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Na noite do dia 19 de agosto de 2019, 
os estudantes Leonardo Hendges, Lílian 
Rodrigues dos Santos, Nathali Parise Taufer 
e Vitória Boemo, do 2° semestre do Curso 
Técnico em Meio Ambiente do Colégio Poli-
técnico da UFSM, ministraram uma oficina 
na X Semana Acadêmica da Geografia (X 
SAGEO), evento promovido pelos acadêmi-
cos dos cursos de graduação em Geografia 
Licenciatura e Bacharelado da UFSM. O ob-
jetivo da atividade “Descartar ou reutilizar: 
como minhas ações impactam o meio am-
biente” foi promover a reflexão a respeito 
dos resíduos e as consequências devido ao 
seu descarte inadequado, além de estimu-
lar os acadêmicos a uma mudança de hábi-
tos e instigá-los a fazer uso da reutilização 
dos materiais e do consumo consciente.

 

Alunos do Curso Técnico em Meio
Ambiente do Politécnico promovem

oficina “Descartar ou Reutilizar” na X SAGEO
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A oficina foi separada em alguns mo-
mentos: aplicação de um questionário ob-
jetivo, antes e depois de sua realização, 
visando verificar os conhecimentos pré-
vios e compará-los com os adquiridos; re-
solução de uma situação-problema; breve 
exposição sobre o assunto; uma parte prá-
tica, na qual os participantes separaram 
uma série de resíduos em quatro grandes 
grupos (rejeitos, resíduos recicláveis, orgâ-
nicos e coleta especial); por fim, realizou-
-se a correção da separação dos resíduos 
e uma conversa interativa sobre maneiras 
de reutilização.

Para os organizadores, é de importân-
cia fundamental ações como essa, pois a 
alta geração de resíduos é, atualmente, 
uma grave problemática ambiental, uma 
vez que seus impactos atingem a todos, 
comprometendo o meio ambiente, a saú-
de humana e o equilíbrio global. Debater 
sobre as consequências de seu descarte 
incorreto, a relevância do consumo cons-
ciente, da reutilização e da reciclagem, as-

sim como sensibilizar a população acerca 
do tema resíduo” são ações eficazes para 
minimizar os danos causados ao meio am-
biente, a nós mesmos e aos demais seres 
vivos.



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 501

Seleção de Bolsista para o Projeto de 
Ensino Floricultura (Nº 041863)

No dia 29 de agosto de 2019, foram li-
berados os nomes selecionados pelo edital 
de bolsa do Projeto de Ensino Floricultura. 
Cinco alunos foram chamados: 

Bolsista Remunerado:
Aprovada: 
Taise Michele Fernandes

Suplentes:
Paola Daiane Welter
Giovanna Gabrielle Ribeiro Gonçalves

Voluntários:
Meire Pedron Mezomo
Marta Ferreira dos Santos
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No dia 30 de agosto de 2019, ocorreu 
a entrega de certificados à primeira tur-
ma de formação para o cooperativismo 
por meio do Projeto+Coop, do Colégio Po-
litécnico da UFSM. Juntamente com asso-
ciados da Sicredi Região Centro RS/MG, o 
momento de certificação contou com um 
“World Café”, onde temas do cooperativis-
mo e inovação foram discutidos pelos par-
ceiros em uma roda de conversa, sendo 
corroborados pelos diretores da coopera-
tiva. A turma certificada reuniu 43 alunos, 
concluintes do curso de 112 horas, que de-
monstraram sua alegria em ter participa-
do da formação e o quanto ela os ajudou a 
compreenderem melhor o cooperativismo, 
além de estreitarem laços com os demais 
colaboradores.

O Projeto+Coop
O +Coop é projeto de extensão que tem 

como objetivo principal promover ações 

Politécnico conclui a primeira turma de for-
mação para colaboradores pelo 

projeto+Coop
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extensionistas de educação, formação 
e informação para o cooperativismo. Tra-
ta-se de trabalho de extensão a ser desen-
volvido por Discentes e Docentes do Colé-
gio Politécnico da UFSM em Cooperativas 
que se encontram com necessidades na 
área de preparação para o cooperativis-
mo e para a gestão de cooperativas. Uma 
multiplicidade de ações serão realizadas 
até o fim do projeto (2024), sendo que os 
recursos para a execução serão provenien-
tes de fonte externa, ou seja, entidades de 
representação do cooperativismo.

