faisal. O palestrante é paisagista, formado 
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em Agronomia pela Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Arqui-
teto e Urbanista pela Universidade Belas 
Artes, considerado um renomado profis-
sional no cenário da arquitetura paisagís-
tica com centenas de trabalhos no Brasil e 
no Exterior. Trabalha na área a mais de 20 
anos e devido a grande experiência adqui-
rida, domina a criação e desenvolvimento 
de projetos em diversas escalas, desde lo-
teamentos até residências cujo foco está 
na beleza e funcionalidade. Ao fim das 
falas, o público pode fazer perguntas aos 
convidados.

As 14:00h a terceira palestra, chamada 
“Marketing e Tendências no Paisagismo”, 
foi guiada pelo consultor de Marketing da 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas Nacional (SEBRAE)  Au-
gusto Aki. Além de sua atuação na SEBRAE, 
Augusto também é autor da Metodologia 
do Curso de Gestão Comercial para Lojas 
de Material de Construção (SEBRAE-MT), 
co-autor do livro “Consultoria Empresarial: 



Métodos e Cases dos Campeões”, con-
sultor de Mercado Flores no Instituto Brasi-
leiro de Floricultura (IBRAFLOR), consultor 
de Varejo, articulista na Revista Plasticul-
tura e no Boletim Sindiflores e professor 
do Curso de Postgrado de Gestión, Comer-
cialización y Marketing, INTA –na Argenti-
na.

Entre as 15:00h e 18:00h foram rea-
lizados dois Minicursos. Um deles, deno-
minado “GRAMADOS: Um Tapete Verde 
no Paisagismo” foi promovido pela Green 
Grass e Rain Bird. A primeira empresa é 
produtora de grama tipo “Premium”, que 
é a mais alta denominação de qualidade 
dentro dos padrões internacionais de qua-
lidade. Quanto a Rain Bird, fundada em 
1933, é líder mundial na fabricação e no 
fornecimento de produtos de irrigação e 
serviços correlatos. Além disso, foi premia-
da em mais de 130 patentes registradas 
com destaque para o primeiro aspersor 

de impacto da história da irrigação pres-
surizada, que revolucionou a indústria de 
produção de alimentos, inaugurando uma 
nova era na irrigação, a nível mundial. Em 
1990, este primeiro aspersor patenteado e 
fabricado foi condecorado pela American 
Society of Agricultural Engineers e indica-
do como um marco histórico.

O segundo minicurso, “Terrários e Qua-
dros Vivos”, teve participação do Patrona-
to Shopping,  empresa que iniciou suas 
atividades em 1994 no segmento de re-
presentações. Devido ao reconhecimento 
das necessidades do mercado, com o pas-
sar do tempo e outros serviços e produ-
tos começaram a integrar o catálogo do 
shopping. Dentre os produtos e serviços 
oferecidos atualmente estão: mesa, cozi-
nha, perfumaria de ambiente, eletro, chur-
rasco, bar, móveis e decoração, pet shop, 
acessórios para lareira, caixas organizado-
ras, máquinas e jardinagem.
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Na manhã do dia 21 de agosto, quar-
ta feira, as duas palestras foram: “Ten-
dências na Decoração de Eventos”, com 
Paulo Andriola, e “Marketing e Tendências 
na Floricultura”, novamente com Augus-
to Aki. Andriola participa da Enflor des-
de 1994, ministra cursos de Artes Florais 
desde 1997, trabalha com flores, decora-
ções e afins desde 1986, é consultor da 
SEBRAE-RS, é florista profissional formado 
pela Escola Iberoamericana de Arte Floral 
e tem cursos de Pedagogia de Ensino da 
Arte Floral pela E.I.A.F. e de Ramos de Mão 
pela Escola Ortoflor.

