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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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Recentemente, alunos do 2° semestre do Curso Técnico em Farmácia visita-

ram o setor de serviços farmacêuticos do Hospital Universitário de Santa Maria/

HUSM, acompanhados pela Prof. Fernanda Maldaner e pela Prof. Magda Mone-

go. A visita, que faz parte do plano de ensino da disciplina de Farmácia Hospi-

talar, teve como objetivo oportunizar aos alunos acompanhar as atividades de 

rotina dos ambientes que integram a farmácia hospitalar e conhecer o fluxo de 

medicamentos, desde a  aquisição e armazenamento até a entrega ao paciente. 

O Curso Técnico em Farmácia agradeceu a recepção e atenção de todos os 

servidores, em especial, das farmacêuticas Evelyn Langendorf e Laura Vielmo.

 

Alunas do Curso Técnico em Farmácia 
visitam o setor de serviços farmacêuti-
cos do HUSM
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No dia 30 de setembro de 2019 comemo-
rou-se o Dia do Profissional do Secretariado 
e, para celebrar a data, a coordenação e pro-
fessores do Curso Técnico em Secretariado 
organizaram uma noite comemoração e troca 
de conhecimento. Houve, inicialmente, uma 
palestra denominada “A felicidade nossa de 
cada dia”, com o professor do Departamento 
de Ciências Sociais, Dejalma Cremonese. 
Em seguida, docentes, estudantes e egres-
sos do Curso reuniram-se para homenagens 
e um pequeno coquetel de confraternização.

Curso Técnico em Secretariado promove 
comemoração pelo Dia do Profissional 
do Secretariado
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Ocorreu entre os dias 02 e 04 de outubro de 2019, o XXIII Simpósio de 
Ensino Pesquisa e Extensão (SEPE), na Universidade Franciscana (UFN). O 
objetivo do evento foi integrar as ações desenvolvidas no Ensino, na Pesquisa 
e na Extensão em âmbito acadêmico e comunitário, para compartilhar experi-
ências e ideias entre pesquisadores e estudantes da UFN e de outras institui-
ções de ensino superior.

A aluna do Curso Técnico em Enfermagem do Colégio Politécnico da 
UFSM, Michele dos Santos Marques, que também é bolsista FIPE Jr. do proje-
to de pesquisa “Idosos com fratura por quedas: a construção de um protocolo 
de enfermagem para o pós-operatório”, esteve no evento. O projeto do qual 
Michele faz parte, que foi apresentado na UFN, tem por finalidade contribuir 
para a qualidade das ações de educação em saúde realizadas por enfermeiros 
e contribuir com recuperação e retomada do cotidiano pós-alta hospitalar de 
idosos que fizeram cirurgia devido a fratura por queda.

Michele apresentou dois trabalhos:
Na modalidade pôster, com o intitulado “ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO PÓS-OPERATÓRIO E OS CUIDADOS 
PALIATIVOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA”.

E na modalidade apresentação oral, o trabalho “FUNÇÃO COGNITIVA DE 
IDOSOS INTERNADOS POR FRATURA DE FÊMUR PROXIMAL POR QUEDA 
NO PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO”.

 

Aluna do Curso Técnico em Enfermagem 
participa do XXIII Simpósio de Ensino 
Pesquisa e Extensão da UFN
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Trata-se de um projeto de pesquisa que 
tem como objeto de estudo a educação em 
saúde realizada pelos enfermeiros com ido-
sos pós-cirurgia traumatológica por queda. É 
coordenado coordenado por Caren da Silva 
Jacobi, docente do Colégio Politécnico, e se 
propõe a desenvolver e aprimorar procedimen-
tos de enfermagem para a educação em saúde 
nesse período pós-operatório de idosos hospi-
talizados que sofreram fraturas por queda. Al-
guns dos objetivos específicos são: identificar 
os idosos que sofreram fraturas por quedas 
e fizeram cirurgia no HUSM; entender como 
enfermeiros aconselham idosos que sofreram 
queda; recolher as dúvidas dos idosos e seus 
acompanhantes sobre o tema.

Em relação a metodologia, a pesquisa é 
qualitativa do tipo convergente assistencial 

Projeto de pesquisa “Idosos com fratura 
por quedas: a construção de um protoco-
lo de enfermagem para o pós-operatório”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e é desenvolvida com idosos que realiza-
ram cirurgia traumatológica e estão internados  
na Clínica Cirúrgica do Hospital Universitário 
de Santa Maria. Além desses, também serão 
participantes do estudo os acompanhantes 
destes idosos e os enfermeiros da Clínica Ci-
rúrgica.

