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Palestra sobre a Reforma da Previdência 
reúne profissionais do Colégio

Durante palestra promovida pela Seção 
Sindical dos Docentes da UFSM (SEDUFSM/
ANDES) na última quinta-feira (28), docen-
tes, servidores e servidoras do Politécni-
co puderam esclarecer dúvidas a respeito 
da Reforma da Previdência, proposta que 
altera as regras para aposentadoria de 
trabalhadores e trabalhadoras do setor 
privado, que integram o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), e também pro-
fissionais do setor público. O encontro foi 
realizado no Anfiteatro do Colégio e con-
tou com as falas do diretor da SEDUFSM, 
professor Gihad Mohamad, e do advogado 
Heverton Padilha, que presta assessoria 
jurídica ao sindicato.

Foto: Mariana Amaral.



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 479

PhenoGlad, uma das parceiras do evento, 
salienta que o simpósio deve contemplar 
as diferentes esferas do setor da floricul-
tura e paisagismo, com uma programação 
que atende a profissionais, estudantes, in-
vestidores e investidoras. Serão ministra-
dos cursos de arte floral, palestras sobre 
perspectivas e tendências de mercado, 
dentre outras atividades que devem ser 
divulgadas em breve. O evento também 
sediará o lançamento de um livro sobre a 
cultura do gladíolo, planta que é objeto de 
estudo do PhenoGlad.

O encontro é uma realização do Co-
légio em parceria com a Equipe Pheno-
Glad, o curso de Técnico Em Paisagismo 
do Politécnico, a UFSM, a UFSC, a UFRGS 
e a Emater/RS. As submissões de resumos 
para apresentação no evento podem ser 
feitas até o dia 30 de maio.

Politécnico deve sediar evento 
internacional sobre Floricultura e 

Paisagismo

O Colégio Politécnico receberá entre 
os dias 20 e 22 de agosto deste ano um 
encontro internacional sobre Floricultura e 
Paisagismo, que deve ocorrer no Anfitea-
tro da instituição. O evento engloba o IX 
Simpósio do Curso Técnico em Paisagismo 
do Politécnico, voltado a estudantes e pro-
fissionais do ramo, com minicursos e ofici-
nas; o VI Encontro Estadual da Floricultura 
do RS (evento da AFLORI - Associação Rio-
grandense de Floricultura), destinado aos 
associados da entidade e ao setor empre-
sarial do ramo; e o I Workshop Sul Brasilei-
ro de Floricultura e Paisagismo, que deve 
reunir apresentações de trabalhos de pes-
quisa e extensão ligados à área.

Nereu Augusto Streck, professor do 
Departamento de Fitotecnia do Centro de 
Ciências Rurais e orientador da Equipe 
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Durante encontro ocorrido na última 
quinta-feira (28), associados e associa-
das da Cooperativa-Escola dos Estudan-
tes do Colégio Politécnico da UFSM Ltda. 
(CESPOL) reuniram-se para votação a res-
peito de deliberações referentes à organi-
zação. A reunião, realizada no Anfiteatro 
do Colégio, contou com a presença de 
estudantes, docentes e 46 associados e 
associadas da CESPOL, tendo como finali-
dade majoritária a prestação de contas de 
2018 da Cooperativa. A condução inicial 
da assembleia foi feita pela presidente 
do órgão, Jéssica Diefenbach, que expôs 
o fechamento das contas de 2018, bem 
como o demonstrativo de sobras/perdas 
da CESPOL. A terceira e última pauta da 
assembleia tratou da apresentação e lei-
tura do Parecer do Conselho Fiscal, condu-
zida por Jean Halberstadt.

Assembleia Geral Ordinária 
da CESPOL reúne associados, 

associadas, docentes e estudantes



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 479

Todas as deliberações foram aprovadas 
por unanimidade pelo público votante. A 
Cooperativa agradece a presença e a con-
tribuição de todos os seus associados e 
associadas, assim como aos docentes e es-
tudantes por sua participação no encontro.

Fotos: Projeto +Coop.
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Anfiteatro do Colégio recebe Pré-
Conferência de Saúde da UFSM

Promovida pelo Departamento de Saú-
de Coletiva da UFSM em parceria com a 
Liga de Saúde Coletiva e o Colégio Politéc-
nico, a Pré-Conferência realizada na última 
sexta-feira (29) trouxe para o Anfiteatro 
do Colégio a temática nacional “Democra-
cia e Saúde”. As discussões giraram em 
torno da situação do Sistema Único de 
Saúde (SUS) no Brasil, sendo uma intro-
dução para a 11ª Conferência Municipal 
de Saúde, que ocorre nos dias 5 e 6 de 
abril; e para a 16ª Conferência Nacional de 
Saúde, a ser realizada entre os dias 4 e 
7 de agosto, em Brasília. As conferências 
nacionais são o principal meio pelo qual 
profissionais da área debatem e reúnem 
demandas de diferentes comunidades e 
regiões a respeito das carências enfrenta-
das pela saúde pública no país.
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Fotos: Maria Tereza Dias Tassinari.
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Primeiro encontro do Coral do 
Politécnico

Ocorreu na última segunda-feira (25) a 
primeira reunião do Coral do Politécnico, 
projeto coordenado pela servidora técni-
co-administrativa Zelmielen Adornes de 
Souza. Os encontros do Coral são reali-
zados às segundas-feiras, das 17h30 às 
18h30, nas dependências do Politécnico. 
A regente é a estudante do curso de Li-
cenciatura em Música da UFSM, Maryanna 
Girão Bernardo. Integram o projeto docen-
tes, servidores, servidoras e estudantes 
do Colégio. O diretor de ensino do Politéc-
nico, Moacir Bolzan, afirma que o Coral é 
um marco na história da instituição, uma 
vez que promove a inserção na educação 
musical a toda a comunidade que compõe 
o Colégio, sendo uma oportunidade de in-
tegração entre todas as suas partes.

