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Gabriela Sarturi Rigão, do DTG Noel 
Guarany, é eleita 1ª Prenda do Rio 

Grande do Sul

A Ciranda Cultural de Prendas do Rio Gran-
de do Sul, concurso que elege as representan-
tes do tradicionalismo gaúcho nas categorias 
mirim, juvenil e adulta, promoveu a sua 49ª 
edição entre os dias 16 e 19 de maio. O evento 
ocorreu no município de Lajeado, cidade natal 
da 1ª Prenda de 2018/2019, Jéssica Thaís Her-
rera. Com a participação de aproximadamente 
70 concorrentes das 30 regiões tradicionalis-
tas do estado, a Ciranda teve início na quinta-
-feira (16), com um jantar de despedida das 
prendas da gestão 2018/2019. Na sexta-feira 
(17) e no sábado (18), as candidatas passa-
ram por prova escrita, pela mostra artística, 
por prova oral e posterior avaliação artística, 
realizadas na Univates (Universidade do Vale 
do Taquari). A Ciranda Cultural de Prendas do 
Rio Grande do Sul é uma realização da Fun-
dação Cultural Gaúcha (FCG) e do Movimento 
Tradicionalista Gaúcho (MTG). Gabriela Sarturi Rigão, 1ª Prenda do Rio Grande do 

Sul da 49ª Ciranda Cultural de Prendas.
Foto: DTG Noel Guarany.
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se inserir nas entidades locais. A iniciati-
va, logo nas primeiras semanas, passou a 
contar com boa adesão de estudantes de 
outras Unidades de Ensino da Universida-
de, levando à efetivação do mesmo como 
um Departamento Estudantil da UFSM, 
sendo registrado institucionalmente como 
uma ação de extensão. Desde a sua cria-
ção, o DTG funciona, majoritariamente, 
através do trabalho de estudantes, com 
a supervisão de um docente responsável 
e com o apoio da Reitoria da Universida-
de. Inicialmente, o DTG era coordenado 
pelo professor Irineo Zanella. A partir do 
ano de 2010, o professor Luciano Pes, que 
participava ativamente das ações do De-
partamento desde a reunião de criação da 
entidade, assumiu a coordenação da ação 
de extensão, na qual permanece até os 
dias atuais.

O anúncio das representantes eleitas 
nesta edição do concurso foi feito na ma-
drugada do domingo (19), no Clube Tiro 
e Caça. Na categoria adulta, disputada 
por 21 concorrentes, o título foi conquis-
tado pela santa-mariense Gabriela Sartu-
ri Rigão, do Departamento de Tradições 
Gaúchas (DTG) Noel Guarany, da Universi-
dade Federal de Santa Maria. O DTG Noel 
Guarany é um programa de extensão da 
UFSM, sendo coordenado por Luciano Pes, 
professor do Colégio Politécnico da UFSM, 
unidade apoiadora da iniciativa.

O DTG Noel Guarany foi criado no ano 
de 2005, no Centro de Ciências Rurais 
(CCR) da UFSM, com o objetivo de reunir 
os alunos deste Centro que frequentavam 
entidades tradicionalistas antes de se esta-
belecerem em Santa Maria para estudar e, 
chegando no município, não conseguiram 
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Além de acadêmicos e acadêmicas dos 
centros da UFSM, integram o DTG Noel 
Guarany, membros da comunidade de 
Santa Maria, que compõem cerca de 30% 
da equipe do programa de extensão. Os 
participantes desenvolvem atividades em 
todas as áreas do tradicionalismo, seja ar-
tística, campeira ou cultural. “É importante 
citar que, hoje, nós temos representantes 
de todos os centros de ensino da Univer-
sidade, algo muito difícil de se alcançar. 
Esse programa consegue reunir diferentes 
pessoas, de diferentes perfis e diferentes 
formações dentro de uma mesma iniciati-
va”, comenta o professor Luciano Pes.

A notícia da eleição da estudante do 
curso de Psicologia da UFSM, Gabriela Sar-
turi Rigão, como 1ª Prenda do Rio Gran-
de do Sul foi recebida com muita alegria 
por toda a comunidade da Universidade 
Federal de Santa Maria. Com a vitória de 
Gabriela, Santa Maria irá sediar o cinquen-
tenário da Ciranda Cultural de Prendas do 
Rio Grande do Sul no ano que vem.

