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Colégio Politécnico informatiza sistema de cópias de xerox 

O Departamento de Administração 

agradece a participação do setor de 

infraestrutura do Colégio Politécnico na 

elaboração do novo sistema de solicitação 

de cópias de xerox. 

  Com a informatização do 

sistema,  eliminou-se a necessidade de 

registros em folhas, o que facilita os 

procedimentos, além de ir ao encontro da 

sustentabilidade e preservação do meio 

ambiente ao acabar com a necessidade de 

utilização de papel. 

Da mesma forma, os relatórios 

passaram a ser instantâneos  trazendo com 

isso agilidade e precisão no tratamento dos 

dados. 

O sistema foi projetado e 

desenvolvido pelo setor de Tecnologia da 

Informação e opera integrado aos sistemas 

corporativos. 

 

Semana Acadêmica do Curso Técnico em Meio Ambiente 

A 3ª Semana Acadêmica do Curso 

Técnico em Meio Ambiente será realizada 

de 18 a 22 de maio, no Anfiteatro do 

Colégio Politécnico, voltada para a 

comunidade acadêmica e comunidade em 

geral. 

As inscrições podem ser feitas pelo 

e-mail semanaacademica.ma@gmail.com e 

o credenciamento ocorrerá na segunda-

feira (18), às 18h30min, no local do evento. 

Mais informações em 

http://www.politecnico.ufsm.br/cursos/tec

nicos/files/cursos_tecnicos/meio_ambient

e/2015/FlyerSemanaAcademica.pdf. 
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Colegas do Colégio Aprovados à Classe de Professor Titular

 A resolução N. 026/2014 

regulamenta a promoção para a classe de 

titular da carreira do Ensino Básico, Técnico 

e Tecnológico (EBTT) da Universidade 

Federal de Santa Maria e de acordo com o 

disposto no inciso IV do § 3º do art. 14 da 

Lei N. 12.772, de 28 de dezembro de 2012, 

para a promoção para a classe de 

professor titular da carreira EBTT, devem 

ser respeitados os seguintes requisitos e 

critérios: 

I- possuir o título de doutor; 

II- ser aprovado em processo de 

avaliação de desempenho 

acadêmico; e 

III- lograr aprovação de memorial 

ou de defesa de tese inédita. 

Nas bancas que ocorreram nos dias 28 

e 29 de abril e no dia 06 de maio, dez 

professores do Colégio Politécnico foram 

aprovados para a classe de professor 

titular: Valmir Aita, Marlene Lovatto, 

Hércules Nogueira Filho, Luiz Fernando 

Sangoi, Erni Milani, Diniz Fronza, Moacir 

Bolzan, Ione Denardin, Antoninho João 

Pegoraro e Claudio Kelling. 

Outros três professores, que são do 

polo de Frederico Westphalen, fizeram 

parte das bancas e, na oportunidade, 

também foram avaliados: Luis Alberto 

Cadoná, Carlos Guilherme Trombetta e 

Rosamari Piaiá. 

Parabéns a todos! 
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Dia de Campo do Curso Técnico em Fruticultura é notícia em jornal 

regional 
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Convite 

 

Mais informações, em breve em nossa página no Facebook. 
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Diagramação e Edição: 

 Denise C. Gonzales- Secretária Executiva do Colégio Politécnico da 

UFSM; 

 Barbara Nogara- Assessoria de Comunicação; 

 Miriane Costa Fonseca- Revisão. 

 