A coleta de dados se dá por meio da con-
versação com idosos e aqueles que os acom-
panham, observação direta de participantes 
das ações de educação em saúde dos en-
fermeiros e grupos de convergência com os 
envolvidos no processo. A análise ocorrerá 
segundo os pressupostos da pesquisa conver-
gente assistencial, incluindo transcrição das 
falas e observação, organização dos dados, 
codificação, categorização, síntese e teoriza-
ção das informações.
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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), promo-
veu atividades apoiadas pelo Programa Ins-
titucional de Internacionalização da UFSM 
– CAPES PrInt. Esses exercícios são parte 
do Projeto Informação e Tecnologia, coorde-
nado pela Prof. Dra. Lia Reininger, para o 
ano de 2019.

Tendo início no dia 3 de outubro no 
Laboratório de Análise de Pesticidas em 
Alimentos (LARP), ocorreu o Seminário 
Alimentação e Saúde, voltado para partici-
pantes do projeto Agrotóxicos e Saúde do 
trabalhador. Foram ministradas palestras 
sobre o monitoramento de agrotóxicos re-
alizados no Projeto Polifeira do Agricultor, 

 

os desafios da alimentação contempo-
rânea frente às questões de saúde pública, 
além dos impactos da agricultura química 
sobre o meio ambiente. No dia seguinte, 04 
de outubro, houve uma saída a campo para 
visitar a Cooperativa Agrária São José em 
Jaguari e sondar esses impactos da contami-
nação química sobre o meio ambiente.

No dia 07 de outubro foi realizado o I 
Seminário de Integração com pesquisadores 
estrangeiros, no Auditório do Colégio Politéc-
nico, com os pesquisadores Jorge Ruiz-Men-
jivar e Jennifer A. Jones abordando os temas 
“Lojas de alimentos orgânicos e comprado-
res do novo milênio” e “Influências formativas 
em parcerias estratégicas: uma estratégia 
inovadora para coleta e análise qualitativa de 
dados. No turno da tarde foi possível acom-
panhar a palestra “Media Love and Labour” 
da professora visitante Vicki Mayer (Tulane 
University – EUA), que também estava em 
visita a UFSM e fez sua fala no Espaço Multi-

CAPES Print promove programação 
acadêmica sobre o tema Alimentação 
e Sociedade
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Multidisciplinar da UFSM Silveira Mar-
tins.

No dia 10 de outubro, ocorreu o VII Se-
minário de Jovens Pesquisadores em Eco-
nomia e Desenvolvimento, evento em parce-
ria com o Programa de Pós-Graduação em 
Economia. A programação contou com duas 
palestras dos visitantes estrangeiros Cecília 
Diaz Mendez e Jennifer A. Jones, que dis-
correram sobre o debate internacional da 
Sociologia da Alimentação e o Sistema de 
Distribuição Alimentar. A tarde terão a fala 
foi do Prof. John Wilkinson, da Universida-
de Federal Rural do Rio de Janeiro, sobre 
o Desenvolvimento em Tempos de Mudança 
Climática e Revolução Tecnológica.

Ainda no mesmo dia, houve uma roda 
de conversa sobre o papel das hortas eco-
lógicas universitárias como espaços de for-
mação em questões alimentares no Espaço 
da Polifeira do Agricultor, apresentada pela 
Prof. Guadalupe Ramos Truchero. 

 

CAPES Print promove programação 
acadêmica sobre o tema Alimentação 
e Sociedade

Logo após, o Prof. Gustavo Pinto da Sil-
va, coordenador da Polifeira e do GIPAG, 
conduziu um painel com convidados falando 
do significado da Polifeira como espaço de 
formação em questões alimentares dentro da 
UFSM.

Seguindo a programação, no dia 11 de 
outubro, ocorreu o II Seminário de Integração 
com pesquisadores estrangeiros, quando no 
Auditório do Programa de Pós Graduação 
em Extensão Rural, os pesquisadores Ce-
cilia Díaz-Méndez e Guadalupe Ramos Tru-
chero, discutiram sobre as mudanças na ali-
mentação contemporânea na Espanha e La 
formação ocupacional agraria em Espanha.
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Tendo em vista o contingenciamento or-
çamentário, a gestão da UFSM tem traba-
lhado em diversas frentes para reduzir gas-
tos em áreas como energia elétrica, água, 
manutenção geral, limpeza, vigilância, entre 
outras. Como uma das ações, na terça-feira, 
08 de outubro de 2019, o Gabinete do Rei-
tor, junto às Pró-Reitorias de Administração, 
Infraestrutura, Planejamento e à Comissão 
de Gestão Energética, publicou memorando 
em que determina recomendações de racio-
namento de energia nos campi:

- Ligar o ar-condicionado apenas entre 
10h e 17h, quando a sensação térmica es-
tiver acima de 25ºC e houver pessoas na 
sala. Exceção são setores cujo uso é obriga-
tório, como biotérios, laboratórios, etc.