Os minicursos do turno da tarde tinham 
como tema a Arte Floral e a Produção de 
Orquídeas.
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O último dia do IX Simpósio do Curso 
Técnico em Paisagismo da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), VI En-
contro Estadual de Floricultura do RS I 
Workshop Sul-Brasileiro de Floricultura e 
Paisagismo, 22 de agosto, teve início com 
a palestra “Visão e Tendências da Floricul-
tura”, ministrada por Kees Schoenmaker, 
presidente do Instituto Brasileiro de Flo-
ricultura (IBRAFLOR) e sócio de um dos 
principais grupos produtores de Holambra 
(SP), o Terra Viva.

Dois livros foram lançados no 
evento:

LIVRO:“Gladíolo: fenologia e manejo 
para produção de hastes e bulbos”, de Na-
talia Teixeira Schwab, dedicado aos agri-
cultores brasileiros que acreditam e inves-
tem na floricultura para geração de renda 
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LIVRO: “Produção de sementes e mu-
das: um enfoque à silvicultura”, organiza-
do por Maristela Machado Araújo; Marcio 
Carlos Navroski; Lauri amândio Schorn, 
que reúne textos de especialistas em me-
lhoramento; coleta, dormência, armazena-
mento e análise de sementes de espécies 
florestais; planejamento de viveiro; produ-
ção de mudas por sementes e por propa-
gação vegetativa; substratos e adubação; 
produção de plantas ornamentais; pragas 
e doenças em viveiro; gestão e legaliza-
ção de viveiros; e qualidade de mudas no 
viveiro e no campo

Ao fim da manhã, Adreas van Kruijs-
sen foi convidado a falar sobre “Visão e 
Estratégias da Produção e do Mercado 
do Veiling Holambra” como diretor geral 
da marca. A empresa busca atender as 
necessidades do segmento de plantas e 
flores ornamentais como um todo, focali-
zando seus sócios e clientes. A Holambra 

se descreve como uma  utilizadora 
de tecnologia, automação, digitalização 
quando o objetivo é encurtar elos da ca-
deia produtiva e comercial. Buscando 
sempre a eficiência, minimizando custos, 
suprimindo burocracias e agilizando pro-
cessos.

Dando início as atividades da tarde, 
Milton Hummel foi responsável pela pales-
tra “Visão e Estratégias da Produção e do 
Mercado da Cooperflora”. Hummel possui 
experiência na área da administração e 
varejo, formou-se em Engenharia Agronô-
mica pela Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho (1991), tem espe-
cialização em Marketing pela Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing(1999) e 
atualmente é Diretor Geral da Cooperativa 
de Floricultores (Cooperflora).

Em seguida foram dadas as avaliações 
dos pôsteres do I Workshop Sul-Brasileiro 
de Floricultura e Paisagismo, que estavam 
expostos desde o início do evento.
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A última atividade do IX Simpósio do 
Curso Técnico em Paisagismo da UFSM, VI 
Encontro Estadual de Floricultura do RS 
foi “Avaliação e Melhorias a Serem Imple-
mentadas na Floricultura do Rio Grande 
do Sul”, que ficou a cargo da Associação 
Riograndense de Floricultura (AFLORI). A 
AFLORI foi fundada no dia 7 de julho de 
1994 e se trata de uma entidade sem fins 
lucrativos composta por associações e as-
sociados que tem atividades no ramo de 
floricultura no estado, o representando na-
cionalmente. Participa da Câmara Setorial 
Nacional de Cadeira de Flores e Plantas 
Ornamentais, desde sua criação, e tem re-
presentação formal na atual Comissão de 
Floricultura da Federação de Agricultura 
do Rio Grande do Sul (FARSUL) e no IBRA-
FLOR.

Visando a divulgação e aprimoramento 
da prática de seus associados, a institui-
ção promove eventos, feiras e cursos de 

capacitação, bem como atua institucional-
mente e politicamente na defesa de seus 
interesses gerais. Ademais, seus membros 
podem participar de diferentes núcleos in-
ternos na AFLORI, alguns deles são: Ataca-
do; Paisagismo; Ensino, Pesquisa e Exten-
são, Produção e Varejo.