Além disso, tem-se a ideia de estimu-
lar, ampliar e incentivar os alunos ao co-
nhecimento mais profundo e aplicado, 
baseado na realidade cooperativista. O 
contato mais próximo entre alunos, pro-
fessores e cooperativas poderá refletir na 
formação de profissionais com mais con-
sistência teórica e prática. Os associados 
são beneficiados pelo projeto, pois o mes-

mo contribui para que essas cooperativas 
se consolidem em seus propósitos organi-
zativos e gerenciais, o que é fundamen-
tal para que alcancem o desenvolvimento 
esperado pelos seus associados e comu-
nidade.



No dia 30 de agosto de 2019, 53 alu-
nos dos Cursos de Técnico em Agropecuá-
ria, em Zootecnia e Agricultura realizaram 
uma viagem de estudos, à EXPOINTER, 
acompanhados pelos professores Nei Iza-
guirry de Freitas Junior e Antonio Carlos 
Mortari. No evento, realizou-se a 42ª Ex-
posição Internacional de Esteio, que já há 
anos é a maior exposição agropecuária da 
América Latina. O município de Esteio é 
conhecido por reunir os melhores animais 
e as máquinas mais modernas que exis-
tem no Brasil e exterior.

A EXPOINTER neste ano registrou mais 
de 416 mil visitantes e um crescimento 
de mais de 17% nas vendas em relação 
à 2018, sendo que o BANRISUL informou 
um aumento de 251% nos financiamen-
tos para compra de máquinas e equipa-

BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 501

Alunos do Colégio Politécnico fazem 
viagem de estudos à Expointer 2019

mentos. Além disso, Vinicius Bastos, que 
é egresso do Colégio Politécnico da UFSM, 
esteve no evento como criador de ovinos 
e recebeu prêmios nas categorias de Cam-
peão Borrego Maior e Reserva de Grande 
Campeão da Raça.
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Aluna ganha sorteio do mês do estudan-
te e recebe prêmio no Politécnico

Para comemorar o mês do estudante 
em agosto de 2019, o Colégio Politécni-
co realizou um sorteio em parceria com a 
Cooperativa Cespol em seu perfil do Ins-
tagram (@politecnico.ufsm ). A ganhadora 
foi Rauhana Dalleaste, de 22 anos, estu-
dante do curso de Educação Especial do 
Centro de Educação, que levou para casa 
erva mate, uma camiseta, cuia e bomba 
personalizadas com o logo do Politécnico.
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Colégio Politécnico da UFSM abre seleção 
pública para agricultores participarem da 

“Polifeira do Agricultor”

O Projeto de Extensão “Feira do Politéc-
nico” estará recebendo, entre os dias 02 
e 06 de setembro de 2019, inscrições de 
agricultores ou suas organizações que es-
tejam interessados em comercializar pro-
dutos por meio da Polifeira do Agricultor. 
O objetivo é selecionar feirantes de Santa 
Maria e região com a finalidade de gerar 
trabalho e renda, ofertar produtos e ali-
mentos com qualidade e origem conheci-
da aos consumidores de Santa Maria, pro-
mover a interação social entre produtor e 
consumidor, e também para constituir um 
espaço para atividades de ensino, pesqui-
sa e extensão por parte do Colégio Politéc-
nico da UFSM.

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, além de 

 tentar preservar a identidade e cultura 
alimentar do território. A venda dos produ-
tos 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 na sede da 
instituição, do meio dia às 18h30min. 
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Vagas

As vagas ofertadas pelo edital buscam 
selecionar agricultores familiares que co-
mercializem derivados de carne com pelo 
menos 30% da matéria prima de produ-
ção própria (1 vaga), hortaliças (2 vagas) 
e peixes (1 vaga). É vedada a inscrição de 
feirantes que já participaram da Polifeira, 
ou que estejam participando por meio de 
alguma organização já selecionada. Após 
a aprovação do ingresso, o novo feirante 
terá direito a utilizar um lugar fixo deno-
minado stand de tamanho 3,0 m x 3,0 m.

