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É TRI CAMPEÃO

Estamos em festa! Na última 

quarta feira, 05, saíram os resultados do 

Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 

de 2014 e pela terceira vez consecutiva o 

Colégio Politécnico da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) ocupa a 

primeira posição no ranking estadual e a 

38ª no nacional, representando um 

significativo crescimento, já que, no ano 

passado, a instituição tinha ficado na 

posição 130. 

 Em entrevista a diversos meios de 

comunicação que se fizeram presentes nas 

dependências do colégio, a direção aponta 

a forma como os alunos são selecionados 

para ingressar no colégio; a motivação 

interna entre professores e alunos e o 

envolvimento da escola com a família 

como fatores principais para o 

desempenho espetacular da instituição.  

Com esta conquista fica possível 

também notarmos a excelência do ensino 

de uma instituição pública se comparado 

ao de escolas privadas da nossa cidade, por 

exemplo, que não tiverem o mesmo 

desempenho. 

A direção reconhece que o 

trabalho em equipe é o que faz toda a 

diferença para conquistas como esta e 

parabeniza a todos que, dia após dia, 

contribuem para a formação dos que mais 

beneficiados saem com isso: nossos alunos. 

 Abaixo, um clipping das principais 

notícias que saíram nas mídias on-line e 

impressas a respeito desta importante 

conquista para o Colégio.
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1. Diário de Santa Maria- ‘‘Escola de Santa Maria é a top do Enem’’ 

     

   Acesso em 06 de agostos às 15hs41min 
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2. Zero Hora- ‘‘RS tem apenas uma escola entre as cem melhores nas provas objetivas do 

Enem’’

           

   Acesso em 06 de agostos às 15hs41min 
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3. Zero Hora- ‘‘Escolas federais superam as particulares nas provas do Enem no RS’’ 

 

 
 

     Acesso em 06 de agostos às 15hs43min 
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4. A Razão- ‘‘Politécnico da UFSM lidera ranking do Enem no Rio Grande do Sul’’ 

 

              Acesso em 06 de agostos às 15hs47min 
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Reitor presente na reunião do conselho 

Na segunda-feira, dia 10, a reunião 

do Conselho Diretor contou com a 

presença do Magnífico Reitor, Paulo 

Burmann, que está realizando visitas de 

cortesia por conselhos e unidades da 

UFSM. 

 Na oportunidade, Burmann 

apresentou o quadro orçamentário da 

UFSM, assim como ouviu sugestões e 

reivindicações dos que se fizeram 

presentes, afirmando ser a UFSM uma 

instituição de oportunidades. 

 Na mesma reunião, Daniel Coronel, 

diretor da Editora UFSM, explanou como e 

por que publicar pela Editora UFSM. 

 O conselho diretor reúne-se, 

geralmente, a cada dois meses e conta com 

a presença dos coordenadores de todos os 

cursos e ensino médio do Colégio, 

representantes dos professores, 

representantes dos técnicos 

administrativos e diretores de 

departamento. 

 

Fonte: Editora UFSM 
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Defesa de Tese de Doutorado do Professor Alencar Machado 

No dia 14 de julho de 2015, o 

professor Alencar Machado no Instituto de 

Informática da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (INF-UFRGS) defendeu sua 

Tese de Doutorado em Ciência da 

Computação intitulada “Sensibilidade à 

Situação em Ambientes de Vivência 

Assistida: Uma abordagem Reativa, 

Proativa e Extensível“.   

Na foto, da esquerda para a direita, 

o prof. José Palazzo Moreira de Oliveira 

(orientador) e os membros da banca 

Renata Galante (UFRGS), Adenauer Yamin 

(UFPEL) e Jorge Barbosa (Unisinos). 

 

Fonte: Prof. Alencar Machado 
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Professores do Colégio Politécnico participam da Comissão para acesso à 

Classe de Professor Titular no Instituto Federal Farroupilha 

Na manhã de segunda-feira, 17, no 

Auditório da Reitoria do IFF, o professor 

Rui Castro Pilar apresentou Memorial 

Circunstanciado como requisito para 

promoção a Classe Titular. A comissão foi 

presidida pelo Prof. Marcos Hernandez e os 

demais integrantes foram os professores 

titulares Hércules Nogueira Filho, Cláudio 

R. Schlessner Kelling, Luiz Fernando Sangoi 

e Marlene T. Lovatto. 

 

 

Fonte: Profª. Marlene 
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Aviso 

Informamos aos professores do Colégio Politécnico que foi criado um grupo fechado 

no Facebook, nomeado de “Departamento de Ensino do Colégio Politécnico da UFSM”, com o 

objetivo de aproximar e promover maior diálogo entre os docentes do Colégio. Para tanto, 

entendendo a importância da participação de todos, foi enviado um convite via e-mail aos 

professores. Pedimos àqueles que, por ventura, não tiverem recebido o convite e queiram 

participar do grupo, que entrem em contato com a pedagoga Zelmielen ou peçam para um 

professor participante do grupo incluí-los. 
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