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SUMÁRIO

SOBRE O BOLETIM:

O Boletim Digital do Colégio Politéc-
nico, informativo semanal de notícias, 
recebe um novo projeto gráfico a par-
tir da  edição de hoje. A proposta teve 
como objetivo renovar o boletim, bus-
cando um design mais moderno para 
essa ferramenta que  busca manter a 
comunidade acadêmica sempre atuali-
zada dos acontecimenos  da instituição.
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No dia 13 de setembro, os 
alunos do segundo semestre do 
curso Técnico em Farmácia par-
ticiparam do Startup.ON Santa 
Maria, no centro de convenções 
da UFSM. O evento foi promovi-
do pela Associação Brasileira de 
Startups (ABStartups), apoiado 
também pela Universidade e fun-
dadores de startups, com o obje-
tivo de trazer experiências reais 
ao público, bem como mentorias 
e networking. Entre os nomes 
presentes no evento, estão Pe-
dro Judacheski (Delivery Much), 

Ezequiel Vedana (Piipee) e Mar-
cus Rossi (Summit Hub/Gramad 
Summit).

A participação no evento foi 
proposta como atividade das dis-
ciplinas Legislação Farmacêutica 
e Seminários de Formação, sob a 
responsabilidade das professoras 
Fernanda Maldaner e Magda Mo-
nego, respectivamente.

Alunos do Curso Técnico em 
Farmácia participam do Startup.ON

Créditos da imagem: Arquivo pessoal dos alunos presentes no evento. 
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No dia 16 de setembro de 2019, o Colégio Politécnico da UFSM recebeu 
Dionatan Delevati, Carla da Rocha Sartori Sendtko, Simone da Silva Martins 
Teixeira e Cristiane Piva De Gregori, para uma palestra referente ao tema da 
Vigilância em Saúde do Município de Santa Maria. O público da atividade foram 
os alunos do curso Técnico em Farmácia, que puderam ouvir sobre a importân-
cia do trabalho da Vigilância em Saúde, como ele funciona, suas atribuições, 
auditorias, fiscalizações, orientações e cuidados. Ademais, foram reforçados 
assuntos já vistos em sala de aula pelos discentes por meio de uma visão prá-
tica do dia-a-dia.

Confira algumas fotos:

 

Alunos do Técnico em Farmácia parti-
cipam de palestra sobre Vigilância de 
saúde do município.

Créditos das imagens: Prof. Dr. Pabro Teixeira
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A 4ª EXPOIVORÁ foi promo-
vida pela Cooperativa da Agricul-
tura Familiar de Ivorá (COOPIVO-
RÁ) e contou com a parceria da 
Prefeitura Municipal de Ivorá e 
da EMATER/ASCAR-RS; e patro-
cínio da Anhanguera. O Colégio 
Politécnico foi convidado e esteve 
presente no evento divulgando o 
Processo Seletivo 2019, para in-
gresso no primeiro semestre de 
2020, nos Cursos Técnicos do 
Colégio Politécnico da UFSM e 
Ensino Médio.

Galeria de fotos: Colégio Politécnico na 
IV EXPOIVORÁ

Créditos das imagens: Equipe do Poli presente no evento.
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Em seu quarto encontro de alunos, o Minicurso de Derivados de Carne do 
Colégio Politécnico da UFSM teve “Copa, bacon, costela e lombo defumado” 
como tema da aula do dia 19 de setembro de 2019. Programado até o dia 14 de 
novembro de 2019, o minicurso continua reunindo interessados no assunto, por 
meio do Curso Técnico em Alimentos. As dinâmicas começam às 13h30min e 
vão até às 17h30min, no Laboratório de Carnes do Colégio Politécnico, prédio 
70 da UFSM. 

Confira os temas dos próximos encontros:

26/09/2019: Salame tipo italiano e milano.
03/10/2019: Presunto cozido e mortadela.
10/10/2019: Charque e patê.
17/10/2019: Linguiça italiana e com queijo.
24/10/2019: Pepperoni e linguiça seca.
31/10/2019: Linguiça campeira e linguiça de frango.
07/11/2019: Linguiça calabresa e baiana.
14/11/2019: Paio e tender suíno.