Representação da 13ª Região Tradicionalista na 
divulgação dos resultados da 49ª Ciranda Cultural de 

Prendas. Foto: DTG Noel Guarany.
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Curso Técnico em Paisagismo realiza a 
primeira edição da ExpoFlor alusiva ao 

mês das noivas

Promovido com a organização de es-
tudantes e docentes do curso Técnico em 
Paisagismo do Colégio Politécnico, a Ex-
poFlor - Edição Noivas reuniu bom público 
de visitantes na última quarta-feira (22). 
Integrando as atividades da disciplina de 
Arte Floral II, ministrada pelas professoras 
Denise Estivalete Cunha e Marília Milani, o 
evento ocorreu na Floresce – Floricultura 
Escola do Colégio Politécnico, das 14h às 
20h. No local, foram expostos diferentes 
tipos de buquês, arranjos para cerimônia, 
para mesas de convidados e para mesas 
de doces, confeccionados pelos alunos e 
pelas alunas do curso, além de lembranci-
nhas, materiais para decoração, vestidos 
e acessórios para noivas. Essa foi a primei-
ra edição da ExpoFlor, que deve promover 
um novo evento no segundo semestre de 
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2019 com a temática de formaturas.
As docentes Denise Estivalete Cunha 

e Marília Milani explicam que a confecção 
de artigos para casamento faz parte das 
ações avaliativas da disciplina de Arte Flo-
ral, sendo a ExpoFlor uma oportunidade 
de expor ao público os trabalhos desenvol-
vidos pelos estudantes. Durante a discipli-
na, alunos e alunas são apresentados às 
diferentes fases de ornamentação envol-
vidas nas cerimônias, da criação do buquê 
à decoração de igrejas. 

Além da exposição dos arranjos, itens 
decorativos e demais artigos utilizados na 
ornamentação de cerimônias de casamen-
to, a ExpoFlor - Edição Noivas também 
contou com um desfile de buquês e de di-
ferentes modelos de vestidos para noivas, 
que foram apresentados por alunas do 
curso de Técnico em Paisagismo, respon-
sáveis, também, por manifestar a ideia do 
desfile às docentes que conduzem a disci-
plina. “Para eles confeccionarem o buquê, 
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eles precisam entender um pouco da noi-
va, se o casamento é de dia ou de noite, 
se a noiva é mais baixa ou mais alta, se 
a festa é mais clássica ou mais contem-
porânea. Tudo influencia na identidade do 
buquê. Por isso, é importante a gente ver 
essa composição do buquê com a noiva 
[no desfile]”, salienta a professora Denise 
Estivalete Cunha.

A ExpoFlor – Edição Noivas foi idealiza-
da pelo curso de técnico em Paisagismo 
do Colégio Politécnico em parceria com 
a instituição e a Floresce – Floricultura 
Escola do Colégio Politécnico. O evento 
teve o apoio de diversas empresas que, 
em conjunto, puderam simular a logística 
envolvida na realização de casamentos 
e, paralelamente, encontraram um espa-
ço para a divulgação dos seus trabalhos. 
“Cada um mostra um pouquinho do seu 
trabalho e ajuda na conclusão do nosso. 
Para montar um arranjo, temos que enten-
der o contexto. Para entender o contexto, 
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nós precisamos de parcerias”, destaca De-
nise Estivalete.

