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Entre os dias 09 e 30 de junho foi rea-
lizado, na Escola de Educação Básica João 
XXIII, em São João do Polêsine, o curso 
“Saúde do Idoso - um olhar multiprofissio-
nal”, o qual foi promovido pelos cursos Téc-
nico em Cuidados de Idosos e Técnico em 
Enfermagem, do Politécnico, em parceria 
com o Centro Vocacional de Tecnologia e 
Inovação (CVTI). O curso teve como obje-
tivo promover a reflexão e o desenvolvi-
mento de atividades teórico-práticas em 
relação à saúde do idoso, buscando a qua-
lificação do cuidado aos idosos no território 
e foi destinado à população em geral e pes-
soas com interesse na temática.

Participaram do curso cerca de 30 pes-
soas da região da Quarta Colônia, as quais 
tiveram a oportunidade de trocar conheci-
mentos sobre temas diversos, como Políti-
ca de Saúde da Pessoa Idosa e Promoção 
da Saúde, Prevenção de lesões e cuidados 

Curso de Saúde do Idoso é realizado em 
Escola de Educação Básica
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de higiene da pessoa idosa, Funcionalidade 
do idoso, Atividades de Vida Diária e Preven-
ção de quedas, Direitos da pessoa idosa e 
violência, Prevenção do suicídio e Noções de 
primeiros socorros. 

Este curso constitui uma importante ação 
do Colégio Politécnico, através dos cursos 
técnicos da área da saúde, no aperfeiçoa-
mento da ocupação de cuidador na região, 
auxiliando a formação de pessoas capazes 
de atuar junto à população idosa, mediante 
o conhecimento da realidade, da compreen-
são das manifestações biológicas, psicoló-
gicas, e sociais da velhice; desenvolvendo 
nessas pessoas uma mentalidade preventiva 
no sentido de evitar danos à saúde do idoso; 
e, por fim, torná-los capazes de estimular a 
autonomia e independência do idoso, priori-
zando sua qualidade de vida.
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Por meio do Projeto + Coop, o Politéc-
nico concluiu a I Turma de Formação para 
o Cooperativismo da SICREDI REGIÃO CEN-
TRO RS, certificando 48 cooperados. A so-
lenidade aconteceu no último dia 29 de 
junho e contou com a presença do Vice-Rei-
tor da UFSM, Prof. Luciano Schuch, do Dire-
tor do Colégio Politécnico, Prof. Valmir Aita, 
de professores com atuação no projeto e de 
dirigentes da cooperativa e do Politécnico.

Esta é a primeira turma da Sicredi com 
sede em Santa Maria a concluir o curso 
de 200 horas que aborda temas sobre o 
cooperativismo e a gestão destas orga-
nizações. Participaram produtores rurais, 
pequenos empresários, profissionais libe-
rais e funcionários de empresas da área 
de atuação da cooperativa, que abrange a 
cidades da Região Central do Rio Grande 
do Sul. 

Politécnico conclui curso de extensão 
com a Sicredi de Santa Maria
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Demonstrando emoção pela conquis-
ta, muitos concluintes declararam a ale-
gria de ter participado desta formação e o 
quanto ela ajudou a compreenderem me-
lhor o cooperativismo, além de estreitar 
laços com os demais cooperados. 
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A Cooperativa-Escola dos Estudantes 
do Colégio Politécnico (CESPOL) está par-
ticipando pela primeira vez do Dia de Co-
operar (Dia C), que é uma iniciativa das 
cooperativas brasileiras e consiste em 
promover e estimular ações voluntárias 
diversificadas e simultâneas nos estados 
onde a campanha acontece. 

Baseando-se na temática Solidarieda-
de e Cooperativismo, serão aceitas doa-
ções de leite e/ou ração na sala A13, no 
Politécnico, até o dia 27/07/2018.

Mais informações na imagem ao lado.

