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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 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 26 de outubro de 2019, foi realizada a visita técnica ao Sítio Olho D’Água, em 

Jari, RS. A visita, proposta pelo Prof. Renato Trevisan, fez parte do programa da disciplina 

de Fruticultura I do Curso Técnico em Agricultura do Colégio Politécnico, que possibilitou 

também a participação do Sr. Arlindo Mafine, feirante da Polifeira.

A propriedade é focada na produção de vários cultivares de pessegueiro, videira, fi-

gueira e na produção de tomates, entre outras atividades pertinentes numa propriedade. O 

objetivo principal da atividade foi de conhecer, visitando in loco, os pomares das frutíferas 

citadas, o manejo e condução das plantas, manejo do solo e as principais doenças e pra-

gas.

A visita a campo se deu sob a condução do Prof. Gustavo Pinto, filho dos proprietários 

do Sítio Olho D’Água, Sr. Zeno Almeida da Silva e Ivanir Pinto da Silvar. Durante a visita a 

campo, foram feitas várias considerações sobre as culturas.

 

Curso técnico em Agricultura realiza via-
gem técnica com a Turma da disciplina 
de Fruticultura I
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Os alunos Otávio Leite Pendeza (2ª Série), Luisa dos Santos Furquim e Virgínia 

Comis Berguemaier (1ª série, do Ensino Médio) participaram da 3ª edição do Espaço 

Ciência - Mostra de Ciência e Matemática de Santa Maria, promovido pelo Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Matemática da UFN (Universidade Fran-

ciscana). O tema proposto, pelo CNPQ para a edição de 2019 foi “Cultura Digital e 

Educação: avanços e desafios da ciência e tecnologia”.

O trabalho vencedor, intitulado “Os avanços e desafios do diálogo entre a ciência, 

a tecnologia, a educação, a cultura digital e a cultura”, de autoria dos alunos Otávio, 

Luisa e Virgínia, orientados pela Profª Drª. Márcia Gerhardt e pelo Prof. Dr Valmir Viei-

ra, conquistou o 1º lugar na Mostra. Os discentes vencedores serão contemplados com 

três bolsas de pesquisa CNPQ/ENSINO MÉDIO para o ano de 2020.

No ano de 2017, o aluno Virgílio Maffini Gomes havia conquistado o 1º lugar, na 1ª 

edição do evento. No ano de 2018 os alunos Mateus Silva do Carmo, Pedro Henrique 

Graeff Machado conquistaram o 1º lugar, na 2ª edição do evento.

Alunos do Politécnico conquistam 1º lu-
gar no Espaço Ciência - Mostra de Ciên-
cia e Matemática de Santa Maria
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Ocorreu na última semana, no Rio de Janeiro, o Concurso de Teses de Dou-

torado do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGAMES 

2019), o maior evento acadêmico da América Latina na área de Jogos e En-

tretenimento Digital, realizado pela Sociedade Brasileira de Computação. As 

atividades reúnem pesquisadores, estudantes e empresários que têm os jogos 

eletrônicos como objeto de investigação e produto de desenvolvimento.

No evento, Giani Petri, professor do Curso de Graduação em Sistemas para 

Internet e do Técnico em Informática, no Colégio Politécnico da UFSM, foi pre-

miado como segundo lugar no concurso. Sua tese de Doutorado foi defendida 

no final de 2018, no Programa de Pós Graduação em Ciência da Computação 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob orientação da Prof.ª 

Christiane Gresse Von Wangenheim. O título do trabalho é:  MEEGA+: A Me-

thod for the Evaluation of the Quality of Games for Computing Education.

 

Professor do Politécnico é premiado 
em Concurso de Teses de Doutorado do 
Simpósio Brasileiro de Jogos e Entrete-
nimento Digital

 

http://https://docs.google.com/forms/d/1V34ecT5VaugEY_VvhiilcllHXJ7T3scdHMGDEFt1860
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No dia 21 de outubro de 2019, representantes do Curso Técnico em Enfermagem estive-

ram no hall do Prédio F do Colégio Politécnico da UFSM em exercícios referentes ao outubro 

rosa. Junto dos presentes que passavam pelo local, foram debatidas as causas do câncer de 

mama, dicas para prevenção e ensinaram como realizar o exame de toque.

Confira fotos:

 

Curso Técnico em Enfermagem pro-
move atividades pela prevenção do 
câncer de mama 
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A Secretaria Escolar do Colégio Politécnico, Setor de Registro e Controle Acadêmico, e o 

Arquivo tiveram mudanças em sua rotina de serviços. Em função da abertura do novo prédio 

da instituição, o Bloco G, agora esses setores estarão localizados na sala 125, térreo do novo 

bloco. 

Confira fotos:

 

Mudança de sala do Setor de Registro 
e Controle Acadêmico e Arquivo
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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: 

*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
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politecnico.ufsm.br
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EXPEDIENTE CONTATO
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