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Curso superior de Geoprocessamento com nova coordenação 

Tomou posse no dia 05 de outubro 

a nova coordenação do Curso Superior de 

Geoprocessamento. Os novos 

coordenadores, Prof. Antoninho e Prof. 

Diogo, foram empossados após a reunião 

do Conselho Diretor. 

 No ato, o Prof. Aita agradeceu o 

trabalho desenvolvido pelos professores 

Patric e Elódio e desejou uma gestão 

exitosa aos novos coordenadores.  

A composição da coordenação foi 

alterada antes do prazo a pedido dos 

ocupantes anteriores. 
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Sexta de lançamentos 

No dia dois de outubro, os 

professores Moacir Bolzan, do Colégio 

Politécnico, e Elaine Binotto Fagan, da rede 

pública estadual de São João do Polêsine, 

RS, lançaram os livros ‘‘Quarta Colônia: da 

fragmentação à integração’’ e ‘‘Quarta 

Colônia: terra, gente e história’’, 

respectivamente, no auditório do Coléigio 

Politécnico. 

A cerimônia contou com a 

presença de importantes nomes como o 

Magnífico Reitor, Paulo Burmann, a 

prefeita de São João do Polêsine, Valserina 

Maria Bulegon Gassen e do cônsul da Itália, 

Oscar Carlesso. 

 

 

 Prof. Moacir Bolzan e reitor Paulo 

Burmann. 

 

Elaine Binotto Fagan autografando livros.
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Colégio Politécnico participa do Programa Janela Aberta 

O Colégio Politécnico participou da 

13ª edição do Programa Janela Aberta, 

promovido pela Coperves, de 28 de 

setembro a 09 de outubro.  

Nesse período, o Colégio recebeu 

visitas de escolas de Ensino Médio de 

diversos municípios interessados em 

conhecer a instituição e seus diversos 

setores e laboratórios. 

O Programa tem por objetivo  

promover a interação entre os estudantes 

do Ensino Médio e a Universidade, a 

integração com a comunidade, bem como 

a ampliação dos conhecimentos dos 

estudantes do ensino médio. 

Para participar do Janela Aberta foi 

necessário realizar um  cadastro junto à 

Coperves que selecionou os setores e 

laboratórios  da Universidade para receber 

os visitantes.  

O Programa disponibilizou ainda 

duas bolsas para os estudantes que 

atuaram acompanhando as escolas 

durante as visitas. 

O Colégio recebeu a visita de várias 

escolas vindas de diferentes municípios do 

RS, atendendo cerca de 280 estudantes. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Boletim do Politécnico 

Prof. Gustavo Fontinelli Rossés defendeu sua tese de doutorado 

Em 31 de agosto, o Prof. Gustavo 

Fontinelli Rossés defendeu sua tese de 

doutorado junto do Programa de Pós-

Graduação em Extensão Rural da UFSM.  

O trabalho intitulado 

“Racionalidade formal e racionalidade 

substantiva em organizações de extensão 

rural: um estudo com os tipos 

organizacionais, burocrático e coletivista” 

foi avaliado e aprovado pela banca 

examinadora composta pelo Prof. Clayton 

Hillig (DEAER/UFSM), pelo Prof. Lúcio 

André de Oliveira Fernandes 

(DCSA/UFPEL), pelo Prof. Renato Santos de 

Souza (DEAER/UFSM), pela Profª. Lúcia 

Rejane da Rosa Gama Madruga 

(DCA/UFSM) e pelo Prof. José Geraldo 

Wizniewsky (DEAER/UFSM).

  Fonte: Prof. Gustavo Rossés
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Politécnico e CTISM oferecem 1200 vagas para cursos gratuitos de inglês 

e espanhol 

O Colégio Técnico Industrial de 

Santa Maria (CTISM) e o Colégio 

Politécnico da UFSM abrirão 1200 vagas 

em cursos gratuitos de espanhol e inglês na 

modalidade de Educação à Distância. 