É permitida a comercialização de pro-
dutos de vizinhos, amigos e outros agricul-
tores, desde que esses também estejam 
disponíveis a receber as visitas em suas 
propriedades, cadastrar-se na feira e par-
ticipar de todas as atividades relacionadas 
à qualificação da atividade. Ressalta-se 
que os agricultores selecionados poderão 
optar e participar apenas uma vez por se-

mana da feira, compartilhando seu stand 
com outro feirante ou outro projeto, desde 
que ambos sejam selecionados neste edi-
tal e o compartilhamento tenha sido ajus-
tado com a coordenação do projeto.

Requisitos para inscrição

1. Ser produtor do que for comerciali-
zado e comprometer-se de comercializar 
apenas produtos de origem própria;

2. Dispor-se a receber visitas de análi-
se da condição de feirante no estabeleci-
mento onde são produzidos os alimentos e 
participar da reunião prévia a ser realiza-
da em 09 de setembro de 2019 (segunda 
feira) no Colégio Politécnico, às 11h.

3. Estar disponível a receber o acom-
panhamento contínuo que será realizado 
pelo agente responsável no local da feira, 
pela equipe técnica do projeto e por pro-
fissionais de setores multidisciplinares do 
Colégio Politécnico da UFSM;
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4. Conhecer e cumprir as normas es-
tabelecidas pelo Regulamento da Polifeira 
do Agricultor;

5. Garantir a participação em oficinas 
técnicas de aperfeiçoamento e qualifica-
ção ofertados, em áreas tecnológicas, de 
acesso ao mercado e aquelas com fina-
lidade de promover a organização social 
dos agricultores;

6. Comparecer a reuniões a serem re-
alizadas e respeitar as decisões eleitas da 
maioria;

7. Comprometer-se em divulgar o selo 
de origem “Sabor do Coração – produzido 
em Santa Maria”, bem como o nome da 
POLIFEIRA;

8. Fornecer dados de pesquisa quando 
forem solicitados, a fim de colaborar com 
pesquisas científicas realizadas pela insti-
tuição;

Inscrição
 
Os interessados deverão realizar sua 

inscrição no Colégio Politécnico UFSM, Pré-
dio 70, Bloco A sala A17, no dia 09 de se-
tembro de 2019, após a reunião de apre-
sentação da Polifeira (11h). Devem ser 
apresentados os seguintes documentos:

Ficha de inscrição (Anexo I);
Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP);
03 Cópias de Registro Geral (Carteira 

de Identidade) e Cadastro Nacional de 
Pessoa Física (CPF);

03 Cópias do Comprovante de residên-
cia (Conta de Água, Luz ou Telefone em 
nome do Feirante, ou Cópia do Bloco de 
Produtor);

03 Cópias do Bloco de Produtor;
03 Fotos 3X4;
Comprovação de atendimento à legis-

lação sanitária se for o caso.
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A avaliação das inscrições será realiza-
da por uma comissão mista formada por 
pessoas das seguintes organizações: Colé-
gio Politécnico, EMATER/RS–ASCAR, e Pre-
feitura Municipal de Santa Maria. O resul-
tado do processo seletivo será divulgado 
no dia 10 de setembro de 2019, no site do 
Colégio Politécnico da UFSM.

Os classificados deverão efetivar sua li-
cença de feirante, na Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Rural, situada na Av. 
Medianeira, 141, Santa Maria, das 8h às 
12h, das 13h30min às 17h, no prazo má-
ximo de 10 dias corridos a contar da publi-
cação do resultado. O não comparecimen-
to dentro do prazo estabelecido implicará 
na eliminação do selecionado seguido da 
convocação do candidato subsequente-
mente aprovado.