Em 21 de agosto de 2019, os alunos 
do segundo semestre do curso Técnico em 
Farmácia realizaram uma visita técnica à 
Farmácia Escola da UFSM como exercício 
extra-classe. A atividade é vinculada à 
disciplina de Farmacotécnica I e foi acom-
panhada pela Dr. Magda Monego, profes-
sora do Colégio Politécnico da UFSM. Na 
ocasião, os alunos tiveram a oportunidade 
de conhecer a infraestrutura e a rotina de 
atividades da Farmácia Escola, orientados 
pela equipe de farmacêuticas Ana Paula 
Ferreira, Claudia Silveira, Marilia Marchiori 
e Melina Renz, bem como pelos Técnicos 
de Laboratórios Diam Celante  e Valquiria 
Bolzan. 
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Alunos do curso Técnico em Farmácia do 
Colégio Politécnico realizam visita à 

Farmácia Escola da UFSM
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Colégio Politécnico UFSM participa do “Dia 
de Campo Sócio Assistencial” em Silveira 

Martins
Na tarde do dia 16 de agosto de 2019 

ocorreu a II Oficina de Plantas Bioativas , 
no Município de Silveira Martins, dentre os 
presentes estavam a ASCAR/EMATER-RS, 
Secretaria Municipal da Saúde, o Centro de 
Referência em Assistência Social (CRAS), o 
Colégio Politécnico da UFSM e a comunida-
de em geral. A oficina foi realizada no Cen-
tro de Convivência do município, onde está 
localizado o horto de plantas medicinais, 
aromáticas e condimentares, idealizado 
pela equipe participante do projeto de ex-
tensão “Práticas e saberes sobre plantas 
bioativas: um passo para a promoção à 
saúde” e parceiros (ASCAR/EMATER-RS e 
Secretaria Municipal da Saúde de Silveira 
Martins). A atividade, que foi denominada 
“Dia de campo sócio assistencial”, teve 
cinco etapas: 1ª) orientações sobre    aces-
so a benefícios sociais, conduzida pelas 
profissionais do CRAS de Silveira Martins; 



2ª) apresentação do horto com a di-
nâmica do “relógio do corpo humano”, a 
cargo da EMATER e Colégio Politécnico da 
UFSM; 3ª) oficina de plantas medicinais 
(funcho, mil-em-ramas e goiabeira) orga-
nizada pelo Colégio Politécnico da UFSM; 
4ª) explanação sobre a utilização da com-
posteira, conduzida pelas EMATER; 5ª) 
informações sobre poda e cuidados das 
plantas frutíferas, coordenado pela EMA-
TER. 

As oficinas vêm sendo realizadas com 
intuito de gerar a integração entre os sa-
beres populares e científicos, promovendo 
um espaço de troca de experiências entre 
os participantes. Dentre os objetivos do 
projeto está a produção de saúde e bem 
estar à população, considerando a Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Com-
plementares do SUS. 
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Na tarde de quarta-feira, dia 21 de 
agosto de 2019, foi realizada uma ativida-
de de Educação Permanente em Saúde no 
Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Ex-
tensão da UFSM no município de Silveira 
Martins. O exercício foi proposto em for-
mato de roda de conversa e contou com a 
presença das equipes de saúde da Estra-
tégia Saúde da Família e do Escritório Mu-
nicipal da ASCAR/EMATER-RS da cidade. 
Acompanharam a atividade os docentes 
do Colégio Politécnico da UFSM, Andreisi 
Anversa, Cindy Menezes e Guilherme Pi-
nheiro. A ação teve como objetivo traba-
lhar as Políticas e Programas (Nacional, 
Estadual e Municipal) de Plantas Medici-
nais e Fitoterapia no SUS, bem como, o es-
tudo da planta bioativa Maytenus illicifolia 
/ Maytenus aquifolia (Espinheira-Santa ou 
Cancorosa). O referido trabalho é uma das 
propostas do projeto de extensão (Práti-
cas e saberes sobre plantas bioativas: um 
passo para a promoção à saúde), que visa 
capacitar e qualificar a equipe de saúde 
local, em relação ao uso das plantas bioa-
tivas no cuidado à saúde.

Atividade de Educação Permanente em 
Saúde é realizada no município de Silveira 

Martins
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