As inscrições à seleção para 

ingresso em Cursos de Espanhol e de 

Inglês, Nível A1, 200 horas, na Modalidade 

de Educação à Distância da Rede e-Tec 

Brasil estarão abertas de 16 de outubro a 9 

de novembro de 2015, são gratuitas e 

deverão ser realizadas pelo site 

http://estudioead.ctism.ufsm.br/ . 

O objetivo dos cursos é capacitar 

estudantes e servidores para o Programa 

Ciências Sem Fronteiras e demais projetos 

de mobilidade internacional. 

Poderão participar da seleção 

alunos matriculados no Ensino Médio da 

Rede Pública Estadual e Municipal (300 

vagas), alunos da UFSM (600 vagas) e 

servidores da UFSM (300 vagas). A 

certificação será realizada pelo CTISM. 

Os cursos serão desenvolvidos nos 

Polos de Educação à Distância de Santa 

Maria (Colégio Técnico Industrial de Santa 

Maria, Colégio Politécnico e Escola 

Municipal de Aprendizagem Industrial - 

EMAI), Cachoeira do Sul, Cruz Alta e 

Restinga Seca. 

A seleção será no dia 24 de 

novembro, por sorteio público. Os cursos 

são gratuitos e o início das aulas está 

previsto para o dia 12 de dezembro. 

Para maiores informações, acessar 

o Edital n. 023/2015-CTISM, disponível 

na  página eletrônica. 

 

 

 

http://estudioead.ctism.ufsm.br/
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Curso de produção de morangos 

Em 23 e 24 de outubro, o Colégio 

Politécnico oferecerá a 6ª edição do Curso 

de Cultivo de Morangos. 

Os participantes vão ganhar 

apostila e CD com mais de 400 slides. Na 

programação, estão incluídas aulas práticas 

e visita técnica a um produtor de 

morangos. 

Durante o curso, serão abordados 

os seguintes temas: situação atual e 

tendências da cultura, cultivares de 

morango, propagação, preparo do 

substrato e do solo, plantio, irrigação, 

fertirrigação, manejo de pragas e doenças, 

produção orgânica de morangos, colheita e 

comercialização. 

Na sexta-feira (23), a aula será das 

18h30min às 22h e no sábado (24), as 

atividades acontecem das 8h às 17h. 

Inscrições e mais informações pelo e-mail 

cursosdefruticultura@gmail.com ou pelo 

telefone (55) 3220-8273.  

As vagas são limitadas. 

 

Homenagem ao diretor  

Dia 07 de outubro, esteve de 

aniversário o diretor do Colégio 

Politécnico, Valmir Aita e na sexta-feira, 09, 

os alunos do Recital de Conclusão do 

Colégio Politécnico fizeram uma 

homenagem a ele no Bloco F do colégio.
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Apresentação e palestra marcaram a sexta-feira 

O auditório do Colégio Politécnico 

sediou dois importantes momentos na 

tarde desta sexta-feira, 16, com o tema 

‘‘voz’’. 

Em um primeiro momento, o 

Grupo: Recital de Conclusão do Colégio 

Politécnico, formado por alunos do ensino 

médio, apresentaram canções ao público 

que se fez presente. Os mesmos, 

apresentam-se em março de 2016 no 

Theatro Treze de Maio, aqui em Santa 

Maria. 

Em seguida, Michele Knoll, 

Especialista em Gestão e Atenção 

Hospitalar no Sistema Público de Saúde 

palestrou sobre ‘‘Saúde Vocal para 

Professores’’ com dicas  sobre cuidados e o 

que evitar para mantermos nossa voz em 

perfeito estado.

 

Apresentação Grupo: Recital de Conclusão 
 

 

Michele Knoll, em palestra sobre a Saúde 
Vocal para Professores.
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Uma homenagem do Colégio Politécnico a  

nossos professores (15 de outubro) e à nossos servidores (28 de outubro). 
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Diagramação e Edição: 

 Denise C. Gonzales- Secretária Executiva do Colégio Politécnico da 

UFSM; 

 Barbara Nogara- Assessoria de Comunicação; 

 Sônia Maria Moreira Crescencio - Revisão. 

 

 

 