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 501

Resultado da Seleção de Bolsista para o 
Projeto de Extensão Mandala Nº 038647

No dia 02 de setembro de 2019, foram 
liberados os nomes selecionados pelo edi-
tal de bolsa do Projeto de Extensão em 
Mandala. Duas alunas foram selecionadas: 

 
Bolsista Remunerada:
Aprovado: Camila Sabrina Becker

Suplente:
Ana Luiza de Carvalho Mello

Voluntária:
Ana Luiza de Carvalho Mello
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Turma do 4º semestre do Curso Técnico em 
Farmácia faz visita ao Jardim Botânico da 

UFSM

A turma do 4º semestre do Curso Téc-
nico em Farmácia participou, no dia 04 de 
setembro de 2019, da Oficina de Plantas 
Medicinais do Jardim Botânico da UFSM, 
acompanhados pela Prof.ª Fernanda Mal-
daner. O objetivo da visita foi conhecer o 
acervo de plantas medicinais disponível 
no Jardim. Também foram discutidos os 
usos terapêuticos dessas plantações, ba-
seados no conhecimento científico e popu-
lar, além dos riscos de toxicidade de cada 
uma.
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Colégio Politécnico recebe alunos para o 
segundo dia de aulas do tradicional Mini-

curso de Derivados de Carne

No dia 05 de setembro de 2019, foi 
realizado o segundo dia de atividade do 
Minicurso de Derivados de Carne do Colé-
gio Politécnico. O tema desta semana foi 
“Hambúrguer cru, cozido e recheado”. As 
dinâmicas são abertas ao público e con-
tém datas pré-estabelecidas, com horário 
das 13h30min até às 17h30min. O local 
onde são feitos os minicursos é o Labo-
ratório de Carnes do Colégio Politécnico, 
prédio 70 da UFSM.
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Resultado de seleção de bolsista do setor de 
Culturas Anuais e Mecanização Agrícola - Pro-

jeto de Ensino número 041821

No dia 05 de setembro de 2019, fo-
ram liberados os nomes escolhidos para a 
vaga de bolsista no Projeto de Ensino do 
Setor de culturas Anuais e Mecanização 
Agrícola. O período de inscrições foi de 28 
de agosto a 4 de setembro, com entrevista 
dos candidatos no dia 5 de setembro, nas 
instalações do Colégio Politécnico. Os se-
lecionados foram:

Bolsista:
- Pedro Afonso Motta
 
Suplente:
- Lawrence Wendt
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Agricultores e técnicos da Polifeira do Agri-
cultor participam de Curso sobre Avicultura 

Colonial

Entre os dias 19 e 23 de agosto de 
2019, um grupo de agricultores e alguns 
técnicos estiveram no Centro de Treina-
mento da Emater, em Canguçu (RS),  par-
ticipando do Curso de Avicultura Colonial 
alguns, dentre eles estavam um técnico 
da Polifeira do Agricultor, do SIM (Serviço 
de Inspeção Municipal) e da Emater (Mu-
nicipal e Regional). O objetivo principal foi 
a capacitação do presentes na produção 
de ovos coloniais, galinhas livres de gaio-
las. Ademais, o projeto oferece uma nova 
oportunidade de renda para a agricultura 
familiar. A atividade de entreposto de ovos 
beneficia tanto o estudante no seu proces-
so de formação, quanto o cultivador, que 
receberá assistência técnica para implan-
tação da granja avícola, junto à inspetoria 
veterinária.
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Para ter essa ajuda, o agricultor deverá 
trazer a produção até o Colégio Politécni-
co onde passará pela inspeção municipal, 
podendo assim comercializar os ovos no 
município de Santa Maria, conforme a le-
gislação. Com essas novas situações de 
desenvolvimento, fomenta-se o associa-
tivismo, a sustentabilidade, segurança 
alimentar, a organização dos pequenos 
produtores, e difunde-se a proposta da 
produção de alimentos saudáveis, alicer-
çados no conceito de bem estar animal e 
produção orgânica, dentro do conceito de 
“galinhas felizes”.

Desde sua fundação, em 24 de abril de 
2017, a Polifeira é referência em alimenta-
ção saudável na região, sempre buscando 
melhorias, trazendo alimentos seguros e 
saudáveis, trabalhando com a confiança 
do consumidor com o agricultor responsá-
vel pelo alimento. 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 na sede da 
instituição, do meio dia às 18h30min.
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