 

Politécnico promove aula sobre “Copa, 
bacon, costela e lombo defumado” no 
Minicurso de Derivados de Carne

Créditos das imagens: Assessoria de Comunicação
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O feriado em memória a Re-
volução Farroupilha, celebrado no 
dia 20 de setembro e comumente 
chamado de o Dia do Gaúcho, é 
uma homenagem ao episódio his-
tórico também conhecido como 
Guerra dos Farrapos, que teve iní-
cio em 20 de setembro de 1835 e 
terminou em 1º de maio de 1845. 
Este dia está incluído dentro da 
Semana da Farroupilha, uma cele-
bração da cultura e das tradições 
gaúchas, que ocorre anualmente 

entre 14 e 20 de setembro, no es-
tado brasileiro do Rio Grande do 
Sul.

Foi na Revolução Farroupilha 
que fundamentou-se a unidade 
militar chamada Lanceiros Ne-
gros: um grupo de negros escra-
vizados que, durante dez anos, 
combateram as tropas imperiais, 
ao lado dos farrapos, montados 
em cavalos e armados com lanças 
compridas.

Dia do Gaúcho em memória à Revolução 
Farroupilha

Arte: Assessoria de Comunicação
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O Grupo de Pesquisa de Predição de 
Adubação e Potencial de Contaminação de 
Elementos em Solos (GEPACES) promove-
rá no dia 14 de outubro de 2019, a Mateada 
Gepaces. No encontro serão apresentados 
e discutidos temas como a contaminação de 
solos e alimentos, os danos que o excesso 
de metais pesados pode promover em plan-
tas, além de possíveis estratégias a serem 
utilizadas para remediar esta problemática. 

Programação:

- 17h 30min – 18h: Credenciamento 
- 18h – 18h 30min: Palestra “Conta-

minação de solos Agrícolas” (Prof. Dr. Gus-
tavo Brunetto)

- 18h 30min – 19h: Palestra “O que 
o excesso de elementos ocasiona em plan-
tas?” (Prof. Dr. Tadeu Luis Tiecher)

 

Grupo de Pesquisa do Colégio Politéc-
nico promove a “Mateada Gepaces”

- 19h – 19h30min: Palestra “O que 
pode ser feito para diminuir a toxidez de ele-
mentos em plantas?” (Prof. Dr. Lessandro de 
Conti)

- 19h 30min: Mesa redonda e encerra-
mento.

O público alvo são alunos de graduação 
dos mais diversos cursos da UFSM e de ou-
tras Instituições que possuem interesse pela 
temática do evento; alunos de Pós-Gradu-
ação, professores e comunidade em geral. 
As atividades serão realizadas no auditório 
Flávio Miguel Schneider, localizado em ane-
xo ao prédio 42, Centro de Ciências Rurais 
(CCR), UFSM. As inscrições são gratuitas e 
podem ser realizadas com antecedência pelo   
formulário online.

http://docs.google.com/forms/d/1YvFyLVkq8Immh79fJpRrgeGkQ_jmQqktGeNSx4g7pbU/viewform?edit_requested=true
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Para solicitar a cobertura de even-

tos, responda ao formulário: “Cober-

tura de eventos”, disponível no site 

do Colégio Politécnico UFSM.
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Divulgação de notícias e cobertura de eventos

Quer a sua notícia aqui também?

Responda ao formulário “Divulga-

ção de notícias” disponível no site do 

Colégio Politécnico UFSM.

Ou pelo link: 

https://forms.gle/hnP4ErhrBrWfcn2f6
https://forms.gle/hnP4ErhrBrWfcn2f6
https://forms.gle/n8aERJqtKgQiLvgm6
https://forms.gle/n8aERJqtKgQiLvgm6


UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO -  

COLÉGIO POLITÉCNICO 
WWW. POLITECNICO.UFSM.BR

/politecnico.ufsm

assessoriadecomunicacao@ 
politecnico.ufsm.br

(55) 3220-8273
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EXPEDIENTE CONTATO


	Botão 26: 
	Botão 27: 
	Botão 28: 
	Botão 29: 
	Botão 30: 
	Botão 31: 
	Botão 32: 
	Botão 33: 
	Botão 34: 
	Botão 35: 
	Botão 36: 
	Botão 37: 
	Botão 38: 
	Botão 39: 
	Botão 40: 
	Botão 41: 
	Botão 42: 
	Botão 25: 
	Botão 2: 
	Botão 1: 
	Botão 3: 
	Botão 4: 
	Botão 5: 
	Botão 6: 
	Botão 43: 
	Botão 44: 
	Botão 45: 
	Botão 46: 