Confira as organizações parceiras da 
primeira edição da ExpoFlor - Noivas:

Angel Fest Decorações, Luiza Berger, 
Cerena Rios Vestidos, Patronato Shopping, 
Maffi restaurante e eventos, Vanessa Lo-
vatto Fotografia, Nikelle Bolzan Makeup, 
Ateliê Fazendo Artchê, Dulce Sabor do-
ces caseiros, CESPOL (Cooperativa Escola 
Dos Estudantes Do Colégio Politécnico da 
UFSM Ltda), Docinhos da Joci e CVI Refri-
gerantes.
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Fotos: Maria Tereza Dias Tassinari.
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Cursos Técnicos em Administração, 
Contabilidade e Secretariado 
promovem evento integrado

Devem ocorrer, simultaneamente, na 
semana do dia 10 de junho o 15º Encontro 
dos Técnicos em Administração, o 6º En-
contro dos Técnicos em Contabilidade e o 
2º Encontro dos Técnicos em Secretariado. 
O evento é uma promoção dos cursos com 
o patrocínio da Cooperativa-Escola dos Es-
tudantes do Colégio Politécnico da UFSM 
Ltda. (Cespol). As inscrições para os Encon-
tros podem ser feitas até esta sexta-feira 
(31) na sede da Cespol no Colégio Politéc-
nico - Sala A13 / Bloco A da Unidade.
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III Ciclo de Palestras sobre Docência 
na Universidade reúne servidores no 

Colégio Politécnico

Organizado pelo Departamento de Ensi-
no do Colégio Politécnico e coordenado pelo 
Núcleo de Educação e Desenvolvimento da 
Coordenadoria de Ingresso, Mobilidade e De-
senvolvimento (CIMDE/PROGEP) da UFSM, o 
III Ciclo de Palestras sobre Docência na Uni-
versidade objetiva construir espaços de par-
tilha e de construção de conhecimentos, de 
práticas e de saberes docentes, potenciali-
zando a ressignificação do trabalho de pro-
fessores e professoras na Universidade. O 
primeiro encontro do Ciclo ocorreu no último 
dia 15, no Anfiteatro do Colégio Politécnico, 
com a palestra “Aprendizagem e desenvol-
vimento humano”, ministrada pela Prof.ª 
Dr.ª Andréa Forgiarini Cecchin. Na oportuni-
dade, a professora abordou os oito estágios 
do desenvolvimento psicossocial propostos 
pelo psicanalista neofreudiano Erik Erikson, 
com enfoque nas quatro últimas fases, que 
englobam o público que compõe a Universi-

Palestra “Aprendizagem e desenvolvimento 
humano”, ministrada pela Prof.ª Dr.ª Andréa Forgiarini 

Cecchin. Foto: Zelmielen Adornes de Souza.
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dade e, consequentemente, as salas de aula 
- o referente à adolescência e seus conflitos 
de identidade; o início da vida adulta, com 
o estreitamento das relações sociais; a fase 
adulta, na qual se estabelece um foco no de-
senvolvimento profissional e pessoal; e, por 
fim, o estágio da velhice, na qual passamos 
a refletir sobre a vida e os acontecimentos 
que permearam nossa trajetória.

A segunda palestra da iniciativa, realiza-
da na última terça-feira (21) na sala E5 do 
Politécnico, foi ministrada pela pedagoga 
Venice Teresinha Grings, com o tema “Pro-
gramas de aprendizagem”. Durante o en-
contro, a pedagoga promoveu momentos de 
reflexão a respeito da estruturação adotada 
na construção de programas de disciplinas, 
questionando de que modo esses materiais 
podem ser elaborados de modo a atender 
de maneira mais efetiva às necessidades 
observadas em sala de aula. O enfoque da 
palestra se deu na importância de se desen-
volverem metodologias e objetivos de ensi-
no que se adequem às necessidades reais 
dos estudantes que, para além de profissio-
nais, serão cidadãos e cidadãs que terão de 

Palestra “Programas de aprendizagem”, 
ministrada pela Prof.ª Dr.ª Venice Teresinha Grings. 

Foto: Amanda da Cas.
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lidar com novos contextos emergentes em 
sociedade, seja pessoal seja profissional-
mente.

O terceiro encontro do Ciclo de Palestras 
sobre Docência na Universidade ocorreu na 
quinta-feira (23), no Anfiteatro do Politécni-
co, com a palestra “Docência em contextos 
emergentes”, ministrada pela Prof.ª Dr.ª Do-
ris Pires Vargas Bolzan. A fala da professora 
se estruturou a partir da multiplicidade de 
novos cenários que se estabelecem cons-
tantemente em sociedade e demandam 
uma formação diversa de estudantes, que 
seja construída para além de um enfoque no 
mercado de trabalho. A influência de con-
textos emergentes como o dos avanços das 
tecnologias também foi pautada no encon-
tro, uma vez que incide diretamente sobre 
as formas de se aprender e ensinar em sala 
de aula. Além disso, discutiu-se de que ma-
neiras a docência e as formas de se olhar 
para os alunos e alunas devem ser repen-
sadas, levando em conta a problemática: 
Instituições de ensino arcaicas vs educado-
res nascidos no século XX vs educandos do 
século XXI.

