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SOBRE O BOLETIM:

O Boletim Digital do Colégio Politéc-
nico, informativo semanal de notícias, 
recebe um novo projeto gráfico. A pro-
posta teve como objetivo renovar o bole-
tim, buscando 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 23 de setembro de 2019 os alunos do Curso Técnico em Alimentos 
realizaram uma visita técnica ao Vale dos Vinhedos, região da Serra Gaúcha 
que produz os únicos vinhos do país que apresentam o selo de indicação de 
procedência e de denominação de origem. Os estudantes tiveram a oportu-
nidade de conhecer a Vinícola Miolo e participar do Curso de Degustação de 
vinhos tintos, brancos e espumantes produzidos pela empresa. A atividade é 
desenvolvida pela Disciplina de Tecnologia de Bebidas ministrada pelas pro-
fessoras Ana Paula Daniel e Andréia Cirolini.

 

Alunos do Curso Técnico em Alimentos 
visitam o Vale dos Vinhedos
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No dia 25 de setembro de 2019 ocorreu a 6ª edição do “Ciclo de Palestras: 
Alimentos e Saúde”, promovida pelos professores do Curso Técnico em Farmá-
cia e Curso Técnico em Alimentos: Ana Paula Daniel, Andréia Cirolini e Pablo 
Teixeira. A atividade integrativa teve a participação duas turmas de Farmácia 
e das duas turmas de Alimentos, totalizando 110 estudantes. Os exercícios 
permitiram a interdisciplinaridade entre as áreas de atuação com o intuito de 
fortalecer o preparo para as futuras atuações profissionais.

 

Evento de extensão: 6ª edição do “Ciclo 
de Palestras: Alimentos e Saúde” 
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No dia 30 de setembro, é co-
memorado em todo o Brasil o Dia 
da Secretária e do Secretário. A 
data foi criada para homenagear 
as profissionais da área, realçan-
do a importância do seu trabalho 
para o bom funcionamento das 
empresas. Aqui no Colégio Poli-
técnico oferecemos o Curso Téc-
nico em Secretariado, que busca 
formar profissionais capacitados 
para exercer a profissão.

Dia da Secretária e do Secretário 

Arte: Assessoria de Comunicação.
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Na tarde do dia 1° de outubro 
de 2019, alunos e professores dos 
cursos Técnico em Cuidados de 
Idosos e Técnico em Enfermagem 
participaram de comemorações 
do Dia Internacional do Idoso 
que foram desenvolvidas na Pra-
ça Saldanha Marinho, centro de 
Santa Maria. Dentre as ativida-
des realizadas pelo grupo, houve 
aferição da pressão arterial dos 
idosos, distribuição de folders in-
formativos sobre alimentação sau-
dável e a caderneta de saúde da 
pessoa idosa, além de divulgação 
para a comunidade dos cursos do 
colégio politécnico e do proces-

so seletivo que será realizado no 
dia 08 de dezembro. Segundo a 
coordenadora do Curso Técnico 
em Cuidados de Idosos, o evento 
constituiu um importante momen-
to para reflexão e debate acerca 
da preservação dos direitos e res-
peito às necessidades da pessoa 
idosa em nossa sociedade. 

Confira fotos na próxima pá-
gina.

Cursos de Técnico em Cuidados de Idosos 
e Técnico em Enfermagem participam de 
atividades pelo Dia Internacional do Idoso

Arte: Assessoria de Comunicação

Também conhecido como Dia Internacional do Idoso, o prin-
cipal objetivo da data (01/10) é incentivar a conscientização da 
sociedade sobre as necessidades das pessoas idosas e homena-
geá-las. Esta data foi criada por iniciativa da ONU (Organização 
das Nações Unidas), em 1991, durante a aprovação da Resolução 
46/91, visando tratar dos direitos dos idosos e criando espaços de 
debate sobre a importância de preservar o respeito e a dignidade 
dessas pessoas.
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Cursos de Técnico em Cuidados de Idosos 
e Técnico em Enfermagem participam de 
atividades pelo Dia Internacional do Idoso

