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Cerimônia de recredenciamento do reconhecimento do curso de 

Gestão de Cooperativas 

Na tarde do dia 10, na sala de 

reuniões do Bloco F, aconteceu a cerimônia 

de recredenciamento do reconhecimento 

do curso de Gestão de Cooperativas com 

os avaliadores do MEC.

   Fonte: Assessoria de Comunicação
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Construção do Bloco G 

A partir da migração do CAFW para 

o IFFarroupilha e a consequente vinda de 

docentes para o Politécnico, foi viabilizada 

a licitação para a construção do Bloco G 

que ficará situado ao lado sul do bloco F e 

será idêntico a este em termos de projeto. 

A empresa vencedora foi a Stylo 

Projetos e Construções Ltda, com o valor 

de R$ 3.500.000,00. 

A previsão de início da obra é dia 

20 de janeiro de 2016. 

 

Abertura do Ciclo de Palestras sobre Docência na Universidade 

Nesta última terça-feira, 10, iniciou 

o “Ciclo de Palestras sobre Docência na 

Universidade” no Colégio Politécnico. Esse 

evento foi organizado pela pedagoga 

Zelmielen Adornes de Souza, como uma 

das ações formativas propostas pelo 

Departamento de Ensino do Colégio 

Politécnico, e contou com a coordenação 

do Núcleo de Educação e Desenvolvimento 

da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

(NED/PROGEP/UFSM). 

Buscando proporcionar momentos 

de discussão e reflexão sobre o processo 

de construção da docência no contexto da 

universidade, o ciclo iniciou com a palestra 

"Desenvolvimento profissional e saberes 

docentes" proferida pela profa. Dra. Ana 

Carla Hollweg Powaczuk, do Departamento 

de Metodologia do Ensino do Centro de 

Educação (MEN/CE/UFSM), no Auditório 

do Colégio Politécnico. 

A palestra abordou os movimentos 

que perpassam o produzir-se docente na 

universidade, discorrendo sobre as 

atividades que envolvem o trabalho do 

professor com a atuação em ações de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão. A 

palestrante destacou que essa atuação é 

permeada por desafios e aprendizagens ao 

longo da carreira, os quais vão compondo 
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os saberes docentes e promovendo a 

construção da professoralidade. Para 

tanto, sinalizou a importância de 

momentos de reflexão sobre a prática 

docente e de compartilhamento de 

vivências e conhecimentos com outros 

professores de modo a proporcionar o 

desenvolvimento profissional. 

A palestra contou com a 

participação de professores do Colégio 

Politécnico, do Colégio Técnico Industrial e 

de diversos Centros da UFSM. Foi um 

encontro muito rico e que promoveu 

discussões importantes sobre a atuação 

docente na universidade.  

Para quem tiver interesse, a 

palestra foi filmada e, em alguns dias, a 

gravação estará disponível no site da 

Multiweb 

(http://www.multiweb.ufsm.br/). 

A próxima palestra também será 

conduzida pela professora Ana Carla e terá 

como tema “A produção da aula na 

universidade”. Embora as inscrições já 

tenham sido encerradas, os servidores do 

Colégio Politécnico, que desejarem 

participar, estão convidados. Abaixo, segue 

um quadro com o cronograma das 

próximas palestras. 
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Fonte: pedagoga Zelmielen Adornes de Souza 

Cronograma das próximas palestras 
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Departamento de Infraestrutura do Politécnico com novo 

integrante 

Leandro Voigt está compondo o 

Departamento de Infraestrutura do 

Colégio Politécnico. 

Na foto, ele está pondo na 

parede alguns dos registros que a 

professora Eronita fez pela 

Universidade. 
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