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Politécnico recepciona estudantes 
para início do ano letivo

O início do ano letivo no Colégio Poli-
técnico foi marcado por atividades de aco-
lhimento realizadas nos três turnos em 
que a Unidade opera. Os alunos e alunas 
foram recebidos no Anfiteatro do Colé-
gio pela equipe diretiva e corpo docente 
da instituição. O acolhimento ocorreu em 
dois momentos nos três turnos: Pela ma-
nhã, das 8h às 10h; pela tarde, das 13h30 
às 15h30; e no turno da noite das 19h às 
20h30. A recepção contou com uma fala 
do diretor Valmir Aita, do Diretor de Ensino, 
professor Moacir Bolzan, e com a apresen-
tação dos coordenadores e coordenadoras 
de curso, que também expuseram uma 
vista aérea da Unidade para auxiliar os 
alunos e alunas em sua locomoção pelos 
diferentes blocos. Foto: Professor Valmir Aita.
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A importância da formação profissio-
nalizante também foi um tema recorren-
te durante a acolhida, onde professores e 
professoras discursaram sobre a competi-
tividade vigente no mercado de trabalho e 
a relevância do diploma para a conquista 
de um futuro promissor.

O professor Alessandro Miola, do cur-
so Técnico em Geoprocessamento e Dire-
tor de Pesquisa e Extensão do Politécnico, 
conta que, após a cerimônia, orientou no-
vos estudantes em aula a respeito do fun-
cionamento de plataformas básicas como 
o Portal do Aluno e o Moodle, pois acredita 
que seja de extrema relevância auxiliar na 
adaptação dos alunos e alunas dentro da 
UFSM.

Foto: Amanda da Cas.
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 A servidora Margaret Basso, respon-
sável pela Biblioteca Setorial do Colégio 
Politécnico, relata que conversou com di-
ferentes grupos de estudantes que busca-
vam confeccionar a “Carteirinha do RU” 
junto ao seu setor. Por conta da grande 
procura, publicou um informativo na pá-
gina da Biblioteca Setorial no Facebook e 
afixou um cartaz na porta de entrada da 
BSCP a fim de redirecionar os alunos e 
alunas até a União Universitária, onde o 
cartão é solicitado. Margaret conta, ainda, 
que instruiu estudantes em diferentes mo-
mentos a respeito da retirada dos livros da 
Biblioteca.

Foto: Maria Tereza Dias Tassinari.
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Aluno do curso de Sistemas para Internet deve 
representar o Politécnico na 71ª Reunião Anual 

da SBPC
 

Durante sorteio realizado no mês de 
janeiro, os membros da Comissão de Pes-
quisa do Colégio Politécnico indicaram o 
projeto “Características e diretrizes para 
o design de interfaces móveis acessíveis 
para pessoas com deficiência visual” como 
representante da instituição no prêmio 40 
Melhores da JAI, promovido pela Pró-reito-
ria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFSM. 
O trabalho foi apresentado na 33ª edição 
da Jornada, realizada em outubro de 2018, 
pelo estudante Igor Camargo Moiano, sob 
a orientação do professor Marcos Alexan-
dre Rose Silva. Os apresentadores dos 40 
melhores trabalhos da JAI têm a oportuni-
dade de representar a UFSM na Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), que chega a 
sua 71ª edição em 2019, a ser realizada 

no mês de julho na Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul (UFMS). O Colégio 
Politécnico teve oito trabalhos avaliados 
com nota máxima no evento, que foram 
levados a sorteio mediante orientação do 
Memorando Circular N 001/2019 – PRPGP/
CIC, que trata da escolha anual dos 40 me-
lhores projetos apresentados na JAI.

