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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 ano de 2018 foi instituído o dia 29 de novembro como o Dia Internacio-
nal da onça-pintada. A criação da data dia foi anunciada no Egito durante a 14ª 
Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-14), 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), WWF, Wil-
dlife Conservation Society (WCS), Panthera e representantes dos governos da 
América Latina. O objetivo da comemoração anual é tratá-la como um marco 
para a conservação, aumentando a sensibilização sobre as ameaças sofridas 
pela espécie. Essas iniciativas contribuem para sobrevivência da onça-pintada 
na natureza atuando como espécie-chave, afinal a presença desse animal, na 
floresta, indica que o ecossistema está saudável.

Pensando nisso, pela primeira vez no Rio Grande do Sul, o NEAP- Núcleo 
de Estudos em Áreas Protegidas (NEAP) do Colégio Politécnico da UFSM ela-
borou um evento no Parque Estadual do Turvo, último local de ocorrência dessa 
raça no estado.  O trabalho trouxe um rol de oportunidades para o público de 
diferentes perfis, por meio do projeto “Onde a onça bebe água? Uma história 
para contar sobre o Parque Estadual do Turvo”, financiado pela Fundação Grupo 
Boticário de Proteção à Natureza.

 

Núcleo de Estudos em Áreas Protegidas, 
do curso de Tecnologia em Gestão Am-
biental, promove o evento no dia da 
onça-pintada.
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Pela manhã, os alunos do 9º ano da escola Salto Grande, participaram da 
atividade Ecocaching, que se trata de um caça-tesouro ecológico com coorde-
nadas geográficas na floresta. Atreladas a essa atividades foram desenvolvidas 
ações de criação artística com o objetivo de oportunizar suas percepções e 
vivências na natureza através da música, desenho e fotografia.

Pela tarde os alunos do 2º e 3º ano, assistiram o teatro de fantoches e fi-
zeram desenhos que tratavam da biodiversidade do Parque Estadual do Turvo. 
Também foram feitas pinturas nas crianças com a temática da onça-pintada e 
como encerramento a trilha interpretativa teve o objetivo de difundir os concei-
tos de biodiversidade e valorização da conservação da natureza.

 

Núcleo de Estudos em Áreas Protegidas, 
do curso de Tecnologia em Gestão Am-
biental, promove o evento no dia da on-
ça-pintada.
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O Diretor do Colégio Politécnico da UFSM torna público o resultado dos 
pedidos de Ingresso, Reingresso e Transferência nos Cursos Técnicos para 
ingresso no 1º semestre letivo de 2020. A matrícula dos candidatos classifi-
cados será realizada no período de 16 a 18 de dezembro de 2020, no horário 
das 8h30min às 13h, junto ao Setor de Registro e Controle Acadêmico (Bloco 
G – Sala G125) do Colégio Politécnico da UFSM.

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
Alexandre Silva Rodrigues
Bianca Antonello Cerezer
Carolina Manz 
Tatiane Martins Fernandes
Willian Kleber Veit 

 

Relação dos Classificados para as Vagas de Ingres-
so, Reingresso e Transferência nos Cursos Técnicos 
do Colégio Politécnico da UFSM, para Ingresso no 
Primeiro Semestre de 2020.
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TÉCNICO EM AGRICULTURA                                                                           
Candido Norberto Martins Becker
Elizandra Borin da Rosa
Nataniel Gabbi Romoaldo 
Vicente Golçalves Silveira

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA – MANHÃ
Ândreas de Brum Gabriel NDREAS DE BRUM GABRIEL
Stela Naetzold Pereira

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA – TARDE
Angélica Londero
Gilmar dos Santos Cardoso
Matheus de Mello Granzotto
Stela Näetzold Pereira

 

Relação dos Classificados para as Vagas de Ingres-
so, Reingresso e Transferência nos Cursos Técnicos 
do Colégio Politécnico da UFSM, para Ingresso no 
Primeiro Semestre de 2020.

TÉCNICO EM ALIMENTOS
Angélica Londero
Eliana Maria Ceolin
Ivan Alencar Souza de Moura
Maria Luiza Corrêa 
Vinicius Siqueira Wollmann

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Denise Pazatto de Almeida 
Évelin Ludwig de Almeida
Fernanda Nicoli Brum
Fernando dos Santos Fernandes
Lindnai Lima dos Santos 
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TÉCNICO EM FARMÁCIA
Aline dos Santos Padilha
Letiany Machado Pereira
Rafaela dos Santos
Clavé Rozangela
Beatriz Bittencourt da Silva 
Zanete Callil Nascimento

TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO
Douglas Stefanello Facco
Jonas Roth
Letiéri da Rosa Freitas

TÉCNICO EM INFORMÁTICA – NOITE
Eduardo Luís Lemos
João Pedro de Castro Peil

 

Relação dos Classificados para as Vagas de Ingres-
so, Reingresso e Transferência nos Cursos Técnicos 
do Colégio Politécnico da UFSM, para Ingresso no 
Primeiro Semestre de 2020.