Cooperativa-Escola do Politécnico 
arrecada doações
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A Turma de calouros de Gestão Ambiental, 
mais uma vez utiliza dos espaços e serviços 
oferecidos pela Biblioteca do Colégio. No mês 
de março em uma das atividades da Coorde-
nação do Curso de Gestão Ambiental, a pro-
fessora Silvia Lacruz conduziu os calouros à 
biblioteca onde aconteceu a visita orientada, 
momento em que a bibliotecária Margaret 
Basso apresentou os serviços e os espaços 
oferecidos pela Biblioteca do Colégio.

Já no mês de abril foram os primeiros alu-
nos da UFSM a serem contemplados a receber 
uma capacitação do novo Serviço de Desco-
berta do SiB – UFSM, via Web pela represen-
tante da plataforma EBSCO – na disciplina de 
Metodologia Científica ministrada pelo profes-
sor  Márcio Viera.

Na manhã do dia 28 de junho, a turma re-
alizou um trabalho com materiais disponíveis 
no acervo da biblioteca referentes à disciplina 
de Ecologia, ministrada pela professora Suza-
ne Marcuzzo.

Estudantes de Gestão Ambiental 
participam de visita orientada na biblioteca
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Nos dias de 4 a 8 de Junho, um aluno e uma 
egressa do curso Sistemas para Internet par-
ticiparam do SBSI 2018 - Simpósio Brasileiro 
de Sistemas de Informação em Caxias do Sul. 
(https://www.ucs.br/site/eventos/sbsi2018/)

A ex-aluna do curso Un Hee Schiefelbein 
apresentou o artigo Pervasive System Based 
on Situation-Awareness for Feedback of Ener-
gy Efficiency, com a coautoria do também ex-
-aluno Diovane Soligo, e dos professores da 
UFSM, Vinícius Maran, João Carlos Damasceno 
Lima, Alencar Machado e José Palazzo Moreira 
de Oliveira da UFRGS.

O artigo surgiu do projeto Sensibilidade ao 
Contexto em Sistemas para Ambientes Inte-
ligentes nº041766, no qual o professor Alen-
car Machado é o coordenador e os ex-alunos 
Un Hee e Diovane foram bolsistas durante a 
graduação. O artigo recebeu Menção Honro-
sa por ter ficado entre os melhores artigos do 
evento.

Artigo de ex-alunos de Sistemas para 
Internet ganha Menção Honrosa
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No mesmo evento, porém na catego-
ria Empreendedorismo, o aluno Osman Gi-
menes Brito apresentou um projeto no 1º 
Encontro de Inovação em SI (EISI). Título 
do trabalho: Expertise Share - Comparti-
lhando Experiência e Conhecimento, de 
coautoria com Thiago Palmeira da Univer-
sidade de São Luís.
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No dia 6 de julho, alunos dos cursos Téc-
nico em Agricultura, Agropecuária e Zoo-
tecnia visitaram a empresa Fida  Calcário 
em Caçapava do Sul, acompanhados pelo 
Prof. Adão Leonel Mello Corcini.

Durante a visita os alunos conheceram 
uma cava (local onde se extraí o calcário), 
processo de moagem e produção do calcá-
rio, argamassa e gesso. Também tiveram a 
oportunidade de visitar a unidade da em-
presa que produz o adubo Fidagran, que é 
produzido com calcário dolomítico, calcíti-
co, gesso agrícola e micronutriente boro.

À empresa Fida fica nosso agradeci-
mento por nos receber mais uma vez.

Cursos Técnicos visitam empresa 
de calcário
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A turma do terceiro semestre do Curso 
Técnico em Alimentos realizou uma visita 
no dia 3 de julho às instalações da JBS-A-
ves, em Passo Fundo. Na oportunidade fo-
ram recebidos pela Técnica em Agroindús-
tria/Alimentos Leocádia Brecher Pereira, 
egressa do Politécnico. A visita foi planeja-
da com o intuito de fazer o fechamento da 
disciplina de Tecnologia de Carnes.

Já no último dia 4 foi efetivada a última 
atividade do Projeto de Extensão “Promo-
ção do Curso Técnico em Alimentos”, rela-
tivo ao 1º semestre de 2018, com a reali-
zação de minicursos de derivados lácteos. 
Neste semestre foram realizados 9 mini-
cursos com participação de 284 pessoas 
da comunidade da região.