Igor Camargo Moiano, destaque da JAI 2018. 
Foto enviada pelo aluno.
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Politécnico recebe pais, mães e 
responsáveis de estudantes do 

Ensino Médio

Durante encontro realizado no último 
sábado (23), a direção do Colégio recebeu 
os responsáveis pelos estudantes do Ensi-
no Médio. Com a presença do corpo docen-
te, a recepção ocorreu em dois momentos: 
das 8h30 às 9h30 (reunião das turmas de 
segundos e terceiros anos) e das 9h30 às 
11h (reunião com as turmas de primeiro 
ano). Na oportunidade, foram apresenta-
das as normas de andamento da institui-
ção, o calendário de atividades, horários, 
direitos e deveres dos estudantes, dentre 
outras informações de relevância. A reu-
nião contou com falas da coordenadora do 
Ensino Médio, Terezinha Cleoni Tronco Dal-
molin, e do diretor de ensino do Politécnico, 
Moacir Bolzan. 

Recepção contou com fala do diretor de ensino do Colégio, 
Moacir Bolzan. Foto: Coordenação do Ensino Médio.
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O Colégio Politécnico, em mais uma 
ação de extensão do Projeto+Coop, ini-
ciou a segunda turma de formação para 
o cooperativismo, com a Sicredi Serra-
na, de Carlos Barbosa - RS. A solenidade 
de abertura ocorreu no dia 08 de março 
e contou com a presença do Vice-Reitor, 
Prof. Luciano Schuch, do Pró-Reitor Adjun-
to de Extensão Prof. Rudiney Pereira, do 
Presidente da Sicredi Serrana Marcos An-
dré Balbinot, Diretor do Politécnico Prof. 
Valmir Aita, Diretor do Departamento de 
Pesquisa e Extensão do Colégio Politécni-
co Prof. Alessandro Carvalho Miola. Tam-
bém estiveram presentes os professores 
do curso. Ao todo estão matriculadas 40 
pessoas, na sua grande maioria coopera-
dos coordenadores de núcleo. O curso está 
organizado em 11 disciplinas, totalizando 

Sicredi Serrana inicia sua segunda turma 
na extensão de educação cooperativa 

realizada pelo Politécnico

Foto: Projeto de Extensão MaisCoop.
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200 horas, sendo que metade delas serão 
ministradas na modalidade à distância. No 
dia seguinte à solenidade, os alunos tive-
ram sua primeira aula presencial com a 
disciplina de Ambiente de Aprendizagem 
Virtual onde esteve presente o Presidente 
da Cooperativa.

Foto: Projeto de Extensão MaisCoop.
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Aita, que esteve no evento, conta que o 
município de Não-Me-Toque é conhecido 
como a capital da agricultura de preci-
são, sendo de extrema importância que 
o Colégio exponha seus avanços na área 
e, assim, conquiste novas parcerias com 
empresas do ramo para a realização de 
pesquisas.

Colégio Politécnico marca presença 
na 20ª Expodireto Cotrijal

Entre os dias 11 e 15 de março, acon-
teceu na cidade de Não-Me-Toque a 20ª 
edição da Expodireto Cotrijal, feira inter-
nacional do ramo do agronegócio focada 
nos setores de tecnologia e comércio. O 
evento contou com a participação de cer-
ca de 270 mil visitantes, que puderam 
conferir o trabalho de 534 expositores de 
70 países.

A Universidade Federal de Santa Ma-
ria esteve presente no evento expondo os 
trabalhos realizados em diferentes campi, 
que foram selecionados por meio de uma 
chamada pública. O Colégio Politécnico foi 
representado por dois projetos, que divul-
gavam os cursos Técnicos ofertados pela 
Unidade e apresentavam as especificida-
des da Pós-Graduação em Agricultura de 
Precisão do Politécnico. O professor Valmir 

Estande da UFSM na Expodireto. 
Foto: Gabinete do Reitor UFSM. 
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tes instituições de referência na pesquisa 
em agricultura de precisão.

Estudantes da área podem se inscre-
ver e submeter trabalhos científicos para 
apresentação no 5ª Apsul América gratui-
tamente pelo site: apsulamerica.com.br.