- Desligar aquecedores de água (quenti-
nhas) a partir das 18h em prédios nos quais 
não ocorram aulas noturnas; e, a partir das 
21h, em prédios com aulas à noite.

 

UFSM divulga recomendações de 
racionamento de energia

- Desligar luzes, aparelhos de data-show, 
computadores, impressoras e outros equipa-
mentos elétricos ao sair das salas de aula e 
demais locais de trabalho.

- Evitar o uso de frigobares individuais, 
dando preferência a geladeiras coletivas.

- Orientar que equipamentos elétricos 
não sejam usados no horário compreendido 
entre 18h e 21h, quando o custo da energia 
chega a ser 15 vezes maior.

O gasto anual da UFSM com energia 
elétrica é de R$ 12 milhões e a expectativa 
com essas medidas é de gerar uma econo-
mia de 20%. A maior preocupação é com os 
condicionadores de ar, pois são os equipa-
mentos que mais consomem energia e estão 
presentes em salas de aula, setores e Casa 
do Estudante. De acordo com os cálculos do 
professor Maurício Sperandio, membro da 
Comissão de Gestão Energética, em geral, 
as salas de aula da UFSM têm dois aparelhos 
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aparelhos de 18.000 btu, cada um com 
potência média de 1,5 kW. Funcionado por 
uma hora, eles  gastam em torno de R$ 1,57. 
Considerando 8 horas por dia, 20 dias por 
mês, uma sala de aula gasta aproximada-
mente R$ 250,00, além da iluminação e pro-
jeção. 

 
Da mesma forma, aquecedores de água 

para chimarrão (quentinhas) consomem 
muita energia. Por exemplo, considerando 
um aparelho de 25 litros, com uma resistên-
cia de 4 kW, que leva em torno de 30 min 
para atingir 75°C, gasta-se em torno de R$ 
13,33 por dia.  De acordo com o vice-reitor, 
professor Luciano Schuch, “essas medidas 
são necessárias para sobrar recursos para 
manter outras atividades funcionando como 
a assistência estudantil”.

Ações de eficiência energética na 
UFSM:

 

UFSM divulga recomendações de 
racionamento de energia

A Comissão de Gestão Energética, que 
atua desde 2017, desenvolve projetos para 
gerenciar de maneira eficiente o uso da 
energia na Universidade. O objetivo é buscar 
alternativas para a otimização do sistema e a 
redução dos gastos com energia elétrica. Ao 
participar do Programa de Eficiência Ener-
gética da RGE Sul e Companhia Piratininga 
de Força e Luz (CPFL), lançado em abril de 
2018, a UFSM recebeu um investimento de 
R$ 1 milhão para modernização do sistema 
de iluminação e de geração de energia do 
campus sede. 

Em junho de 2018, foi concluída a troca 
de 1300 lâmpadas fluorescentes instaladas 
em salas de aula e demais espaços inter-
nos da Universidade por lâmpadas LED, 
que consomem menos energia e têm maior 
durabilidade. Além disso, ao longo da Aveni-
da Roraima, 56 luminárias de vapor de só-
dio foram substituídas por luminárias LED. 
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Essa substituição gera uma economia 
de R$ 140,00 por dia. Em novembro de 
2018, foi inaugurada a Usina de Microgera-
ção Solar Fotovoltaica com potência de 100 
kWp. Analisando um período de 272 dias, 
a Usina gerou 96,243 MWh, os quais fo-
ram consumidos pela própria Universidade. 
Neste período, a UFSM economizou R$ 50 
mil na conta de luz ao produzir parte de sua 
própria energia.

Em maio de 2019, a UFSM lançou o Sis-
tema Inovador de Gestão e Gerenciamento 
de Energia Elétrica, resultado de três anos 
de pesquisas conduzidas junto ao Centro 
de Tecnologia (CT), com o financiamento 
da CPFL Energia. Segundo o diretor do CT, 
professor Tiago Marchesan, há no projeto 
uma importante relação entre o ensino e a 
pesquisa aplicada, gerando soluções inova-
doras para a sociedade. “Somos pioneiros 
no Brasil no desenvolvimento desse siste-
ma”, afirmou.