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Cássia Becker Böck ÁSSIA BECKER BÖCK
Felismina Inacio Tchongó da Silva
Jeane Terezinha Berger Von Ende
Luiz Gustavo Lopes Welter
Vinícius Severo
Yohana Iensen Teixeira

TÉCNICO EM PAISAGISMO
Duanny Busnelo Alves 
Erica Kirchhof Dias
Jussara Eiensen Pedroso
Paulo Daniel Feuerharmel
Tainara Martins 

TÉCNICO EM SECRETARIADO
Felismina Inácio Tchongó da Silva

TÉCNICO EM ZOOTECNIA
Angélica Londero
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Através dos Setores de Mecanização Agrícola e Culturas Anuais, o Colégio Politécnico 
da UFSM fechou parceria com a Indústria de Máquinas e Implementos Agrícolas KF e im-
plantou uma área de 3,5 hectares de soja em camalhão. Essa tecnologia permite o cultivo 
de soja em solos com baixa capacidade de infiltração de água, como em várzeas, áreas 
tradicionalmente utilizadas para o cultivo de arroz irrigado.

A KF disponibilizou uma semeadora modelo Hyper Plus Camalhoneira com 8 linhas 
de semeadura, ela possui um conjunto de estruturas responsáveis pela formação do ca-
malhão e sulco, sendo a semeadura realizada na borda do camalhão. Todo esse processo 
é executado em uma única operação sobre o solo. O sulco destina-se ao escoamento de 
água em situação de excesso hídrico e, na falta de chuva, permite a irrigação da cultura 
através dele.

Segundo o professor Luciane Pes, do Colégio Politécnico, essa semeadora geralmente 
é utilizada em áreas de várzea, para implantação da cultura da soja – em rotação com o 
arroz irrigado – e, com o solo preparado. No Colégio, o processo foi realizado em uma área 
de coxilha que ao longo dos anos tem apresentado problemas de infiltração de água no 
solo e, consequentemente, excesso hídrico para a cultura da soja, causando redução na 
produtividade. Além disso, não foi realizado o preparo do solo, sendo a semeadura realiza-
da sobre a palhada de centeio (cultura antecessora).

Dessa forma, pretende-se avaliar o desempenho da cultura da soja em um sistema 
de implantação sobre camalhões e sem o revolvimento prévio do solo (plantio direto). Os 
primeiro resultados foram altamente satisfatórios, com a germinação e estabelecimento da 
cultura em níveis semelhantes ou até superiores aos observados em outras situações da 
própria área agrícola do Politécnico. 

 

Colégio Politécnico da UFSM desen-
volve pesquisas com a cultura da soja 
na área agrícola da instituição
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Resultados da Seleção da Pós-Gradua-
ção - Especialização em Geomática.
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Nos dias 06 e 07 de dezembro de 2019, 18 alunos do 2º e 4º semestre do 
Curso Técnico em Agricultura do Colégio Politécnico da UFSM, acompanhados 
pelos professores Adão Leonel Mello Corcini e Renato Trevisan, realizaram uma 
viagem de estudos pela fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Foram dois dias 
de viagem, e quase 1.000 km percorridos, com objetivo de proporcionar aos dis-
centes uma vivência no campo, conhecendo empresas que estão trabalhando 
de maneira inovadora.

As visitas técnicas começaram na cidade de Santana do Livramento, onde 
alunos e professores conheceram a Eletrosul, uma das companhias administra-
doras do Parque Eólico Cerro Chato. Marina Brezolin, representante da empresa 
durante a visita, apresentou o espaço para o grupo e falou sobre funcionamento 
das torres de geração de energia. Em seguida, os visitantes puderam explorar o 
parque Eólico para observar de perto sua funcionalidade.

 

Em viagem de estudos no oeste do Rio 
Grande do Sul, Curso Técnico em Agri-
cultura encerra atividades de 2019. 
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À tarde, a visita seguiu para as áreas arenizadas que ficam entre os muni-
cípios de Santana do Livramento e Quaraí. Os estudantes puderam trocar infor-
mações e discutir as possíveis causas da arenização, bem como as diferentes 
maneiras de corrigir o solo e as alternativas de uso para gerar renda ao produtor 
rural que possui uma área com alto percentual de areia.

O vinhedo da Família Anversa, localizado em Quaraí, foi a terceira e última 
área visitada no dia 06 de dezembro. Em 1991, o Sr. Ítalo Anversa, com intuito 
de diversificar sua propriedade, plantou os primeiros pés de videira e hoje a 
propriedade é reconhecida pela produção de uvas finas. Segundo relato do pro-
fessor Renato Trevisan, o bom manejo da cultura, resultados de produtividade e 
a belíssima recepção dos visitantes é impressionante.

 

Em viagem de estudos no oeste do Rio 
Grande do Sul, Curso Técnico em Agri-
cultura encerra atividades de 2019. 
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Já no dia 07 de dezembro, no turno da manhã, o cronograma de visita foi 
realizado junto à empresa São João Alimentos, situada em Uruguaiana, que 
trabalha com o recebimento, armazenamento e beneficiamento de arroz. Os 
alunos do Curso Técnico em Agricultura acompanharam todo o processo de ela-
boração de arroz, desde o momento que o produto está chegando da lavoura 
até o momento do empacotamento e pronto para a venda. O arroz Pateko é a 
principal marca comercial da São João Alimentos.