Palestra “Docência em contextos emergentes”, 
ministrada pela Prof.ª Dr.ª Doris Pires Vargas Bolzan. 

Foto: Amanda da Cas.
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agendado um encontro com os alunos do 
EM, a fim de que o Politécnico possa deba-
ter com esse público a sua visão e as suas 
expectativas a respeito da Reforma.

Além disso, decidiu-se pela convocação 
de uma reunião posterior com todos os do-
centes do Colégio Politécnico - do Ensino 
Médio aos cursos de graduação e técnicos 
- com o objetivo de apresentar os pontos 
de vista observados durante o encontro 
com a comunidade de pais e estudantes. 
Ainda, deve ser abordada a possibilidade 
de atuação dos professores dos demais  
cursos do colégio junto ao Ensino Médio, 
em virtude do aumento da carga horária 
das atividades.

Estruturação do Ensino Médio do Colégio 
Politécnico é debatida em reunião

Durante encontro realizado na última 
quarta-feira (22), professores do Ensino 
Médio do Politécnico, juntamente com a 
equipe do Departamento de Ensino da 
Unidade e com a vice-diretora Marta Von 
Ende, discutiram as possibilidades de es-
truturação do Ensino Médio do Colégio com 
base nas mudanças estabelecidas pela 
Reforma do Ensino Médio. Na oportunida-
de, o professor Rodrigo Rozado Leal apre-
sentou diferentes formas de estruturação 
possíveis de acordo com a relação entre 
os itinerários formativos e a nova carga 
horária trazida pelo Novo Ensino Médio. 
O material exposto foi desenvolvido pelo 
professor em parceria com a professora 
Izabel Cristina Freitas dos Santos - ambos 
atuantes no Ensino Médio do Colégio Poli-
técnico. Como deliberação da reunião, foi 
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numa conscientização perante a importân-
cia de se estabelecerem conexões com os 
estudantes para além do conteúdo minis-
trado em aula, adotando uma postura mais 
humana e empática.

Durante o curso, a professora apresen-
tou diferentes dinâmicas práticas e criati-
vas para reflexão a respeito da influência 
onipresente das relações humanas. Além 
disso, compartilhou textos que permitiram 
ao grupo ponderar sobre os processos de 
ensinar e aprender e proporcionou aos par-
ticipantes diversos momentos de trocas so-
bre a “pedagogia do sentir e refletir”.

Departamento de Ensino do Politécnico 
participa do último encontro referente ao 

curso Metodologias de Ensino e Aprendizagem

Com o intuito de promover uma refle-
xão a respeito dos processos de ensinar e 
aprender no ensino superior, a Coordena-
doria de Ingresso, Mobilidade e Desenvol-
vimento (CIMDE), o Núcleo de Educação 
e Desenvolvimento (NED) e a Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas (PROGEP) da UFSM 
realizaram, durante o mês de maio, o cur-
so “Metodologias de Ensino e Aprendiza-
gem”. Servidores do Colégio Politécnico 
participaram dos três encontros da ini-
ciativa, promovidos nos dias 7, 14 e 21. 
Na última reunião do curso, a professora 
Helenise Sangoi Antunes, condutora das 
oficinas, dialogou com o grupo presen-
te a respeito de diferentes dinâmicas de 
relacionamento e aproximação no que 
diz respeito aos convívios, entre todos os 
servidores, docente-docente e docente-
-discente. O enfoque da professora se deu 
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Cursos técnicos da área da saúde 
do Politécnico visitam o Museu de 

