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    No dia 11 de Abril, a coordenadora do en-

sino médio, professora Terezinha Dalmolin, e 

o coordenador substituto do ensino médio, 

professor Rodrigo Leal, participaram, em Porto 

Alegre, das oitivas sobre o ensino médio pro- 

movido pelo Conselho Estadual de Educação. 

A participação dos docentes do Colégio Poli- 

técnico se deve aos bons resultados alcan- 

çados pelos alunos nas provas do Exame Na- 

cional do Ensino Médio (ENEM). O evento 

tinha como finalidade reunir sugestões para a 

construção da Base Nacional Comum Cur-

ricular (BNC). A BNC busca reunir os conhe- 

cimentos essenciais aos quais os estudantes 

brasileiros têm o direito de ter acesso e se 

apropriar durante sua trajetória na Educação 

Básica, ano a ano, desde o ingresso na Cre- 

che até o final do Ensino Médio. A Base será 

uma ferramenta na busca de construir um 

currículo comum nas mais de 190 mil escolas 

de Educação Básica do país, espalhadas de 

Norte a Sul, públicas ou particulares. Com a 

BNC, ficará claro para todo mundo quais são 

os elementos fundamentais que precisam ser 

ensinados nas Áreas de Conhecimento: na 

Matemática, nas Linguagens e nas Ciências 

da Natureza e Humanas. 
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Aluna do Ensino Médio do 

Politécnico é selecionada para 

conduzir tocha olímpica 

    Faltando pouco mais de 100 dias para os 

Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a Tocha 

Olímpica, símbolo do evento, vai percorrer 

mais de 300 cidades do Brasil. Segundo o Co- 

mitê Organizador Rio 2016, a tocha chegará 

a Santa Maria no dia 5 de julho, faltando exa- 

tamente 30 dias para o início das Olimpíadas 

Rio 2016.  

    No Município, o revezamento da tocha o- 

límpica deve percorrer um trecho de 12 qui- 

lômetros, partindo de Camobi em direção ao 

Centro, na Gare da Viação Férrea. Entre as es- 

colhidas para conduzir o símbolo olímpico es- 

tá a estudante do 3º ano do Colégio Poli- 

técnico, Anaielle Scremin Reisdorfer, que parti- 

cipou da seleção interna da instituição. O pro- 

cesso seletivo foi através da produção de uma 

redação sobre os valores olímpicos ou como 

as paralimpíadas ajudam na inclusão social. 
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    Para a estudante do ensino médio, as 

paralímpiadas merecem destaque por trazer 

uma série de benefícios. “O evento tem um 

papel social muito importante, visto que cha- 

ma a atenção da sociedade para as diferenças 

e nos faz refletir sobre o respeito às mesmas, 

destaca a jovem”.  

    A Chama Olímpica é um importante símbo- 

lo na história dos Jogos Olímpicos e repre- 

senta a paz, a união e a amizade. A chama é 

conduzida através das Tochas, em um grande 

revezamento que leva a mensagem Olímpica 

para além da cidade-sede e que termina com 

o acendimento da pira na Cerimônia de Aber- 

tura dos Jogos no Rio de Janeiro. 
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Formatura de Gabinete 

    Na quinta-feira (28), o Colégio Politécnico 

realizou formatura de gabinete de 14 alunos 

dos Cursos Técnicos em Administração, 

Agropecuária, Contabilidade, Informática, Se-

cretariado e Cooperativismo EAD. O Diretor 

da instituição, Professor Valmir Aita, parabeni- 

zou os formandos pelo empenho e per-

sistência de concluir seus respectivos cursos 

técnicos. A solenidade que aconteceu no au-

ditório contou com as presenças dos profes-

sores Gilmar Jorge Wakulicz, Hércules No-

gueira Filho, Cicero Urbaneto Nogueira e Ro-

siclei Aparecida Cavichioli Lauermann. 

Oportunidades 

Seminário de Preparação para 

a Aposentadoria terá a sua 5ª 

edição na próxima semana 

    No dia 11 de maio, a Pró-Reitoria de Gestão 

de Pessoas (Progep) promove a 5ª edição do 

Seminário de Preparação para a Aposen- 

tadoria. Haverá palestras e oficinas, nas quais 

a aposentadoria será discutida sob os aspec- 

tos psicológicos e socioculturais, e do ponto 

de vista da cidadania, saúde e administração 

financeira. As atividades ocorrem das 8h às 

16h, no auditório da Associação dos Profes- 

sores Universitários de Santa Maria (Apusm). 

Com 80 vagas disponíveis, o seminário é vol-

tado para servidores docentes e técnico-

administrativos da UFSM.  

    As inscrições podem ser realizadas até às 

12h do dia 10 de maio no link “Capacitações 

da página www.ufsm.br/progep. 

Progep promove curso de 

dicção e oratória 
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    O Núcleo de Educação e Desenvolvimento 

da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas informa 

que estão abertas as inscrições para o Curso 

de Dicção e Oratória: Desenvolvendo uma 

Comunicação Assertiva.  

    A capacitação será ministrada pela servido- 

ra Sandra Elisa Réquia Souza e tem como pú-

blico-alvo os servidores docentes e técnico-

administrativos em educação da UFSM. 

    Com carga horária de 20 horas, o curso 

será realizado de 23 de maio a 6 de junho, 

nas segundas e quartas-feiras, das 8h às 12h, 

no auditório da Progep, prédio 48C, ao lado 

da Coperves. 

    As inscrições poderão ser realizadas no por-

tal do Progep, na aba "Capacitações" até as 

13h do dia 18 de maio. Mais informações pe-

lo telefone 3220-8063 ou e-mail 

nedufsm@gmail.com. 
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sente no repertório do cantor, que estará a-

companhado dos músicos Sérgio Rosa (acor-

deonista) e Jair Medeiros (violonista). 

Eventos 

Viva o Campus 

    No próximo do-

mingo, 1º de ma-

io, o "Viva o Cam-

pus" da UFSM será 

Feira do Livro de Santa Maria 

    Até o próximo dia 8 de maio, a Praça Salda-

nha Marinho sedia a Feira do Livro de Santa 

Maria 2016. Nesta edição, o patrono da feira 

é o jurista e escritor Eros Grau, ex-ministro do 

Supremo Tribunal Federal, e o professor ho-

menageado é o cartunista e docente do 

curso de Desenho Industrial, Mario Lucio 

Bonotto Rodrigues. Neste ano, mais de 130 

livros estão agendados para as sessões de 

autógrafo e lançamentos, que vão reunir mais 

de 300 autores. A estrutura do evento conta 

com 37 estandes para vendas de livros, palco 

para apresentações e praça de alimentação. 

O horário de funcionamento será de domin-

go a segunda, das 13h às 21h; aos sábados, a 

feira começa mais cedo, às 10h. Os lança-

mentos vão ocorrer sempre das 17h às 19h, 

aos quais se segue o Livro Livre, que consiste 

em um espaço para atrações como entre-

vistas e apresentações de música, teatro e 

dança. A programação infantil, com lança-

mento de livros para crianças, apresentações 

de escolas, espetáculos no palco e contação 

de histórias, será das 14h às 17h.  

 

em alusão ao Dia do Trabalhador. As ativi-

dades culturais começam a partir das 15h, no 

Espaço Multiuso, com a abertura sob o co-

mando da banda In Coma.  

    Logo após, a atração será o cantor Antonio 

Gringo. A temática política e social se faz pre- 