Crédito das fotos: responsáveis pela organização do evento
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O Grupo Interdisciplinar de Pesquisas 
Agroalimentares Georreferenciadas (GI-
PAG), liderado pelo prof. Dr. Gustavo Pinto 
da Silva do Colégio Politécnico da UFSM, 
em parceria com o Programa de Pós-Gra-
duação em Administração (PPGA/UFSM) 
e com o Programa de Pós-Graduação em 
Extensão Rural (PPGExR/UFSM), anuncia 
a vinda de quatro estrangeiros, dentro das 
atividades apoiadas pelo Programa Insti-
tucional de Internacionalização da UFSM 
– CAPES PrInt. Essas atividades são parte 
do Projeto Informação e Tecnologia, coor-
denado pela Prof. Dra. Lia Reininger, para 
o ano de 2019. Voltado para a abertura de 
frentes de trabalho e/ou consolidação de ini-
ciativas de internacionalização, a UFSM re-
ceberá docentes da Universidad de Oviedo 
e de Valladolid (Espanha), e da University of 
Florida (Estados Unidos). Todos os profes-
sores convidados trabalham com o tema da 
alimentação e do abastecimento, sendo que 

 

que os professores Jorge Ruiz-Menjivar e 
Jennifer A. Jones, participam do departamen-
to Family, Youth, and Community Science da 
University of Florida e as professoras Cecilia 
Díaz-Méndez e Guadalupe Ramos Truchero 
integram o grupo de Investigación en Socio-
logía de la Alimentación da Espanha.

Desde a chegada dos visitantes, estão 
planejadas inúmeras atividades, contem-
plando Seminários, saídas a campo, rodadas 
de conversas, além de um grande Workshop 
que está sendo organizado junto ao Grupo de 
Pesquisa em Agricultura Familiar e Desen-
volvimento da UFRGS, liderado pelo prof. Dr. 
Sérgio Schneider.

As atividades se iniciam no dia 3 de ou-
tubro no Laboratório de Análise de Pesticidas 
em Alimentos (LARP), quando ocorrerá o Se-
minário Alimentação e Saúde, voltado para 
participantes do projeto Agrotóxicos e Saúde 
do trabalhador, além de convidados. 

CAPES Print promove programação 
acadêmica sobre o tema Alimentação 
e Sociedade
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No dia 04 de outubro será feito uma 
saída a campo para visitar esses impactos 
da contaminação química sobre o meio am-
biente, quando será visitado a Cooperativa 
Agrária São José, em Jaguari.

No dia 07 de outubro haverá o I Semi-
nário de Integração com pesquisadores es-
trangeiros, a ser realizado no Auditório do 
Colégio Politécnico. Na oportunidade, os 
pesquisadores Jorge Ruiz-Menjivar e Jen-
nifer A. Jones, abordarão, respectivamente, 
os temas “Lojas de alimentos orgânicos e 
compradores do novo milênio” e “Influências 
formativas em parcerias estratégicas: uma 
estratégia inovadora para coleta e análi-
se qualitativa de dados”. Este seminário é 
aberto para a comunidade universitária em 
geral. No turno da tarde os pesquisadores 
acompanharão a palestra “Media Love and 
Labour” da professora visitante Vicki Mayer 
(Tulane University – EUA), que também está 

 

CAPES Print promove programação 
acadêmica sobre o tema Alimentação 
e Sociedade

em visita a UFSM pelo projeto Informa-
ção e Tecnologia. Essa palestra é aberta à 
comunidade e ocorrerá no Espaço Multidisci-
plinar da UFSM.

