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Cursos Técnicos em Administração, 
Contabilidade e Secretariado do Politécnico 
realizam XV EnTeAd, VI EnTeC e II EnTeSec

Na última semana, os Cursos Técnicos 
em Administração, Contabilidade e Secre-
tariado do Politécnico promoveram o 15º 
Encontro dos Técnicos em Administração, 
o 6º Encontro dos Técnicos em Contabilida-
de e o 2º Encontro dos Técnicos em Secre-
tariado, eventos integrados que reuniram 
estudantes, profissionais e docentes das 
diferentes áreas em torno de discussões 
pertinentes a todos os cursos. A organiza-
ção dos Encontros foi efetuada pelos alu-
nos dos terceiros semestres dos Cursos 
Técnicos em Administração, Contabilidade 
e Secretariado, sendo coordenada pela co-
missão do Curso Técnico em Secretariado 
como atividade da disciplina de Gestão 
de Eventos, ministrada pela professora 
Gabriela Kuczura Matosas. O objetivo dos 
quatro dias de atividades dos Encontros é 
agregar conhecimento aos acadêmicos do 
Colégio Politécnico participantes.

Foto: Reprodução/Facebook
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O professor Gilmar Jorge Wakulicz, co-
ordenador do Curso Técnico em Adminis-
tração, conta que o evento teve origem 
com o primeiro Encontro dos Técnicos em 
Administração, passando a englobar, com 
a criação dos Cursos Técnicos em Con-
tabilidade e Secretariado, temáticas em 
comum com os novos cursos, que pode-
riam ser debatidas em um evento único. 
“É maravilhoso, nós conseguimos colocar 
três cursos na mesma semana, com um 
público maior, atendendo a esses três cur-
sos com palestras”, destaca o professor 
Gilmar. 

O evento conta, ainda, com a colabora-
ção do curso de Gestão de Cooperativas do 
Politécnico, que participa ativamente das 
suas edições anuais. Os quatro cursos es-
tabelecem uma constante parceria para a 
presença em encontros com temáticas em 
comum para todos os estudantes, como o 
Singescoop - Simpósio Nacional de Gestão 
de Cooperativas, realizado pelo curso de 
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Gestão de Cooperativas e pela Coopera-
tiva Cespol, que conta com a participação 
constante dos alunos dos Técnicos em Ad-
ministração, Contabilidade e Secretariado.

O XV EnTeAd, o VI EnTeC e o II EnTe-
Sec contaram com cerca de 215 inscritos, 
que participaram de diversas atividades 
realizadas entre os dias 10 e 13 de junho. 
Na segunda-feira (10), o evento recebeu 
a Sra. Iara Chiarello Rostirolla, que reali-
zou uma fala a respeito das suas vivências 
em Secretariado junto à Aurora Alimentos 
– Chapecó. Na terça-feira (11) e na quar-
ta-feira (12), o público participante pôde 
participar de diferentes oficinas técnicas e 
workshops que englobaram as três áreas e 
serviram como um momento de aquisição 
de novos saberes, também, para estudan-
tes do curso de Gestão de Cooperativas 
do Politécnico, grande apoiador do evento. 
Na quinta-feira (13), último dia dos Encon-
tros, o evento iniciou com um momento 
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cultural, que contou com uma apresenta-
ção de dança realizada por alunos do En-
sino Médio do Colégio Politécnico. O 15º 
Encontro dos Técnicos em Administração, 
6º Encontro dos Técnicos em Contabilida-
de e 2º Encontro dos Técnicos encerrou 
com a palestra “Estratégias de Gestão e 
compromisso das organizações com as 
comunidades”, ministrada por Sidnei Stre-
jevitch, Presidente / Diretor Executivo da 
Sicredi União, que foi seguida de um co-
quetel de confraternização entre o público 
presente.
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Fotos: Amanda da Cas.
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Cursos técnicos em Enfermagem e em Cuidados 
de Idosos do Politécnico realizam o II Encontro 

Regional sobre a Política de Saúde da Pessoa Idosa

Com ótima adesão de público, o II En-
contro Regional sobre a Política de Saúde 
da Pessoa Idosa ocorreu na última quarta-
-feira (12), no Anfiteatro do Colégio Politéc-
nico. Promovido pelos cursos técnicos em 
Enfermagem e em Cuidados de Idosos do 
Politécnico, o evento chegou a sua segunda 
edição adotando a temática “Fortalecendo 
a rede de atenção integral à pessoa idosa”.