 

UFSM divulga recomendações de 
racionamento de energia

O sistema abrange 60 medidores de 
energia individualizados, instalados nas di-
ferentes unidades acadêmicas do campus 
sede. Permitindo o acesso remoto, inclusive 
via smartphone, o sistema possibilita o mo-
nitoramento em tempo real do consumo de 
energia elétrica nos principais prédios do 
campus. Desta forma, a gestão da Universi-
dade busca identificar possíveis gargalos e 
atuar de forma mais eficiente na redução dos 
gastos e nas recomendações quanto ao uso 
de energia elétrica.

Unidade de Comunicação Integrada 
UFSM
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A Universidade Federal de 
Santa Maria retoma temática do 
assédio moral e sexual, informan-
do como denunciar e prevenir tais 
violências no âmbito da UFSM, 
além de outras questões previstas 
no Plano de Integridade e Comis-
são de Ética. Inicialmente a cons-
cientização tem inicio pelo âmbito 
da comunicação, confira alguns 
dos produtos da campanha:

Respeitar as diferenças:
- É entender que o diferente 

não é menor e nem maior ao que 
somos ou temos.

- É saber que independente 
de qualquer coisa, somos cida-
dãos vivendo pacificamente

em sociedade, com os mes-
mos direitos e deveres.

- RESPEITAR é ter EMPATIA, 
aprendendo com as diferenças e 
unindo as semelhança em prol do 
bem comum. #UFSMsemAssédio

Reconhece a diferença? Inde-
pendente do tipo de assédio, ele 
deve ser denunciado! #UFSMse-
mAssédio.

Injúria racial é definida pelo 
artigo 140, parágrafo 3º do Código 
Penal, com a pena de 1 a 3 anos de 
prisão e multa. Já o Racismo é cri-
me previsto na Lei n. 7.716/1989, 
é inafiançável e imprescritível, 
com pena de 1 a 5 anos de prisão. 
#UFSMsemAssédio

 

Campanha #UFSMSEMASSÉDIO
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Campanha #UFSMSEMASSÉDIO
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Campanha #UFSMSEMASSÉDIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em casos de assédio, é importante 
conhecer a atuação de dois órgãos na 
UFSM: Ouvidoria e Copsia (Comissão 
Permanente de Sindicância e Inquérito 
Administrativo). 

Denuncie: ufsm.br/ouvidoria 
#UFSMsemAssédio
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A professora Laura Ferreira Cortes (Curso Téc. Em Enfermagem e Cuidados 
de Idosos do Politécnico), coordenadora do projeto de Extensão: Fórum de en-
frentamento à violência por parceiro íntimo contra as mulheres do Município de 
Santa Maria: promoção da cultura de paz e superação da violência. Ministrou 
duas palestras referentes a relacionamentos abusivos, violência e empodera-
mento feminino. 

A primeira aconteceu no dia 05/10 (sábado), as 14 horas na Unidade de 
Saúde da Maringá; E a segunda aconteceu na manhã do dia 10/10/19 no mu-
nicípio de São Vicente do Sul, atividades alusivas ao Outubro Rosa. Essas ati-
vidades acontecem com frequência, a partir das demandas das comunidades e 
convites à docente..

 

Palestras sobre sobre relacionamen-
tos abusivos, violência e empodera-
mento feminino. 
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A professora Laura Ferreira Cortes (Curso Téc. Em Enfermagem e Cuida-
dos de Idosos do Politécnico) foi convidada para a participação no evento e 
manifestação pública na reunião ocorreu em decorrência da coordenação do 
projeto: Fórum de enfrentamento à violência por parceiro íntimo contra as mu-
lheres do Município de Santa Maria: promoção da cultura de paz e superação 
da violência, o qual tem tido uma importante inserção social e comunitária em 
Santa Maria, uma vez que tem sido um espaço de integração para os serviços 
de enfrentamento à violência contra as mulheres, bem como um espaço de pla-
nejamento e construção coletiva. 

O evento teve sua primeira edição, e foi uma realização da Comissão de 
Direitos Humanos do Senado Federal, Câmara federal e Assembléia Legislativa 
do RS.

 

Participação de docente e bolsista no 
Evento Reunião Regional da Força-
tarefa de Combate aos Feminicídios



15

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
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EXPEDIENTE CONTATO
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