Durante a Expodireto, também ocorreu 
o lançamento da quinta edição do Apsul 
- Congresso Sul-Americano de Agricultura 
de Precisão e Máquinas Precisas. O even-
to será realizado nos dias 24 e 25 de se-
tembro de 2019, no Parque da Expodireto 
Cotrijal. Estiveram na solenidade os pro-
fessores da Pós-Graduação em Agricultura 
de Precisão Lucio de Paula Amaral e Telmo 
Jorge Carneiro Amado, que também ocu-
pa o cargo de coordenador da modalida-
de. Os docentes também fizeram parte 
da delegação que esteve na Holanda em 
outubro de 2018 para conhecer de perto a 
tecnologia empregada pelo país no setor. 
Intitulada “Precision Agriculture Inovation 
Mission – Brazil & Nehterlands”, a viagem 
durou cinco dias, nos quais foram realiza-
das visitas técnicas e reuniões em diferen-

Delegação da Missão “Precision Agriculture Inovation 
Mission – Brazil & Nehterlands”. Foto: Apsul América. 
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As aulas na UFSM iniciaram no último 
dia 11 e estima-se que cerca de 25 mil alu-
nos e alunas circularam pelos diferentes 
campi da Universidade, sendo recebidos 
com atividades de acolhimento como tou-
rs guiados e apresentações artísticas. Para 
conferir o Manual de Sobrevivência para 
estudantes, basta acessar ufsm.br/ma-
nual-de-sobrevivencia-para-estudantes e 
efetuar o download do material.

 
UFSM disponibiliza edição atualizada do 

Manual de sobrevivência para estudantes
 

Visando facilitar a rotina dos alunos 
e alunas que transitam pelos seus dife-
rentes campi, a Universidade Federal de 
Santa Maria, juntamente com o DCE (Di-
retório Central dos Estudantes) e o UMA 
UFSM (Projeto Universidade Meio Am-
biente), divulgou recentemente a nova 
edição do Manual de Sobrevivência para 
Estudantes. O informativo de 21 páginas 
reúne os mapas atualizados dos quatro 
campi da Universidade, orientações para 
a locomoção interna no campus de Santa 
Maria, instruções a respeito da solicitação 
dos cartões da UFSM e da ATU (Associa-
ção dos Transportadores Urbanos de Pas-
sageiros de Santa Maria), passo a passo 
para o agendamento no Restaurante Uni-
versitário, telefones úteis, dentre outras 
informações de relevância para quem fre-
quenta a instituição. 
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Obras do bloco G devem ser concluídas 
em breve

 Estima-se que dentro de 1 mês deve 
ser realizada a entrega da nova instalação 
do Colégio Politécnico. Atualmente, o bloco 
G passa pelos seus últimos ajustes, solicita-
dos pelo engenheiro responsável pela obra, 
para então ser encaminhado para a visto-
ria padrão da UFSM. A ocupação da edifica-
ção por parte da direção do Politécnico só 
poderá ser efetuada após o recebimento e 
instalação do mobiliário pela Universidade, 
conforme relata o diretor Valmir Aita.

O Colégio Politécnico encaminha-se para 
a marca de 2 mil alunas e alunos matricu-
lados no Ensino Médio e nos seus cursos 
Técnicos, de Graduação e Pós-Graduação. 
Atuam na instituição 39 servidores e ser-
vidoras e 110 docentes, que colaboram 
nas diferentes esferas do ensino ofertado 
pela Unidade. Em 2018, foram inaugurados 
três novos cursos Técnicos (Enfermagem, 

Cuidados de Idosos e Agricultura), que de-
mandaram a redistribuição das salas do 
Colégio para melhor atender estudantes 
e corpo docente nos diferentes turnos em 
que a instituição funciona. A inauguração 
do bloco G deve facilitar o andamento das 
atividades no Politécnico e melhor atender 
ao seu número crescente de estudantes.

