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Informações da biblioteca setorial 

Todos os livros da coleção 

circulante, retirados ou renovados a partir 

do dia 14 de dezembro de 2015 nas 

Bibliotecas da UFSM ficarão com a data de 

devolução para 07 de março de 2016.  

Abaixo, o calendário de atividades 

da Biblioteca Setorial do Colégio 

Politécnico para o final de ano e período de 

férias escolares: 

 Dezembro: 

14 a 18/12 - Funcionamento normal: 

segunda à sexta das 7h30min às 19h; 21 à 

30/12 - Horário reduzido: de segunda à 

quarta das 8h às 18h; 

 Janeiro:  

04 a 29 - Fechada (período de férias da 

bibliotecária); 

 Fevereiro:  

01 a 26/02 - Horário reduzido: segundas 

das 12h às 18h; terça à sexta das 7h30min 

às 13h30min. 

 

 

Atividades do final de semana 

A partir da sexta-feira, 18, até o 

sábado 19, o Colégio Politécnico oferece 

um curso de produção de uva. Os 

participantes vão visitar um produtor de 

uvas da região e receberão apostila 

didática, CD com slides e certificado. Ao 

todo, há 30 vagas abertas. 

 No primeiro dia do curso, a aula 

ocorre das 18h30min às 22h e no segundo, 

das 8h às 17h30min. 

 Já no domingo, 20, em parceira 

com a QuiroPilates ocorrerá a atividade 

‘‘Kinesiologia: toque para a saúde", das 18h  
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as 19h, no Largo do Planetário. 

 

Seleção de fiscais para atuar no Processo Seletivo dos  

Cursos Técnicos 2016 

O Politécnico está selecionando 

fiscais para atuar na prova de seleção dos 

Cursos Técnicos 2016 que ocorrerá no dia 

10 de janeiro. 

  

 

O trabalho é remunerado e as 

inscrições podem ser feitas até o dia 22 de 

dezembro através do formulário que se 

encontra em nossos endereços eletrônicos. 

 

Formatura de gabinete

Na manhã da quinta-feira 17, no 

auditório do Colégio Politécnico, nove 

formandos de seis Cursos Técnicos colaram 

grau em gabinete. Administração, 

Agropecuária, Agroindústria, Meio 

Ambiente, Secretariado e 

Geoprocessamento foram os cursos 

técnicos com novos formandos. 
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