Pessoas que tenham interesse em in-
tegrar o projeto podem obter mais infor-
mações no Departamento de Ensino do 
Politécnico, sala F321, ou preencher o for-
mulário de inscrição disponível na página 
do Colégio no Facebook.

Foto: Amanda da Cas.
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Politécnico inicia aulas do 
Projeto Adote

Fundado em 25 de julho de 2016 pela 
professora Michele Monguilhott, o projeto 
de extensão Adote iniciou na última ter-
ça-feira (26) as atividades para o semes-
tre. Coordenada pela secretária executiva 
do Politécnico, Denise Castiel Gonzales, a 
ação é uma iniciativa de acolhimento so-
cial que atende a estudantes de 14 a 20 
anos em situação de vulnerabilidade so-
cial. O grupo reúne adolescentes da So-
ciedade Beneficente Lar de Míriam e da 
Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Professora Celina De Moraes. O projeto 
oferece atividades práticas realizadas no 
Colégio Politécnico, contando com o apoio 
de 11 bolsistas, professores e professoras, 
que ministram aulas nas áreas de topogra-
fia, geoprocessamento e educação física. 

Os alunos e alunas recebem transpor-
te todas as terças-feiras até o campus da 
UFSM, onde participam das atividades de 
1h ou 2h e realizam duas refeições. O pro-
jeto Adote conta com a participação de 25 
adolescentes, que recebem um certificado 
de participação ao final do semestre.
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CESPOL promove Café Cooperativo 
nesta quarta-feira

A Cooperativa-Escola dos Estudan-
tes do Colégio Politécnico da UFSM Ltda. 
(CESPOL) realizará nesta quarta-feira (03) 
a primeira edição do Café Cooperativo. O 
evento objetiva reunir estudantes, egres-
sos e egressas do curso de Gestão De Co-
operativas para a troca de experiências 
sobre o ramo. Integrando alunos e alunas 
e profissionais que já trabalham na área, 
o Café busca oferecer aos estudantes es-
clarecimentos a respeito da trajetória pós 
graduação, como perspectivas para a car-
reira acadêmica ou atuação no mercado. 
O encontro é aberto ao público e ocorrerá 
no Anfiteatro do Politécnico a partir das 
19h. A iniciativa é uma parceria entre a 
CESPOL e a coordenação da graduação 
em Gestão De Cooperativas, integrando 
a programação de comemoração dos 10 
anos do curso.

A organização do Café Cooperativo sa-
lienta que os interessados e interessadas 
em participar do evento devem trazer uma 
xícara ao encontro - a fim de contribuir 
para o descarte mínimo de resíduos, não 
serão disponibilizados copos plásticos.
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Diretor Valmir Aita participa de 
reunião do CONDETUF em Brasília

O professor Valmir Aita, diretor do Co-
légio Politécnico, esteve em Brasília na 
última semana para reunião do CONDE-
TUF (Conselho Nacional de Dirigentes das 
Escolas Técnicas Vinculadas às Universi-
dades Federais). O encontro, ocorrido no 
dia 27, iniciou com a fala do professor Je-
rônimo Rodrigues da Silva, presidente do 
CONIF (Conselho Nacional das Instituições 
da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica), que salientou a 
importância da colaboração entre o CO-
NIF e o CONDETUF para o fortalecimento 
da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica. Na oportunidade, 
também foram prestadas homenagens ao 
professor Antônio Cézar Pereira Calil e ao 
professor Júlio de Andrade Neto, respecti-
vamente presidente e primeiro vice-pre-
sidente do CONDETUF, que deixaram o 

Professor Valmir Aita entrega placa em homenagem 
ao ao professor Antônio Cézar Pereira Calil.

Foto enviada pelo diretor.
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cargo e receberam placas e mensagens 
de agradecimento. A professora Edilene 
Alves do Nascimento, que por dez anos 
exerceu a função de secretária do CONDE-
TUF, também foi homenageada.

A Diretoria do Conselho apresentou 
aos presentes o Plano Gestor para o biê-
nio 2019-2020, com propostas de ações 
que serão discutidas com todo o Conse-
lho para posterior implementação. Nes-
te sentido, foi introduzida a assessoria 
de comunicação que deve atuar junto ao 
CONDETUF para melhorar a comunicação 
e dar maior visibilidade ao Conselho. Foi 
realizada também a apresentação da pla-
nilha orçamentária, cujos dados deverão 
ser enviados até o dia 12 de abril, visan-
do estabelecer o orçamento para o ano de 
2020. 

Relato: Professor Valmir Aita.
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