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Colégio Politécnico participa 

do Programa Janela Aberta 

    O Colégio Politécnico participou da 14ª edi-

ção do Programa Janela Aberta promovido 

pela Coperves, de 02 a 13 de maio. Nesse 

período o Colégio recebeu visitas de escolas 

de Ensino Médio de diversos municípios inte-

ressadas em conhecer a instituição e seus 

diversos setores e laboratórios. O Programa 

tem por objetivo promover a interação entre 

os estudantes do Ensino Médio e a Univer-

sidade, a integração com a comunidade, bem 

como a ampliação dos conhecimentos dos 

estudantes do ensino médio. 

    Para participar do Janela Aberta foi neces-

sário realizar um  cadastro junto à Coperves 

que selecionou os setores e laboratórios  da 

Universidade para receber os visitantes. O Co-

légio recebeu a visita de várias escolas vindas 

de diferentes municípios do RS, atendendo 

cerca de 600 estudantes. 

    Nesta última quarta-feira (11), o Colégio 

Politécnico recebeu a visita da Escola Marista 

de Cachoeira do Sul através do programa Ja-

nela Aberta da Coperves. Ao longo do dia, os 

alunos e professores da escola visitante tive-

ram a oportunidade de conhecer labora-

tórios, museus, mostras, entre outros locais de 

cultura e conhecimento que integram a uni-

versidade. Este roteiro proporciona uma 

maior interação entre a universidade e os as-

pirantes ao ensino superior. A professora da 

Escola Marista, Magda Bonini, explica que a 

escola já participa a alguns anos desse tipo de 

atividade oferecida pela UFSM. “O Janela 

Aberta é uma oportunidade que o aluno do 

ensino médio indeciso dispõe para decidir 

qual carreira profissional seguir, além disso, a 

atividade também permite conhecer a vivên-

cia dentro da universidade” diz a professora.  
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Projeto de extensão em 

informática cria ferramentas 

de acessibilidade para 

deficientes visuais 

    O projeto de extensão “Prática no Ensino e 

Desenvolvimento de Soluções Computacio-

nais Acessíveis”, desenvolvido pelo curso em 

Sistemas para Internet, do Colégio Politécnico 

da UFSM, proporciona acessibilidade digital 

para deficientes visuais da Associação dos Ce-

gos e Deficientes Visuais (ACDV).  Esse proje-

to conta com a participação de professores e 

alunos da área de informática que desenvol-

vem ações personalizadas junto aos deficien-

tes visuais para que estes consigam acessar o 

conteúdo disponível na web. O coordenador 

do projeto de extensão, professor Marcos Ale-

xandre Rose Silva, explica que as atividades 

são feitas de modo individualizado, atenden-

do as necessidades de cada um dos partici-

pantes. “Antes de iniciarmos as aulas, temos a 

preocupação de identificar as características 

de cada pessoa, por exemplo, o nível de defi-

ciência visual e as atividades de interesse”, 

conta Marcos Alexandre.   

    Dependendo do nível de deficiência, são 

escolhidas uma ou mais ferramentas para 

apoiar a interação com o computador, como 

aumento do contraste da tela – escurecendo 

o fundo da tela e clareando as letras e ima-

gens, ou vice-versa, para facilitar a identifi-

cação e visualização das informações; uso da 

lupa para aumentar o que está sendo exibido;  

e/ou utilização de leitores de tela, que são 

programas que leem o que está aparecendo 

na tela. Utilizando essas e outras ferramentas, 

cada pessoa possui apoio para realizar as ativi-

dades que tem interesse, como digitação, na-

vegação na web para acessar sites de notícias, 

e-mails, redes sociais, músicas, etc. 

    A ACDV completou 13 anos de atividades 

em maio de 2016, a entidade atende pessoas 

com deficiência visual, cegas e com baixa vi-

são, de natureza congênita ou adquirida. A 

associação oferece estimulação e reeducação 

visual, fisioterapia, apoio escolar, artesanato, 

escrita Braille, atividades da vida diária, grupos 

de atendimento psicológico e oportunidade 

de participar de cursos de informática com os 

programas Dox Vox e Virtual Vision.  

