
ANO 2018 - EDIÇÃO 450

A Seção Sindical dos Docentes da UFSM (SEDUFSM) convida 
os (as) docentes do Colégio Politécnico para a primeira “Mos-
tra de Parceiros”, que ocorre na próxima terça, 27 de março, 
das 10h às 14h, no Espaço Multiuso da UFSM. Desde o ano 
passado, o sindicato vem ampliando a sua carta de parcerias, 
tendo já em torno de 50 estabelecimentos e profissionais que 
oferecem descontos a docentes sindicalizados (as), mediante 
apresentação do cartão do (a) filiado (a).

Na mostra que ocorrerá na terça, 27, haverá exposição e 
demonstração de produtos, apresentação de serviços, sorteio 
de brindes e de descontos. A assessoria jurídica também esta-
rá presente. A entrada é franca, não havendo necessidade de o 
(a) docente ser sindicalizado (a).

Dentre os “regalos” que os (as) parceiros (as) da SEDUFSM 
reservaram aos (às) docentes que comparecem ao evento estão:

Wizard: Sorteio de uma bolsa de estudo INTEGRAL (sem 
abono do material). Além de 30% de desconto nas matrículas 
realizadas no dia do evento;

SEDUFSM realiza primeira Mostra de Parceiros

Colchão Inteligente: além da demonstração de colchões e 
travesseiros, que poderão ser experimentados pelos(as) do-
centes a fim de avaliarem quais são melhores à sua postura, 
também haverá sorteio de rolinhos cervicais, úteis ao alívio 
das tensões na coluna;

Hotel Beira Rio: sorteio de uma diária para casal ou duas 
pessoas;

Loja Masotti: sortearão brinde da loja, ainda a definir;
Loja Abitare: sortearão brinde da loja, ainda a definir;
KNN Idiomas: sorteio de descontos em cursos de idiomas;
Clínica Cafer: demonstração de tratamento antienvelheci-

mento com lama vulcânica. Sortearão descontos em sessões 
de pilates e emagrecimento;

Cerveja Artesanal ORMUZ: sorteio de um kit com 3 unida-
des de cerveja;

Hotel Casa do Professor: sorteio de voucher com diária para 
uma pessoa com acompanhante;

FisioCore: farão alongamentos com pequenos grupos, além 
de avaliação física dos (as) docentes que comparecem à Mos-
tra de Parceiros;

Studio Mariane Noal: experimentações de pilates;
Nova Derme: hidratações de pele aos (às) professores (as) 

que passarem pela Mostra.
Além desses, outros (as) parceiros (as) estarão presentes 

realizando demonstrações de seus produtos.
Contamos com a tua presença!

Fonte: Assessoria de Comunicação SEDUFSM
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Conquista de aluna do Projeto Adote Ação Politécnico

Vitória Isabel de Oliveira Bassan, aluna do Projeto Adote Ação Politécni-
co, foi aprovada no processo seletivo para o Curso de Eletrometalmecânica 
na Escola Municipal de Aprendizagem Industrial de Santa Maria (EMAI). 
O processo seletivo aconteceu no dia 06 de março, a prova foi constituída 
de 50 questões de múltipla escolha abrangendo conhecimentos de Língua 
Portuguesa e Matemática. Vitória é aluna do EJA na E.E.E.F Profª Celina de 
Moraes, frequenta o projeto desde agosto/2017 e continuará sua partici-
pação neste ano.

O projeto em 2018 atenderá 25 adolescentes entre 14 e 24 anos em 
ações nas áreas de Administração, Alimentos (Oficinas de biscoito e Proces-
samento e elaboração de geleias e Oficinas de derivados do leite e deriva-
dos de carne), Horticultura, Informática, Saúde (Promoção à saúde do ado-
lescente), Topografia e nas disciplinas preparatórias para o ENCCEJA 2018 
nas áreas de Ciências, Geografia, História e Língua Portuguesa, além da 
prática do Judô com o Sensei Armando Rodolfo Gonzales e com a equipe 
da Associação Samurai de Judô. Agradecemos à Direção, aos professores 
voluntários, aos departamentos e a toda equipe do Colégio Politécnico e 
da UFSM envolvidos na ação, que auxiliam na conquista de significativas 
vitórias.  

No ano passado os alunos do projeto cursaram, além das ações de 
aprendizagem alternativa profissionalizantes, disciplinas preparatórias 
para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos (ENCCEJA) e no final do ano receberam certificados de sua parti-
cipação no projeto.