No dia 10 de outubro, ocorrerá o VII Se-
minário de Jovens Pesquisadores em Eco-
nomia e Desenvolvimento, evento em parce-
ria com o Programa de Pós-Graduação em 
Economia. Na oportunidade, haverá uma ex-
tensa programação com duas palestras dos 
visitantes estrangeiros. Cecília Diaz – Men-
dez e Jennifer A. Jones abordarão em um 
painel o debate internacional da Sociologia 
da Alimentação e o Sistema de Distribuição 
Alimentar. No turno da tarde terão a oportu-
nidade de assistir a palestra do Prof. John 
Wilkinson da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro, que estará abordando o tema 
Desenvolvimento em Tempos de Mudança 
Climática e Revolução Tecnológica.
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Ainda no mesmo dia, haverá, no Espaço 
da Polifeira do Agricultor, uma roda de con-
versa sobre o papel das hortas ecológicas 
universitárias como espaços de formação 
em questões alimentares, que será apresen-
tado pela Prof. Guadalupe Ramos Truchero. 
Posteriormente, o Prof. Gustavo Pinto da 
Silva, coordenador da Polifeira e do GIPAG, 
irá conduzir um painel com vários convi-
dados, falando do significado da Polifeira 
como espaço de formação em questões 
alimentares dentro da UFSM. No dia 11 de 
outubro haverá o II Seminário de Integração 
com pesquisadores estrangeiros, quando no 
Auditório do Programa de Pós Graduação 
em Extensão Rural, com os pesquisadores 
Cecilia Díaz-Méndez e Guadalupe Ramos 
Truchero, que abordarão as mudanças na 
alimentação contemporânea na Espanha e 
La formação ocupacional agrária em Espa-
nha, respectivamente.

 

CAPES Print promove programação 
acadêmica sobre o tema Alimentação 
e Sociedade

As saídas a campo tem participação da 
Prefeitura Municipal de Santiago, da Prefei-
tura Municipal de Santa Maria, do Escritório 
Municipal da Emater de Santa Maria, além 
do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais. No dia 04 de outubro, haverá o tour 
Alimento Comunitário, quando será visitado o 
Hortomercado de Santiago. Nos dias 08 e 11 
de outubro, serão visitadas experiências de 
desenvolvimento de Santa Maria, vinculadas 
a produção artesanal de alimentos, produção 
de frutas e hortaliças, peixes, e os mercados 
locais. No dia 12 de outubro haverá uma vi-
sita ao Projeto Esperança Cooesperança, 
coordenado pela Professora Maria Catarina 
Zanini, do Programa de Pós-Graduação em 
Extensão Rural.

Para finalizar a Programação, o GIPAG 
(UFSM) uniu-se com a UFRGS e UNISC 
– Santa Cruz do Sul na realização do II 
Workshop sobre Estratégias Alimentares e 
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Para finalizar a Programação, o GIPAG 
(UFSM) uniu-se com a UFRGS e UNISC 
– Santa Cruz do Sul na realização do II 
Workshop sobre Estratégias Alimentares e 
de Abastecimento que ocorrerá nos dias 14 
e 15 de outubro na cidade de Porto Alegre. 
Na oportunidade, além de palestras dos pes-
quisadores estrangeiros também ocorrerá 
participação dos docentes da UFSM, sendo 
que os professores Gustavo Pinto da Silva e 
Janaína Balk Brandão também comporão a 
programação desse evento.

Além dessas programações existem 
outras que também podem ser acessadas 
por professores, técnicos administrativos e 
alunos de pós-graduação e graduação da 
UFSM e de outras instituições de ensino 
superior. Aqueles que tenham interesse po-
dem contatar os integrantes do GIPAG pelo 
e-mail gipag@politecnico.ufsm.br.