    Participam também do projeto os profes-

sores: Alencar Machado, Daniel Lichtnow, 

Edgardo Gustavo Fernández, Leandro Olivei-

ra Freitas, Juçara Salete Gubiani, Rosiclei 

Aparecida Cavichioli Lauermann e Vanessa 

Gindri Vieira. 
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Editora UFSM cria manual 

para transformar trabalhos 

científicos em livros 

    A Editora UFSM distribuiu um memorando 

informando aos diversos setores da univer-

sidade que criou um manual que auxilia a 

transformar trabalhos científicos em livros. A a-

ção foi necessária tendo em vista que a edito-

ra não pública esse tipo de material científico 

e a demanda por informações a respeito do 

tema é grande. Para aqueles que tiverem in-

teresse, o manual pode ser acessado no site 

www.editoraufsm.com.br. 

Membros da Cespol 

participam de evento em 

Nova Petrópolis 

    Nos dias 5 e 6 de maio, integrantes da Coo-

perativa-Escola dos Estudantes do Colégio 

Politécnico da UFSM (Cespol) participaram de 

um curso de formação aprofundada em edu- 

cação cooperativista, promovido pela Casa 

Cooperativa de Nova Petrópolis.  O encontro 

teve por objetivo desenvolver o conhecimen-

to das práticas e vivências nas cooperativas 

escolares. A comitiva formada pela coorde-

nadora da Cespol, Professora Fabiana Alves 

Stecca, pelo vice-coordenador, Professor Ga-

briel Murad Ferreira, e pelos alunos do curso 

técnico em gestão de cooperativas, Angélica 

dos Santos Ribas e Luiza Zanardo da Rosa, 

percorreram municípios da serra gaúcha co-

nhecendo a experiências de cooperativas 

escolares formadas por estudantes do ensino 

fundamental e médio. O evento contou com 

workshops, expedições investigativas, reu-

niões, oficinas, bate-papos entre cooperados 

mirins, apresentações de cases e seminário, to-

dos com o propósito de desenvolver a lide-

rança, o empreendedorismo e os valores de 

cooperação entre os participantes.  
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Nova diretoria da Cespol 

toma posse 

    Na noite de quarta-feira (11), tomou posse 

à nova diretoria da Cooperativa-Escola dos 

Estudantes do Colégio Politécnico da UFSM 

na gestão 2016/2017, em Assembleia Geral 

Ordinária no Anfiteatro, com a presença dos 

associados e da Professora Coordenadora, Fa-

biana Stecca. Como convidados estiveram 

presentes o vice-diretor do Politécnico, Profes-

sor Jaime Stecca, e os Professores Gabriel Vel-

loso Ferreira, Gilmar Wackulicz e Vitor 

Reisdorfer. A eleição ocorreu no dia 05 de 

maio e a chapa única foi eleita com a 

unanimidade dos votos. A nominata da 

Diretoria é com-posta por acadêmicos do 

Curso de Gestão de Cooperativas e tem como 

Presidente, Na-poleão Saldanha Penteado, 

Vice-presidente, Emerson Dutra Lorensi, 1° 

secretário, Luiza Zanardo da Rosa, 2° 

secretário, Mariana Bol-zan Ilha, 1° Tesoureiro, 

Rafael Reyes, 2° Tesou-reiro, Daniela Benetti, 1° 

Gerente, Camila Por-to Caetano, 2° gerente,  

 

Marcio Caetano de Moraes. 

    Na referida assembleia foram apresentadas 

as ações efetuadas pela Gestão 2016/2017 e 

procedeu-se à eleição dos novos membros do 

Conselho Fiscal. 

 

Oportunidades 

PRE está selecionando ações 

de extensão para representar 

a UFSM em seminário 

    Em sua 34ª edição, o Seminário de Exten-

são Universitária da Região Sul (Seurs) neste 

ano vai acontecer de 3 a 5 de agosto, em 

Camboriú, no campus local do Instituto Fede-

ral Catarinense. Para representar a UFSM no 

evento, serão selecionadas 16 ações de exten-

são para apresentação oral, mais uma para 

apresentação cultural e outras duas tendo co-

mo objetivo a elaboração de minicurso e ofici-

na a serem ministrados durante o seminário. 