Foto: Elódio Sebem



ANO 2018 - EDIÇÃO 450

Vinculada ao Colégio Politécnico da UFSM, a empresa Poli Sul 
Jr. abriu seleção para novos integrantes. Podem candidatar-se 
alunos dos cursos superiores de Geoprocessamento e Gestão de 
Cooperativas, bem como dos cursos técnicos em Meio Ambiente, 
Geoprocessamento, Administração e Contabilidade. É necessário, 
também, que os candidatos tenham disponibilidade para viagens 
e que possam dedicar 8 horas semanais para as atividades da em-
presa, entre outros requisitos.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição até 
o dia 26 de março (https://goo.gl/forms/Izu58kBwmdyAlZo12). O 
processo seletivo consiste em entrevista e treinamento dos candi-
datos.

Empresa Poli Sul Jr. está com seleção aberta para novos integrantes

O educando Virgilio Maffini Gomes, atualmente na 2ª Série do 
Ensino Médio do Colégio Politécnico da UFSM, foi premiado com 
uma bolsa Cnpq/Junior na Mostra de Ciências e Matemática de 
Santa Maria, promovida pelo Programa de Pós-Graduação em En-
sino de Ciências e Matemática do Centro Universitário Franciscano 
/UNIFRA, em outubro de 2017. 

O educando foi orientado pela Prof.ª Dr.ª Márcia Gerhardt e 
apresentou uma das propostas desenvolvidas na disciplina de Ar-
tes com a temática “Meio Ambiente”. 

As atividades com o grupo de pesquisadores do Centro Universitá-
rio Franciscano já tiveram início e se estenderão até Janeiro de 2019. 

Estudante do Ensino Médio do Politécnico é    

premiado com bolsa Cnpq/Junior

Foto: Elódio Sebem
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Um grupo de professores e acadêmicos do Curso de Gestão de Co-
operativas visitou a Cooperativa de Crédito Sicredi Serrana, em Carlos 
Barbosa/RS. Recepcionados pelo Presidente Sr. Marcos Balbinot e pelos 
seus principais executivos, tiveram a oportunidade de conhecer o inova-
dor Modelo de Gestão Baseado em Propósitos, implantado por esta orga-
nização, cuja tradicional lógica da meta é substituída pelo propósito em 
contribuir com as necessidades dos associados.

Além de abordarem esta temática, foi estreitada a parceria que se ini-
ciará com uma turma de extensão para os associados. Futuras pesquisas 
em cooperativismo e estágios para os alunos também fizeram parte da 
pauta. As diárias dos visitantes foram custeadas pelo Projeto +Coop.

Professores e acadêmicos do Gestão de            Cooperativas visitam a Sicredi Serrana
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Na quarta-feira (21), às 13h30, aconteceu o 7º Dia de Campo: 
Manejo de Soja e Milho em Áreas de Coxilha, na Área Didática 
Experimental de Manejo de Culturas de Coxilha.

A realização foi do Grupo de Pesquisa em Manejo de Culturas 
de Coxilha e Grupo de Pesquisa em Manejo Integrado de Doenças 
em Grandes Culturas e Tecnologia de Aplicação de Fungicidas.

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM

Dia de campo sobre manejo de soja e milho em   áreas de coxilha 
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Na noite do dia 13 de março, os alunos da 4ª turma do secreta-
riado recepcionaram a 5ª turma no auditório do Colégio Politécnico, 
onde assistiram a palestra: “Liderança e equilíbrio social e emocional: 
Reflexões e  desafios”, ministrada pelas professoras Vania de Fatima 
Barros Estivalete e Taís Andrade.

Na ocasião, estavam presentes a vice-diretora da escola profes-
sora, Marta Von Ende, o diretor de ensino, professor Moacir Bolzan, 
a coordenadora do curso de secretariado, professora Marcia Just do 
Nascimento, juntamente com os demais professores do curso.

Como forma de integração à aula inaugural do curso, os alunos 
arrecadaram caixas de leite para doação a uma creche. Após a pa-
lestra os alunos organizaram um coffee break e uma atividade com 
brincadeiras de boas-vindas aos calouros. 

Alunos do Técnico em Secretariado recebem      calouros com aula de integração
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O Colégio Politécnico conta com mais três cursos técnicos em 
2018. Conheça quais são eles e quais os objetivos gerais de cada um:

Técnico em Enfermagem (Noturno):
Formar profissionais de saúde capazes de atuar no Sistema Úni-

co de Saúde com visão crítica, raciocínio clínico e compreensão da 
realidade, competentes para atuar junto à equipe multiprofissional 
na promoção, recuperação e reabilitação da saúde e prevenção de 
agravos, com postura humanizada, ética profissional e pessoal. 