Pela manhã, o Encontro recebeu a pa-
lestra “Dados epidemiológicos regionais 
sobre violência contra a pessoa idosa”, mi-
nistrada por Márcia Arenhardt e Maria Lúcia 
Degrandi, da 4ª Coordenadoria Regional de 
Saúde, e pela Coordenadora Municipal da 
Vigilância da Violência, Ingrit Kipper Ama-
raim. Ainda no turno da manhã, ocorreu a 
mesa redonda “Rede de suporte ao idoso 
em situação de vulnerabilidade e/ou vio-
lência”, que contou com as participações 



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 492

de Fernando Chequim Barros, promotor de 
justiça da Promotoria de Justiça Cível de 
Santa Maria; Luiza Santos Souza, delega-
da titular da Delegacia do Idoso de Santa 
Maria; Ivone Fontoura, assistente social da 
Secretaria de Desenvolvimento Social; e 
Angelino Roberto França Moreira, vice-pre-
sidente do Conselho Municipal do Idoso de 
Santa Maria.

À tarde, o evento teve início com uma 
apresentação cultural do Grupo de Idosos 
Santa Marta. Posteriormente, a professora 
do Colégio Politécnico, Caren da Silva Ja-
cobi, ministrou a palestra “Uso de Polifár-
macos por pessoas idosas e apresentação 
dos Critérios de Beers” ao público partici-
pante. O II Encontro Regional sobre a Po-
lítica de Saúde da Pessoa Idosa encerrou 
com a mesa “Implementação da Caderne-
ta de Saúde da Pessoa Idosa: relatos de 
experiências na região”, que contou com 
a presença de representantes da Unidade 
Estratégia Saúde da Família (ESF) Santos 
e da Unidade Estratégia Saúde da Família 
(ESF) Unistalda.
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As inscrições para o evento foram feitas 
via formulário online, sendo efetivadas com 
a doação de um produto de higiene pes-
soal, de limpeza ou um pacote de fraldas 
descartáveis (G ou GG) no dia da realização 
do Encontro. Todas as doações arrecadadas 
serão doadas ao Lar das Vovozinhas, que 
atua no amparo de cerca de 200 idosas em 
situação de vulnerabilidade.



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 492

Fotos: Mariana Amaral de Souza.
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Durante a sua fala, a educadora espe-
cial focou em diferentes estratégias peda-
gógicas para atuação junto a pessoas com 
deficiência, iniciando a palestra com a 
apresentação de um histórico da educação 
especial e das políticas estabelecidas para 
o atendimento a esse público ao longo dos 
anos - dando destaque à Política Nacional 
de Educação Especial, de 2008; à Lei Bra-
sileira de Inclusão da Pessoa Com Defici-
ência, de 2015, que normatiza a entrada 
das pessoas com deficiência nos cursos de 
graduação no Brasil por meio de cotas; e 
à Lei que viabilizou a entrada das pessoas 
com deficiência nas escolas técnicas, tam-
bém por meio de cotas, estabelecida em 
2016. Além disso, a educadora especial 
repassou ao público participante um pa-
norama a respeito das pessoas com defi-
ciência presentes na Universidade Federal 
de Santa Maria, explicando os diferentes 
tipos de deficiências (física, auditiva, visu-
al, intelectual ou múltipla) e suas especi-
ficidades no atendimento aos estudantes.

Quinto encontro do III Ciclo de Palestras 
sobre Docência na Universidade recebe a 
Prof.ª Dr.ª Fabiane Vanessa Breitenbach

Organizado pelo Departamento de 
Ensino do Colégio Politécnico e coorde-
nado pelo Núcleo de Educação e Desen-
volvimento da Coordenadoria de Ingresso, 
Mobilidade e Desenvolvimento (CIMDE/
PROGEP) da UFSM, o III Ciclo de Palestras 
sobre Docência na Universidade objetiva 
construir espaços de partilha e de cons-
trução de conhecimentos, de práticas e 
de saberes docentes, potencializando a 
ressignificação do trabalho de professores 
e professoras na Universidade. O quin-
to encontro do Ciclo, realizado na última 
terça-feira (11), contou com a presença 
da professora Fabiane Vanessa Breitenba-
ch, que ministrou a palestra "Adaptações 
pedagógicas para estudantes com defici-
ência no Ensino Técnico e Superior" aos 
participantes. 
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Foto: Zelmielen Adornes de Souza.
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Colégio Politécnico participa 
de I Seminário Internacional de 
Educação Profissional da UFSM