Coordenadores ou orientadores interessados 

em participar podem inscrever programas e 

projetos até o dia 30 de maio. Cronograma, 

requisitos e instruções detalhadas para inscri-

ção, entre outras informações, constam 

na chamada pública N° 005/2016 da Pró-Rei-

toria de Extensão (PRE). 
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Seminário vai abordar as 

espécies ameaçadas de 

extinção na região central do 

RS 

    Em sua 30ª edição, o Seminário de Educa-

ção Socioambiental terá como tema "Espécies 

ameaçadas de vertebrados em Santa Maria e 

região central". O assunto será abordado no 

dia 23 de maio pelo professor Everton Ro-

dolfo Behr, docente do Departamento de 

Zootecnia da UFSM e especialista em zoologia 

e levantamento de fauna silvestre. A palestra 

inicia-se às 17h, no Auditório Flávio Miguel 

Schneider, localizado ao lado do prédio 42 do 

campus. 

    O seminário é uma realização do Programa 

de Educação Socioambiental e da Unidade 

de Apoio Pedagógico do Centro de Ciências 

Rurais. As inscrições são gratuitas e podem ser 

realizadas no site http://w3.ufsm.br/ccruap/ 

index.php/eventos/inscricao.  

Prorrogado prazo para 

inscrições no Prêmio 

Mulheres na Ciência 

    Foram prorrogadas as inscrições para a 11ª 

edição do Prêmio L’Oréal-Unesco-ABC para 

Mulheres na Ciência. Agora, jovens cientistas 

de todo o Brasil têm até o dia 15 de maio pa-

ra realizar suas inscrições no programa que vi-

sa promover, valorizar e reconhecer a parti-

cipação das mulheres no mercado científico.  

    As pesquisadoras podem submeter seus 

projetos para avaliação no site do prêmio 

http://www.paramulheresnaciencia.com.br/.  

  
Edital abre processo seletivo 

para remoção e redistribuição 

de técnico-administrativos 

    O Núcleo de Avaliação e Movimentação 

Funcional da Pró-Reitoria de Gestão de Pesso-

as (Progep) divulga edital de abertura de pro-

cesso seletivo para remoção entre campi e 

redistribuição de servidores técnico-adminis-

trativos para a UFSM.  

    O cargo é de auxiliar em administração, 

sendo o campus de lotação Santa Maria. Con-

fira o edital no link: http://site.ufsm.br/ 

arquivos/uploaded/uploads/db55839e-fd94-

4eb0-b671-cc16987c084d.pdf. 
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Inscrições para o Curso de 

Gestão de Documentos 

Digitais abrem nesta terça-

feira 

    O Núcleo de Educação e Desenvolvimento 

da Progep informa que as inscrições para o 

Curso de Capacitação em Gestão de Docu-

mentos Digitais estarão disponíveis a partir 

das 8h desta terça-feira (9), e poderão ser rea-

lizadas no site da PROGEP, na aba 

Capacitações, até as 12h do dia 30. 

    A capacitação acontece de 2 a 23 de 

junho, das 14h às 17h, às terças e quintas-

feiras, no Laboratório de Informática do CCSH 

- Sala 4400 – 4º andar do Prédio 74C. 

    Com carga horária de 21h, o curso tem 

como objetivo capacitar os participantes para 

trabalharem elementos relacionados à gestão 

de documentos arquivísticos digitais em seu 

ambiente de trabalho, otimizando e articulan- 

do a produção e acumulação de documen-

tos na instituição de acordo com a política ar-

quivística. 

    As instrutoras serão as servidoras Daiane 

Segabinazzi Pradebon, Débora Flores e Neiva 

Pavezi, arquivistas que atuam no Departa-

mento de Arquivo Geral da UFSM. 

    Para a seleção dos inscritos serão prioriza-

dos os servidores que atuem em arquivos da 

instituição, tendo como segundo critério a or-

dem de inscrição.  

    Os servidores selecionados serão matricula-

dos no curso e receberão um e-mail de confir-

mação de sua matrícula posteriormente. Mais 

informações pelo telefone 3220-8063 ou e-

mail nedufsm@gmail.com. 
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PPGL promove palestra sobre 

Teoria Holística 

    O Programa de Pós-Graduação em Letras 

promove a Palestra "Teoria Holística da Ativi-

dade e Problemas de Profissionalização 

Docente", ministrada pelo Prof. Dr. Marcos 

Gusta-vo Richter. O evento ocorrerá no dia 26 

de maio, às 10h, na sala 3223 (Miniauditório 

de Letras), no prédio 16. 

    As inscrições serão realizadas na secretaria 

do PPGLetras, Prédio 16. 

 