Técnico em Cuidados de Idosos (Noturno):
Formar profissionais capazes de atuar no cuidado de idosos nos 

aspectos físico, mental, cultural e social, contribuindo para a auto-
nomia do idoso e para a melhoria de sua qualidade de vida, com 
atuação profissional humanizada e ética.

Colégio Politécnico oferta três novos cursos em 2018

Técnico em Agricultura (Noturno):
Formar profissionais com conhecimentos, competências e habili-

dades que os qualifiquem a atuar de forma responsável e consciente 
na área agrícola, comprometidos com a produção vegetal susten-
tável, determinando tecnologias economicamente viáveis às várias 
regiões.

POLITÉCNICO
COLÉGIO

UFSM
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Colégio Politécnico na Expoagro Afubra 2018

 Na terça-feira, 20 de março, iniciou-se a edição de 2018 da Expo-
agro Afubra no Parque de Exposições, em Rio Pardo. Alunos e profes-
sores do Politécnico marcaram presença no evento em um lindo es-
tande do Colégio. O evento encerrou nesta quinta-feira, 22 de março. 
Confira algumas fotos deste evento:
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Os cursos Técnico em Cuidados de Idosos e Técnico em Enferma-
gem do Colégio Politécnico contam com uma nova equipe de docen-
tes, em vista disso, o Boletim Informativo lhes apresenta quem são 
essas docentes.

Ariele Priebe Reisdorfer
Possui graduação em Enfermagem 
pela Universidade de Caxias do Sul 
(2012), especialização em Docência 
no Ensino Superior pela Uniasselvi 
(2015) e Mestrado Profissional em 
Enfermagem pela Unisinos (2016).

Andreisi Anversa
Terapeuta Ocupacional formada pela 
Universidade Federal de Santa Maria 
(2014). 

Caren da Silva Jacobi
Enfermeira graduada pela Universi-
dade Federal de Santa Maria (UFSM- 
2012). Mestre em Enfermagem pela 
UFSM (2014). Doutoranda do Progra-
ma de Pós-Graduação em Enferma-
gem da UFSM.

Curso Técnico em Cuidados de Idosos e Curso Técnico em Enfermagem: conheça quem são os no-vos servidores que integram esse grupo         



ANO 2018 - EDIÇÃO 450

Cindy Menezes
Bacharel em Enfermagem na Univer-
sidade Tiradentes (UNIT) em 2012.2, 
pós-graduada em Gerontologia Social 
na Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE) em 2015.1, mestranda 
em Biologia Parasitária pela Universi-
dade Federal de Sergipe (UFS). 

Cristiane Trivisiol Arnimann
Doutora em Enfermagem pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Enfer-
magem da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (PPGENF/UFRGS) 
(2017).

Danize Aparecida Rizzett
Graduada em Fisioterapia pela 
Universidade Federal de Santa 
Maria - UFSM (2009), Especialista 
em Gestão em Saúde pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande 
do Sul - UFRGS (2012), Mestre 
e Doutora em Bioquímica pela 
Universidade Federal do Pampa 
- UNIPAMPA (2012 e 2016). Atu-
almente é coordenadora do Curso 
Técnico em Cuidados de Idosos.

Laura Ferreira Cortes
Enfermeira, graduada pela Uni-
versidade Federal de Santa Maria 
(2009). Doutora pelo Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem 
da UFSM (PPGEnf/UFSM). 
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Nadianna Marques 
Possui graduação em Serviço 
Social pelo Centro Universitário 
Franciscano. É Mestre em Serviço 
Social pela Pontifícia Universida-
de Católica do Rio Grande do Sul, 
possui Especialização em Saúde 
Mental pelo Programa de Resi-
dência Multiprofissional com ên-
fase em Saúde Mental – UFSM.

Rhea Silvia de Avila Soares
Possui graduação em Enferma-
gem pela Universidade Federal 
de Santa Maria (2003), Especia-
lização em Saúde Pública pela 
FACINTER (2005), Mestre em En-
fermagem pela Universidade Fe-
deral de Santa Maria (2013-2014) 
e Doutoranda em Enfermagem 
pela Universidade Federal de San-
ta Maria (2015-2018).

Rosylaine Moura
Graduada em Enfermagem e Obs-
tetrícia pela Universidade Federal 
de Santa Maria - UFSM (1985), 
Mestre em Enfermagem e Saúde 
pela Universidade Federal do Rio 
Grande - FURG (2005) e Doutora em 
Enfermagem pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Sul - UFRGS 
(2016). Atualmente é coordenadora 
do Curso Técnico em Enfermagem.

Vanúzia Sari
Bacharel (2007) e licenciada 
(2013) em Enfermagem pela Uni-
versidade Federal de Santa Maria.
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