Promovido pela UFSM em parceria com 
o MOBREC (Movimento Brasileiro de Edu-
cadores Cristãos Santa Maria), o IFF (Insti-
tuto Federal Farroupilha) e a Prefeitura de 
Santa Maria, o 1º Seminário Internacional 
de Educação Profissional da UFSM ocorreu 
entre os dias 4 e 7 de junho no Clube Re-
creativo Dores, em Santa Maria. O evento 
englobou o VI Seminário Internacional de 
Educação Profissional, promovido pelo IFF, 
o XIX Congresso Internacional de Educação 
Popular e o XXVIII Seminário Internacional 
de Educação Profissional, ambos realiza-
dos pelo MOBREC. Com o tema “Educação 
popular: ‘Ensinar e aprender com sentido’ 
(GADOTTI, 2011)”, o encontro teve como 
intuito “proporcionar encontro e reflexão 
entre os educadores de Santa Maria e re-
gião, buscando resgatar o sentido de ser 
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professor, de ser aluno, da ciência e do co-
nhecimento, da Escola e da comunidade, 
na construção de sujeitos felizes e com-
prometidos com a transformação da rea-
lidade”.

O Departamento de Ensino do Colé-
gio Politécnico esteve presente no even-
to e participou das rodas de conversa 
realizadas na terça-feira (04), no Eixo III: 
Educação Popular e Inclusão. Na oportuni-
dade, foi apresentado o trabalho “Apren-
dizagem e Acessibilidade nos Cursos 
Técnicos do Colégio Politécnico/UFSM: re-
lato de experiência”, vinculado ao projeto 
“Acompanhamento do processo de ensi-
no-aprendizagem dos estudantes dos Cur-
sos Superiores de Tecnologia e dos Cursos 
Técnicos do Colégio Politécnico: uma cons-
trução coletiva”, desenvolvido pelos ser-
vidores do Departamento de Ensino do 
Colégio com o objetivo de “construir alter-
nativas pedagógicas que contribuam para 
o processo de ensino-aprendizagem dos 
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estudantes com deficiência, no sentido de 
promover a formação integral do estudan-
te”. O material foi exposto aos participan-
tes do evento pela técnica em assuntos 
educacionais Andreia Vedoin, pela peda-
goga Zelmielen Adornes de Souza e pela 
supervisora escolar Marcia Rejane Júlio 
Costa.

A equipe do Colégio Politécnico que es-
teve presente no I Seminário Internacional 
de Educação Profissional da UFSM destaca 
a horizontalidade das rodas de conversa 
propostas, que se adequaram à essência 
da educação popular por sua dinâmica 
diferenciada, mantendo os participantes 
lado a lado para a troca de relatos e expe-
riências sobre as vivências no ensino.

Fotos: Zelmielen Adornes de Souza.
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Colégio Politécnico sedia III Simpósio 
de Produção Animal e Agronegócio

Promovido pelo Programa de Educação 
Tutorial (PET) do curso de Zootecnia da 
Universidade Federal de Santa Maria, o III 
Simpósio de Produção Animal e Agronegó-
cio reuniu profissionais, docentes e estu-
dantes em torno de discussões a respeito 
de temas ligados à produção agropecuária. 
Tendo como objetivo “estimular o debate 
e as opiniões divergentes e convergentes 
sobre os mais variados temas, estimulan-
do os discentes à capacidade de forma-
ção de opinião e de crítica ao exposto”, o 
evento contou com palestras a respeito de 
pautas como inovações tecnológicas na 
área das Ciências Rurais, suplementação 
estratégica para bovinos, reprodução, pro-
dução em piscicultura, gestão estratégica 
da cadeia produtiva de frangos de corte, 
alimentação de cães e gatos, bem como 
falas a respeito da imagem do profissional 
do agronegócio no mercado. 
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A professora Luciana Pötter, tutora do 
Grupo PET Zootecnia, explica que o Simpósio 
é realizado anualmente pelo Programa com a 
finalidade de abordar temáticas emergentes 
e inovadoras e demais assuntos que não são 
tratados em sala de aula. A escolha pelo An-
fiteatro do Colégio Politécnico como sede do 
evento se deu pela constante colaboração do 
professor Alexandre Nunes Motta de Souza, 
do Curso Técnico em Agropecuária do Poli-
técnico, nas atividades promovidas pelo PET 
Zootecnia. Além disso, a professora Luciana 
destaca a boa adesão do público do Colégio 
Politécnico nas edições anteriores do evento.