 

CAPES Print promove programação 
acadêmica sobre o tema Alimentação 
e Sociedade

O Grupo Interdisciplinar de Pesquisas 
Agroalimentares Georreferenciadas (GIPAG) 
foi criado em 2016 com o propósito de de-
senvolver projetos de ensino, de pesquisa e 
de extensão, dentro da temática da alimen-
tação e suas múltiplas relações. Trata-se de 
um grupo formado por profissionais de qua-
tro áreas de conhecimento: Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciências Humanas, Geociências 
e Ciência da Computação. No grupo atuam 
alunos, professores e técnico-administra-
tivos vinculados ao Colégio Politécnico da 
UFSM, Programa de Pós Graduação em Ex-
tensão Rural e Programa de Pós Graduação 
em Administração, todos da UFSM.
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No mês de setembro, com o 
intuito de conhecer a UFSM e em 
busca de entender as ações de 
cooperativismo realizadas pelo 
Colégio Politécnico, dirigentes 
e colaboradores envolvidos com 
formação jovem da Sicredi, Bo-
tucaraí, RS estiveram visitando a 
instituição. A comitiva conheceu 
as ações em cooperativismo rea-
lizadas pelo Politécnico, como a 
RGC (Revista de Gestão e Orga-
nizações Cooperativas), a CES-
POL (Cooperativa Escola Dos Es-
tudantes Do Colégio Politécnico 
da UFSM Ltda), a Benecoop (mini 
cooperativa criada pelos estudan-

tes de Gestão de Cooperativas na 
disciplina de Práticas em Gestão), 
a miniempresa Polisul Junior, o 
curso de Gestão de Cooperativas 
do Politécnico eo trabalho reali-
zado pelo +Coop. Como troca de 
saberes, os colaboradores trou-
xeram um pouco da dinâmica do 
projeto.

O Colégio Politécnico, através do projeto 
+Coop, recebe uma comitiva da Sicredi, 
Botucaraí, RS
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No dia 04 de outubro é come-
morado o Dia do Paisagista, data 
instituída no ano de 2012 pela Lei 
nº 12.628 com o objetivo de valo-
rizar estes profissionais responsá-
veis por aproximar a natureza do 
nosso dia a dia, deixando jardins, 
praças e parques cada vez mais 
bonitos. O paisagista recompõe 
as extensões geográficas afe-
tadas por grandes construções, 
acionando elementos de botânica 
e ecologia de cada região. 

Um dos mais renomados no-
mes do paisagismo brasileiro foi 
Roberto Burle Marx (São Paulo, 4 
de agosto de 1909 — Rio de Ja-

neiro, 4 de junho de 1994), reco-
nhecido internacionalmente pelo 
exercício de sua profissão de ar-
quiteto-paisagista. Morou boa par-
te de sua vida no Rio de Janeiro, 
onde estão seus principais traba-
lhos, mas suas obras podem ser 
encontradas ao redor de todo o 
mundo.  O primeiro projeto de jar-
dim público de Roberto foi a Pra-
ça de Casa Forte, em Recife (PE), 
cidade natal de sua mãe, e um de 
seus projetos mais históricos é o 
Eixo Monumental de Brasília (DF).

04 de Outubro
Dia do Paisagista
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No dia 07/10, o Curso Técnico em Paisagismo realizou uma confraterni-
zação entre os alunos do segundo e quarto semestre do Curso, professores e 
bolsistas para comemorar o Dia do Paisagista (04/10), profissional este que 
trabalha visando a harmonia e qualidade do espaço verde e construído, além 
de se preocupar com a preservação das micro e macropaisagens.

“O jardim é uma natureza organizada pelo homem e para o homem” (Ro-
berto Burle Marx).

 

Técnico em Paisagismo faz confrater-
nização ao dia do Paisagista



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: 

*Aos interessados em divulgação institucional na TV do Bloco F do Colégio Politécnico, encaminhem o 

material para o e-mail da Assessoria de Comunicação: assessoriadecomunicacao@politecnico.ufsm.br

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

EDIÇÃO DE CONTEÚDO:
Lucas Felipe da Silva

LAYOUT E DIAGRAMAÇÃO:
Talita Moraes

REVISÃO:
Sônia Maria M. Crescencio

COORDENAÇÃO DO PROJETO  
DE EXTENSÃO EM ASSESSORIA  

DE COMUNICAÇÃO:
Sônia Maria M. Crescencio
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EXPEDIENTE CONTATO
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