Depois de conhecer a indústria São João Alimentos, o grupo dirigiu-se à Es-
tação Experimental do Irga, guiados pelo Engenheiro Agrônomo Cleiton Ramão, 
para inteirar-se sobre os diversos experimentos e o trabalho que o Irga realiza 
em prol do produtor de arroz. 

Encerrando as atividades da viagem, a comitiva visitou a Fazenda Águas 
Claras, que desde o ano de 2003 vem apostando no cultivo de arroz irrigado por 
pivô central, rotacionando com a cultura da soja. Os irmãos Werner apresen-
taram o trabalho da família, discorrendo sobre as potencialidades e barreiras 
relacionadas à cultura. Segundo os produtores, trabalhar com o arroz em pivô 
proporciona uma grande economia de mão-de-obra, diesel e água, promovendo 
o incremento de renda à propriedade rural. Esta técnica de produção ainda é 
uma novidade e poucos agricultores estão dominando, sendo necessárias pes-
quisas e ações de extensão para que seja incorporada.

 

Em viagem de estudos no oeste do Rio 
Grande do Sul, Curso Técnico em Agri-
cultura encerra atividades de 2019. 
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Em viagem de estudos no oeste do Rio 
Grande do Sul, Curso Técnico em Agri-
cultura encerra atividades de 2019. 
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Aprovados:
1º Marrone da Silva dos Santos

2º Jéssica Ramos
Suplente:
Luriane Medianeira Carosseli Leal

 

Resultado Seleção de Bolsista para o Projeto 
de Ensino “Práticas Profissionais em Suinocul-
tura” (Nº 050220)
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Aprovado:
1° Alan Junior da Silva

 

Resultado Seleção de Bolsista para o Projeto de 
Ensino “Práticas Profissionais em Piscicultura” 
(Nº 050221)
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No dia 05 de julho de 2019 o Governo do Estado do Rio Grande do Sul 
(RS) publicou no Diário Oficial duas Instruções Normativas a  IN 05/2019, que 
estabelece o “Termo de Conhecimento de Risco e de Responsabilidade”, o qual 
deverá figurar no campo “Observações” da receita agronômica que prescrever 
a aplicação de produtos agrotóxicos hormonais. A IN 06/2019 estabelece o re-
gramento para o cadastro dos aplicadores de produtos agrotóxicos hormonais 
e a necessidade do produtor informar-se sobre a aplicação destes defensivos 
agrícolas, dentre outras providências.

Em função da preocupação com a qualificação e cuidado de trabalhadores 
do campo, o Prof. Adão Leonel Mello Corcini registrou o projeto de extensão 
052462, intitulado CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA APLICADORES DE AGRO-
TÓXICOS – BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS. Trata-se de curso ofertado gratui-
tamente para alunos da UFSM e produtores rurais do estado do Rio Grande 
do Sul. Atendendo assim a IN 06/2019, pois possibilita que aluno/produtor que 
concluir o curso se cadastre como Aplicador de Agrotóxicos.

De outubro a dezembro de 2019 foram ofertados três cursos, que formaram 
64 aplicadores dentre alunos da UFSM, produtores rurais e demais pessoas 
envolvidas na atividade. Aqueles que interessarem-se em realizar o curso, de-
vem entrar em contato com o professor Adão Leonel para informações sobre as 
próximas turmas.

 

Curso de Aplicador de Agrotóxicos é ofer-
tado pelo Setor de Mecanização Agrícola 
do Colégio Politécnico da UFSM.
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“A PoliFeira do Agricultor anuncia que a partir do dia 17 de dezembro as 
edições da feira serão realizadas sob as marquises da Biblioteca Central unica-
mente às terças feiras. O horário será das 7 até as 14 horas, como já vem sendo 
costumeiramente realizado. Considerando o período de férias, e a realização de 
turno única das atividades na Universidade, durante o período de férias não ha-
verá edições da Polifeira no Largo do Planetário. As feiras nesse local somente 
retornarão no mês de março de 2020.

Informamos também que a Polifeira do Agricultor não faz recesso. Como for-
ma de beneficiar os consumidores em suas festas de final de ano, com alimen-
tos provindos direto de quem produz, haverá edições nos dias 24/12 e 31/12.

Assim, convidamos a todos á comparecerem e prestigiarem as edições da 
Polifeira. Lembrando que ela tem o compromisso de: comercializar apenas ali-
mentos produzidos na Região Central, não permitindo a comercialização de 
alimentos que o agricultor não esteve envolvido na produção, manter de ma-
neira permanente o monitoramento da qualidade dos alimentos e auxiliar os 
agricultores nas atividades de qualificação.

Aguardamos a sua presença!”

 

Informativo PoliFeira do Agricultor.
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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



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
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