O III Simpósio de Produção Animal e Agro-
negócio foi organizado pela equipe do PET 
Zootecnia, com orientação da professora Lu-
ciana Pötter e apoio da Coordenação do Cur-
so de Zootecnia. O evento também contou 
com o patrocínio de diversas empresas liga-
das ao agronegócio, como a Rações Supra, 
que esteve presente no Simpósio oferecendo 
informações a respeito da nutrição de cães 
e gatos para o público participante, além de 
distribuir amostras grátis dos produtos co-
mercializados pela marca.
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Fotos: Amanda da Cas.
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Ensino Médio, sendo esta a primeira reu-
nião em que os dois Colégios puderam se 
reunir e discutir de maneira integrada o 
que cada um tem projetado e deliberado 
a respeito das novas diretrizes. Ao final 
do encontro, foi apresentada uma propos-
ta de reestruturação da CEBTT, que será 
exposta e debatida posteriormente com 
todos os servidores das três unidades de 
ensino em data a ser agendada.

Departamento de Ensino do Politécnico reúne-
se com a Coordenadoria de Educação Básica, 

Técnica e Tecnológica da UFSM (CEBTT)

Na última semana, representantes do 
Departamento de Ensino e da Direção do 
Colégio Politécnico participaram de uma 
reunião junto à CEBTT (Coordenadoria de 
Educação Básica, Técnica e Tecnológica da 
UFSM), que reuniu, ainda, as demais unida-
des de educação básica da Universidade - 
o Colégio Técnico Industrial de Santa Maria 
(CTISM), representado pelo Diretor Rafael 
Adaime Pinto, pelo Diretor de Ensino Fredi 
Zancan Ferrigolo e por pedagogas da Di-
reção de Ensino do Colégio; e o Núcleo de 
Educação Infantil Ipê Amarelo, representado 
pela Diretora Viviane Ache Cancian.

Na oportunidade, avaliou-se o formulário 
de autoavaliação institucional do Ensino Mé-
dio e Ensino Técnico do Colégio Politécnico 
e do CTISM, tendo como encaminhamento 
a adoção de um formulário único por parte 
das duas unidades de ensino. Posteriormen-
te, o grupo presente discutiu a Reforma do 
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Curso de Gestão de Cooperativas 
realiza atividades de integração com a 

Cotrisel - Unidade de Restinga Sêca

No dia cinco de junho, o Diretor In-
dustrial Giancarlo Müller Pozzebon e a 
Tecnóloga em Alimentos Bibiane Lemos 
estiveram na UFSM apresentando o pro-
cesso produtivo da cooperativa Cotrisel - 
Unidade de Restinga Sêca e o programa 
de Boas Práticas de Fabricação para es-
tudantes do primeiro e do quinto semes-
tres do curso de Gestão de Cooperativas 
do Colégio Politécnico. A palestra integrou 
as atividades das disciplinas de Gestão da 
Qualidade em Cooperativas e Introdução 
ao Cooperativismo.

No sábado, dia oito de junho, a turma 
realizou uma viagem ao município de Res-
tinga Sêca para visita à planta industrial 
da Cotrisel na cidade. Na oportunidade, os 
alunos foram recebidos pelo gerente da 
unidade, Vicente Cirolini, e pelo supervi-
sor administrativo Douglas Oliveira, que 
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apresentaram a estrutura organizacional 
e alguns dados sobre a Cotrisel - Unidade 
Restinga Sêca. Ao final da visita à coope-
rativa, o presidente José Paulo Salerno fez 
o encerramento e convidou a todos para 
um almoço de confraternização. Participa-
ram da viagem 20 estudantes, que foram 
acompanhados pelo professor Gilmar Wa-
kulicz e pela professora Berenice Santini. 
A atividade foi desenvolvida em função de 
um Estudo de Caso que os alunos da dis-
ciplina de Gestão da Qualidade em Coope-
rativas deverão realizar. 