Anatomia da UFCSPA

No dia 16 de maio, os alunos dos cursos 
Técnico em Cuidados de Idosos, Técnico em 
Enfermagem e Técnico em Farmácia realiza-
ram uma viagem de estudos a Porto Alegre 
e estiveram no Museu de Anatomia da Uni-
versidade Federal de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre (UFCSPA). O intuito da visita foi 
a observação das exposições temporárias do 
Museu e o estudo do corpo humano a partir 
de peças anatômicas preparadas e disseca-
das por alunos da graduação e professores de 
anatomia da UFCSPA. A viagem contou com 
cerca de 80 alunos e 2 professores dos três 
cursos técnicos e foi de grande importância 
para a complementação dos estudos em pe-
ças anatômicas realizados nas aulas práticas 
da disciplina de Anatomia e Fisiologia Huma-
na, além de proporcionar um ótimo momento 
para integração das turmas. A iniciativa foi 
idealizada pelos professores que ministram 
a disciplina nos três cursos técnicos: Ariele 
Priebe Reisdorfer, Danize Rizzetti, Guilherme 
Pinheiro e Rhea Soares.

Relato e imagens: Danize Rizzetti.
Informações complementares: Ariele Priebe Reisdorfer.
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Curso Técnico em Secretariado 
promove ciclo de encontros sobre 

vivências na profissão

Com o objetivo de promover momentos 
de integração entre estudantes e profissio-
nais da área e conhecer a realidade do traba-
lho de secretários e secretárias em diversas 
formas de atuação, o professor Gustavo Ros-
sés, responsável pela disciplina de “Vivências 
em Secretariado”, vem promovendo desde o 
mês de abril um ciclo de encontros com a 
participação de profissionais com formação 
ou experiência na área do Secretariado. A 
atividade integra a fase prática da discipli-
na, complementando a teoria apresentada 
nas aulas iniciais. A iniciativa, inicialmente, 
contou com a participação de profissionais 
convidados pelo professor Gustavo, sendo 
desenvolvida, atualmente, a partir de suges-
tões de participantes vindas de alunos e alu-
nas da disciplina. Nas rodas de conversa, os 
convidados relatam o dia-a-dia na profissão, 
bem como os desafios encontrados por eles 
em sua trajetória no Secretariado.

Encontro realizado no dia 23 de abril, com a participação 
de Eliani Marisa Durand Ferreira, Denise Castiel Gonzales e 

Juliano Molinos de Andrade. 
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O primeiro encontro do ciclo ocorreu 
no dia 16 de abril, com a participação de 
Valessa Dotto Weber. Na próxima sema-
na, participarão da atividade as convida-
das Maria José Ramos Kuschick e Karein 
Cristiane de Souza Schuster. Confira que 
outros profissionais da área integraram as 
atividades práticas da disciplina de Vivên-
cias em Secretariado:

Encontro realizado no dia 30 de abril, com 
a participação de Aderson de Carvalho e Filipe 

Venturini Bassan. 
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Encontro realizado no dia 07 de maio, com a participação 
de Taise Trindade Rigon e Luciane da Silva Diniz.

Fotos: Gustavo Rossés.

Encontro realizado no dia 14 de maio, com a participação 
de Maria Beatris Perrando Crema e Marionaldo da Costa 

Ferreira. 

Encontro realizado no dia 21 de maio, com a participação 
de Mari Carvalho. 
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Professoras do Curso Técnico em Cuidados de 
Idosos participam de encontro com integrantes do 
grupo "O que dá pra fazer? Mulheres e Geração de 

renda: Possibilidades dentro da Comunidade"

Na tarde do dia 20 de maio, as profes-
soras do curso Técnico em Cuidados de 
Idosos Nadianna Marques e Danize Riz-
zetti estiveram presentes na Comunidade 
Nsª. Srª. da Consolata  para uma conversa 
com as mulheres do grupo "O que dá pra 
fazer? Mulheres e Geração de renda: Pos-
sibilidades dentro da Comunidade", que 
ocorre por meio de uma parceria entre o 
Curso de Terapia Ocupacional da UFSM, 
a Coordenação de Atenção Psicossocial 
da Secretaria de Município de Saúde e o 
Programa de Residência multiprofissional 
da UFSM. O objetivo do grupo é trabalhar 
a saúde mental a partir de encontros que 
abordem a temática de geração de renda, 
utilizando a força de trabalho (cuidado) 
local e itens acessíveis no domicílio para 
trabalhar com artesanato e alimentos. 