Técnico em Alimentos visita empresa 
e encerra atividades de projeto
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Durante os dias 10 e 12 de julho o Prof. 
João Henrique Vieira Rocha e a Servido-
ra Técnica-Administrativa Inêz de Fátima 
Brandão, ambos da Escola Agrotécnica da 
Universidade Federal de Roraima (UFRR), 
visitaram a Cespol para troca de experi-
ências tendo em vista a implantação de 
uma Cooperativa-Escola na UFRR.  A Profª 
Fabiana, juntamente com a equipe da Ces-
pol, Direção e professores apresentaram o 
funcionamento da cooperativa, sua rela-
ção com o Politécnico e com a UFSM. 

Os visitantes puderam vivenciar as 
ações executadas, conhecer as instalações 
e projetos que são apoiados. Ao final, o 
Prof. João resumiu sua experiência: “entre 
outras razões o sucesso da Cespol repousa 
sobre a essência cooperativista que reside 
em cada um de seus colaboradores”.

CESPOL é modelo para implantação 
de Cooperativa-Escola em Roraima
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No dia 11 de julho, completou um mês 
que Raviel Dickel passou a fazer parte da 
equipe do Colégio Politécnico. Raviel é 
 Técnico em Agropecuária pelo Instituto Fe-
deral de Ibirubá e aqui no Colégio  trabalha 
no setor de Fruticultura, no Técnico em 
Agropecuária. Desejamos a Raviel uma 
ótima experiência no Politécnico.

Um mês integrando a equipe: conheça 
o novo servidor do Politécnico
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Na noite do dia 04 de julho, o Curso Técni-
co em Secretariado promoveu um encontro 
com duas representantes do SISERGS – Sin-
dicato das Secretárias e Secretários do Rio 
Grande do Sul, a fim de discutir aspectos ge-
rais relativos ao profissional de secretariado. 

 A primeira palestrante foi Núbia Bal-
bina Martin, secretária aposentada e atual 
diretora do Sindicato. Sua fala tratou sobre a 
legislação que rege a profissão, assim como 
sobre as finalidades e o histórico da entida-
de sindical, também as formas de filiação. A 
segunda palestrante foi Vanessa Silva Alves, 
também membro da diretoria da entidade 
e Secretária Executiva bilíngue, formada 
pela Ulbra-Canoas. Ambas compartilharam 
experiências relevantes da atuação como 
secretária, apresentando prós e contras da 
profissão. Em sua fala, a Secretária Vanes-
sa apresentou seu percurso profissional e as 
diferentes possibilidades e características 
dentro da área.  

Técnico de Secretariado promove 
 encontro com secretárias do SISERGS
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Os estudantes do Curso de Secretaria-
do, além de terem preparado todo cerimo-
nial da atividade, interagiram ativamente 
através de questionamentos às palestran-
tes, demonstrando que o conteúdo das 
falas foi bastante motivador. Também es-
tiveram presentes no evento a coordena-
dora do Curso, professora Márcia Just do 
Nascimento, o professor Gustavo Rossés, 
que colaborou na organização, e as pro-
fessoras Cândida Martins Pinto e Cláudia 
de Castro do Amaral.
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Pelo sexto ano consecutivo, o  Colégio 
Politécnico aparece na primeira posição 
dos rankings municipal e estadual da úl-
tima edição do ENEM. A avaliação e o 
ranking foram feitos pelo jornal Folha de 
S. Paulo em 2017. 

O Colégio atingiu a maior nota dentre 
todas as escolas que tiveram o seu desem-
penho avaliado em Santa Maria e no Rio 
Grande do Sul. Mais uma vitória na última 
edição da prova é a colocação em nível 
nacional do Colégio, que aparece em 21º 
lugar no ranking do país, quando no ano 
anterior estava na 84ª posição. Os resul-
tados são fruto de muito trabalho de toda 
a equipe do Politécnico e de seus alunos.

Parabéns a toda comunidade do Poli!

COLÉGIO POLITÉCNICO LIDERA 
RANKING DO ENEM
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1º lugar  
no RS!

21º lugar  
no país!
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