Relato: Berenice Santini e Kerli Hoppe.
Informações complementares: Cotrisel - 
Cooperativa Tritícola Sepeense.

Visita de lideranças da Cotrisel à turma de estudan-
tes do curso de Gestão de Cooperativas, realizada no 

dia cinco de junho. Fotos: Berenice Santini.
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Estudantes do curso de Gestão de Cooperativas durante visita à Cotrisel 
- Unidade Restinga Sêca. Fotos: Cotrisel - Cooperativa Tritícola Sepeense.
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Estudantes do Curso Técnico em Farmácia 
participam de palestra “Técnico em 

Farmácia a frente do mercado de trabalho”

No dia 11 de junho, a Farmacêutica 
Luana Thumé ministrou a palestra intitu-
lada “Técnico em Farmácia: frente ao mer-
cado de trabalho” para os alunos do Curso 
Técnico em Farmácia do Colégio Politécni-
co da UFSM. Na ocasião, foram abordados 
temas como receituário, manipulação de 
medicamentos, ativos mais manipulados, 
controle de qualidade e conferência de in-
sumos e manipulados. O encontro foi pro-
posto na disciplina de Farmacotécnica II, 
sob a responsabilidade da professora Mag-
da Aita Monego, como atividade desenvol-
vida pela estagiária do PEG, Farmacêutica 
Ingrid Duarte. A iniciativa contou, ainda, 
com a presença da professora Fernanda 
Maldaner.

Relato e imagens: Magda Monego.
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Estudantes do Projeto Adote 
realizam plantio de mudas nas 

dependências do Politécnico

Com a orientação do engenheiro agrôno-
mo Hazael Soranzo de Almeida, os alunos e 
alunas que participam do Projeto Adote reali-
zaram, na última terça-feira (11), um plantio 
de mudas em frente ao Anfiteatro do Colégio 
Politécnico, como parte das atividades sema-
nais promovidas pelo grupo.

O Projeto Adote foi fundado em 25 de julho 
de 2016 pela professora Michele Monguilhott, 
sendo coordenado, atualmente, pela secre-
tária executiva do Politécnico, Denise Castiel 
Gonzales. A iniciativa é uma ação de acolhi-
mento social que atende a estudantes de 14 
a 20 anos em situação de vulnerabilidade 
social. O grupo reúne adolescentes da Socie-
dade Beneficente Lar de Míriam e da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental Professora 
Celina De Moraes. O projeto oferece ativida-
des práticas realizadas no Colégio Politécnico, 
contando com o apoio de bolsistas e docentes, 
que ministram aulas nas áreas de topografia, 
geoprocessamento e educação física.

Foto: Amanda da Cas.
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Professores do Colégio Politécnico 
participam de atividade do Projeto 

Conexão de Saberes

Na última terça-feira (11), os profes-
sores Antoninho Pegoraro e Alessandro 
Miola, dos cursos da área de Geoproces-
samento, estiveram no Tecnoparque de 
Santa Maria para atividades junto ao Pro-
jeto Conexão de Saberes, que funciona em 
uma parceria entre o Centro Vocacional de 
Tecnologia e Inovação (CVTI) e a Prefei-
tura Municipal de Santa Maria. O Projeto 
Conexão de Saberes visa atender jovens 
de escolas públicas de Santa Maria que 
encontram-se em situação de defasagem 
das séries regulares nas suas idades. As 
atividades do projeto ocorrem nos turnos 
inversos aos das aulas nas escolas e con-
sistem em oficinas ministradas por profes-
sores voluntários, entre eles docentes da 
UFSM.
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No Tecnoparque, os professores Anto-
ninho e Alessandro passaram aos educan-
dos informações sobre os cursos da área 
de Geoprocessamento do Colégio Poli-
técnico e sobre a utilização de aeronaves 
remotamente pilotadas (drones) e suas 
diversas aplicações técnicas, científicas 
e comerciais. Além disso, oportunizaram 
aos estudantes um contato com o drone 
do Politécnico e com instrumentos de in-
terpretação de fotografias aéreas, usadas 
em mapeamentos. As atividades fizeram 
parte da Oficina de Aeromodelismo, mi-
nistrada pelo Prof. Luciano Caldeira, do 
CTISM.

Relato e imagens: Alessandro C. Miola.
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