Texto e imagem: Danize Rizzetti.

As professoras aproveitaram o momen-
to para abordar aspectos importantes da 
ocupação de cuidador de idosos e as opor-
tunidades no mundo do trabalho para essa 
função, que se encontra em crescente ex-
pansão; além de divulgar à comunidade o 
Curso Técnico em Cuidados de Idosos do 
Colégio Politécnico da UFSM.
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Professora do Colégio Politécnico realiza 
fala em encontro do projeto "Violência 

Contra Idoso Precisamos Falar sobre isso"

No dia 22 de maio, a Profª Ms. Nadianna 
Marques realizou uma fala para um grupo de 
idosos abordando a temática “Saúde do Idoso: 
A importância do uso da caderneta de saúde 
da pessoa idosa", no projeto de intervenção 
"Violência Contra Idoso Precisamos Falar so-
bre isso", idealizado pelo acadêmico do curso 
de Serviço Social da UFSM Juliano Rezer Cezar, 
supervisionado pelo Prof. Dr. Fábio Jardel Ga-
viraghi e pela assistente social Anie Caroline 
Jaques. O projeto está vinculado ao Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social 
- CREAS da Secretaria de Município de Desen-
volvimento Social de Santa Maria, em parceria 
com o Grupo Alegria de viver do Bairro Tan-
credo Neves. O projeto ocorre semanalmente 
e atende a 80 idosos. Durante o encontro, foi 
possível apresentar a caderneta para os ido-
sos, esclarecer dúvidas, ampliar, fortalecer e 
incentivar a importância do seu uso nas uni-
dades de saúde.

Relato e imagem: Nadianna Marques.
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XII Seminário Internacional de Educação Superior 
e VII Seminário Internacional de Políticas Públicas 

da Educação Básica e Superior

Acontece, entre os dias 27 e 29 de agosto, o 
XII Seminário Internacional de Educação Supe-
rior e o VII Seminário Internacional de Políticas 
Públicas da Educação Básica e Superior, numa 
iniciativa do Programa de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas e Gestão Educacional (PPPG) 
da UFSM, do Programa de Pós-graduação em 
Educação (PPGE) da UFSM e da Rede Sulbrasi-
leira de Investigadores da Educação Superior 
(RIES). Interessados em submeter trabalhos 
deverão efetuar a inscrição no encontro até 
esta terça-feira (28) e encaminhar resumo de 
até 350 palavras para a página do evento até 
a quinta-feira (30). Com a temática “Contex-
tos emergentes: singularidades da formação 
e desenvolvimento profissional na educação 
básica e superior”, os Seminários serão aber-
tos à toda a comunidade, com enfoque na 
participação de estudantes de graduação e 
de pós-graduação e profissionais da Educação 
Básica e Superior.



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 489

Com o objetivo de “produzir espaços de dis-
cussões acerca dos contextos emergentes e 
singularidades da formação e desenvolvimento 
profissional na Educação Básica e Superior”, o 
evento contará com seis eixos temáticos distin-
tos, desenvolvidos com as falas de profissionais 
e pesquisadores de instituições de educação 
superior públicas e privadas de abrangência 
nacional e internacional. O XII Seminário Inter-
nacional de Educação Superior e o VII Seminário 
Internacional de Políticas Públicas da Educação 
Básica e Superior contam com o apoio de di-
ferentes universidades, núcleos, grupos de 
pesquisa e grupos de estudo, como a Pontifí-
cia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS), a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS), a Universidade Federal de Pe-
lotas – UFPel, a Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos (UNISINOS), o Núcleo de Educação para 
Integração da Associação das Universidades do 
Grupo Montevidéu (NEPI/AUGM) e o Grupo Re-
des/CNPq de estudos e pesquisas em políticas 
públicas e gestão educacional.

Maiores informações sobre o evento e o link 
para inscrições estão disponíveis no site: ccmers.
proj.ufsm.br/seminariopoliticasegestao/2019/.
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