Blogo G do Colégio Politécnico. 
Foto: Maria Tereza Dias Tassinari.
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Formatura dos cursos Técnicos do 
Politécnico

Ocorreu no último dia 16 de março, às 
19h, a formatura dos cursos técnicos do 
Colégio Politécnico. Durante solenidade 
realizada no auditório do CCR (Centro de 
Ciências Rurais da UFSM), reuniram-se os 
graduandos e graduandas dos cursos téc-
nicos em Geoprocessamento, Informática 
e Zootecnia. Também estiveram presen-
tes na cerimônia o diretor do Colégio, pro-
fessor Valmir Aita, e os responsáveis pela 
coordenação dos cursos: Valmir Viera, do 
curso Técnico em Geoprocessamento; Ero-
nita Ana Cantarelli Noal, do curso Técnico 
em Informática; e Diana Bertani Giotto, do 
curso Técnico em Zootecnia. Ao todo, gra-
duaram-se 32 estudantes. A oradora da 
formatura foi Elenara Secretti, formanda 
do Técnico em Zootecnia, que discursou 
em nome das três turmas.

8ª Turma do Curso de Técnico 
em Geoprocessamento

• 11 formandos e formandas.
• Patrono: Valmir Vieira.
• Paraninfo: Alessandro Carvalho Miola
• Professores Homenageados: Moacir 

Bolzan, Elódio Sebem e Antoninho João 
Pegoraro.

• Juramentista: Letícia Daiane Pedrali.

2ª Turma do Curso Técnico em 
Zootecnia

• 13 formandos e formandas.
• Patrono: Émerson Mendes Soares.
• Paraninfo: Antônio Carlos Mortari.
• Professor Homenageado: Alexandre 

Nunes Motta de Souza.
• Professora Homenageada: Fernanda 

Goulart.
• Juramentista: Romolo Piovesan Pinhei-

ro.
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Legenda: Formandos, formandas e docentes do curso de Técnico 
em Informática. Foto: Bruno Mozzaquatro.

18ª Turma do Curso de Técnico 
em Informática

• 8 formandos e formandas.
• Patrono: Edgardo Gustavo Fernández.
• Paraninfa: Rosiclei Aparecida Cavichioli 

Lauermann.
• Professores Homenageados: Bruno Au-

gusti Mozzaquatro, Daniel Lichtnow e 
Marcos Alexandre Rose Silva.

• Juramentista: Nataly Pozzer Aloy Kren-
tkowski.
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Equipe do Departamento de Ensino do 
Colégio Politécnico reúne-se com coor-

denador da 8ª CRE co de Gestão e Negócios, busca fortalecer 
esse campo do conhecimento e atuação, 
oferecendo à comunidade qualificação nas 
áreas mencionadas. Cumpre, assim, seu pa-
pel como um dos importantes componentes 
da estrutura socioeconômica e cultural da 
região. Vem, mais uma vez, consolidar sua 
função na formação gratuita e de qualidade 
e no aperfeiçoamento profissional e neces-
sário daqueles que pretendem, aqui, desen-
volver uma oportunidade de crescimento. 
Além disso, busca garantir a inclusão dos 
sujeitos que não tiveram acesso e/ou opor-
tunidade de estudos no Ensino Médio na ida-
de regular. 

Para isso, buscou-se estabelecer parceria 
com o Instituto Estadual de Educação Ola-
vo Bilac, devido a sua experiência bem-su-
cedida na oferta da Educação de Jovens e 
Adultos - Ensino Médio. Todos os envolvidos 
nesse projeto estão empenhados em sua 
implementação.

No dia 14 de março, a equipe do Depar-
tamento de Ensino do Colégio Politécnico 
esteve na 8ª Coordenadoria Regional de 
Educação para tratar de convênio entre a 
UFSM e a Secretaria Estadual de Educação. 
Reuniram-se, nesta data, além dos servi-
dores do Colégio Politécnico, professoras 
do Instituto Estadual de Educação Olavo 
Bilac, Coordenador Regional e Coordena-
dora Pedagógica da 8ª CRE. Através desse 
convênio, busca-se efetivar a parceria entre 
o Colégio Politécnico/UFSM e o Instituto Es-
tadual de Educação Olavo Bilac, no que se 
refere à oferta de Curso PROEJA/FIC (Cursos 
de Formação Inicial e Continuada concomi-
tante à Educação de Jovens e Adultos).

O Colégio Politécnico da UFSM, por já 
possuir uma trajetória de ensino, pesquisa 
e extensão relacionada ao eixo tecnológi-
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Departamento de Ensino do Politécnico em reunião com o Coordenador 
da 8ª CRE, José Luis Viera Eggres. Foto: Departamento de Ensino.
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Curso de Técnico em Secretariado 
recepciona estudantes

O curso Técnico em Secretariado deu as 
boas-vindas a seus estudantes com ativida-
des desenvolvidas durante toda a primeira 
semana de aula:

 
•Na segunda-feira (11/03), realizou-se 

o acolhimento dos calouros e calouras pela 
coordenação do curso em sala de aula e, em 
seguida, pela direção do Politécnico no anfi-
teatro do Colégio. 

•Na terça-feira (12/03), os novos estu-
dantes participaram de uma conversa sobre 
o funcionamento do curso com a coordena-
ção. 

Foto: Coordenação do curso de 
Técnico em Secretariado.
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Fotos: Coordenação do curso 
de Técnico em Secretariado.

•Na quarta-feira (13/03), os estudan-
tes do Técnico, calouros e veteranos, par-
ticiparam da palestra “A construção de 
vínculos na sala de aula e o desafio de 
fazer acontecer: Cooperação, Cidadania e 
Educação”, ministrada pela pedagoga da 
UFSM, Cassiana Marques da Silva. 

•Na quinta-feira (14/03), foi a vez de 
os calouros trocarem experiências com 
egressos do Técnico em Secretariado.
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Fotos: Coordenação do curso 
de Técnico em Secretariado.

•As atividades de acolhimento encer-
raram na sexta-feira (15/03) com uma 
integração entre veteranos e veteranas, 
calouros e calouras e corpo docente.

A programação de boas-vindas aos es-
tudantes foi organizada pela coordenado-
ra do curso, Márcia Just do Nascimento, 
e pela coordenadora adjunta, Cláudia do 
Amaral, com apoio de professores e pro-
fessoras.
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A assessoria de comunicação conta 
com a colaboração de docentes, coorde-
nadores e coordenadoras para o enriqueci-
mento do material produzido e promovido 
pela sua equipe. Qualquer informação 
relevante sobre as atividades e projetos 
desenvolvidos no Politécnico pode ser en-
caminhada ao e-mail: assessoriadecomu-
nicacao@politecnico.ufsm.br.

Após seleção realizada no último dia 13, 
o Colégio Politécnico, por meio do projeto 
“Apoio na manutenção e organização das 
atividades do Departamento de Pesqui-
sa e Extensão e do Gabinete de Projetos 
do Colégio Politécnico da UFSM”, elegeu 
a sua nova equipe de comunicação. As 
bolsistas: Amanda da Cas, Mariana Ama-
ral de Souza e Maria Tereza Dias Tassinari, 
dos cursos de Publicidade e Propaganda 
e Produção Editorial, da UFSM, iniciaram 
as atividades junto à assessoria no dia 19. 
Com orientação da professora Sônia Maria 
Moreira Crescencio, as estudantes devem 
auxiliar na circulação de informações in-
ternas relativas ao Colégio e na divulga-
ção das ações e eventos promovidos pela 
comunidade acadêmica ao público exter-
no. 

Novas bolsistas da Assessoria de 
Comunicação iniciam as atividades 

para 2019
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