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em grande escala no país. A última avalia-
ção do curso havia sido realizada no ano 
de 2015, com publicação da portaria em 
2017. Na sua primeira avaliação, a gradu-
ação recebeu nota 4 de 5, desempenho 
que se manteve constante até o proces-
so de reconhecimento realizado em 2015. 
Em 2019, o curso de Gestão de Cooperati-
vas se destaca como referência no Brasil, 
sendo reconhecido com conceito máximo 
pelo Inep/MEC.

“É fruto de uma caminhada que tri-
lhamos sempre amparados pelo nosso 
Politécnico e UFSM, reflete o nosso ama-
durecimento e evolução”, destaca Gabriel 
Murad Velloso Ferreira, coordenador do 
curso. A coordenação do curso de Gestão 
de Cooperativas agradece a todos pela 
colaboração durante todo o processo de 
avaliação.

Curso de Gestão de Cooperativas do 
Colégio Politécnico obtém conceito 

máximo na avaliação do MEC

Após processo avaliativo realizado nos 
dias 24 e 25 de junho pelos especialistas 
vinculados ao Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep) - Márcio Rosa Portes, do Instituto 
Federal de Minas Gerais, e Felipe Resende 
Oliveira, da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) -, o Politécnico recebeu, na 
última terça-feira (02), o resultado dos dois 
dias de visitas, conversas com a comuni-
dade do curso e análises de documentos 
executadas no final do mês de junho.

O curso de Gestão de Cooperativas do 
Politécnico passa pelo processo de renova-
ção de reconhecimento a cada três anos, 
uma vez que se enquadra na categoria 
dos cursos superiores que não realizam o 
Enade (Exame Nacional de Desempenho 
de Estudantes) por não serem ofertados 



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 495



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 495

Aluna do Curso Técnico em Secretariado 
do Politécnico é medalhista nos 40º 
JUGs (Jogos Universitários Gaúchos)

Realizados pela Federação Universitária 
Gaúcha de Esportes (FUGE) com o apoio da 
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), os 40º Jogos Universitários Gaúchos 
(JUGs) ocorreram entre os dias primeiro e 15 
de junho, nas cidades de Canoas e Porto Ale-
gre. Participam da competição todas as ins-
tituições de ensino superior do Rio Grande 
do Sul filiadas ou vinculadas à FUGE, que são 
representadas por acadêmicos regularmente 
matriculados em cursos de graduação ou pós-
-graduação. O objetivo dos Jogos Universitá-
rios é promover a integração das Instituições 
de Ensino Superior (IES) através de atividades 
desportivas; desenvolver o intercâmbio des-
portivo e estimular  o congraçamento entre 
os estudantes universitários, visando o seu 
desenvolvimento integral. O evento funciona, 
ainda, como uma seletiva estadual para os Jo-
gos Universitários Brasileiros (JUBs), que che-
gam, neste ano, à sua 67ª edição.

Daniela Pegoraro, medalhista da edição 
deste ano dos JUGs. Foto: Daniela Pegoraro.
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petição no Uruguai, seguida de outros dois 
campeonatos realizados em Porto Alegre. 
A Universidade Federal de Santa Maria foi 
a campeã geral da modalidade Atletismo 
nos JUGs deste ano, somando 440 pontos 
e repetindo o feito do ano anterior.

Daniela salienta a importância da di-
vulgação das equipes esportivas da UFSM, 
que, muitas vezes, não são reconhecidas 
como acessíveis aos estudantes da Uni-
versidade. “Seria bom que mais pessoas 
participassem, procurassem o esporte, 
porque faz muito bem, tanto para a saúde 
quanto para aliviar o estresse”, comenta 
a estudante. Acadêmicos e servidores da 
UFSM podem integrar as equipes espor-
tivas da instituição por meio de seletivas 
realizadas no Centro de Educação Física e 
Desporto (CEFD) da UFSM.

A acadêmica do Curso Técnico em Se-
cretariado do Colégio Politécnico, Daniela 
Pegoraro, foi uma das atletas que repre-
sentaram a Universidade Federal de San-
ta Maria nos JUGs. Daniela participou da 
competição na modalidade Atletismo, 
sendo campeã nos 400 metros com bar-
reiras, medalhista de prata no revezamen-
to 4x100m e no revezamento 4x400m, e 
medalhista de bronze na categoria salto 
triplo. Daniela relata que sua experiência 
na modalidade iniciou nas Olimpíadas Ru-
rais da cidade em que reside, nas quais 
sempre alcançava uma boa colocação. Em 
março deste ano, a estudante participou 
da seletiva para a equipe de Atletismo da 
UFSM, que é vinculada ao Núcleo de Im-
plementação da Excelência Esportiva e 
Manutenção da Saúde (NIEEMS). Após a 
seletiva, Daniela participou de uma com-
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Comitiva de atletas da UFSM durante os 40º Jogos 
Universitários Gaúchos (JUGs). Foto: Daniela Pegoraro.
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Gincana Cultural do Ensino Médio 
deve ocorrer nesta semana no 

Colégio Politécnico

Considerada uma das principais iniciati-
vas de integração entre as turmas do Ensi-
no Médio do Colégio Politécnico, a Gincana 
Cultural deve ocorrer nesta semana na ins-
tituição, com atividades na quinta-feira (11) 
e na sexta-feira (12), encerrando o primeiro 
semestre letivo. O professor Rodrigo Rozado 
Leal, um dos organizadores da Gincana, ex-
plica que a proposta já reúne os estudantes 
desde a época em que a instituição levava 
o nome de Colégio Agrícola de Santa Maria, 
sendo reestruturada em 2007, quando a 
Unidade adotou o nome Colégio Politécnico 
e passou a conter turmas de ensino médio 
não integradas ao ensino técnico. Rodrigo 
conta que, na época, a Gincana era elabo-
rada de modo mais simples, não tendo ta-
manho prestígio visto nos últimos anos em 
relação à iniciativa. “Eles levam muito a sé-
rio isso tudo, se envolvem bastante”, salien-
ta o professor.
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tro do Colégio. A abertura é feita com e 
entrada dos grupos, que devem apresen-
tar a sua temática, a marca/escudo esco-
lhido, o seu grito de guerra e o mascote 
definido para representá-los. A entrada 
pode durar de 12 a 15 minutos, sendo um 
dos momentos mais aguardados da Gin-
cana. Ainda pela manhã, acontecem as 
apresentações teatrais, com peças feitas 
a partir de uma temática estabelecida por 
professores de redação do Ensino Médio. 
Neste ano, os estudantes devem apresen-
tar um teatro alusivo ao tema “Descrença 
na ciência”, que deve ser elaborado em, 
no máximo, 10 minutos. A dança de grupo 
de 2019 deve ser apresentada utilizando 
o gênero musical hip hop como referência. 
A releitura de obra de arte será feita ten-
do a pintura “Mona Lisa”, de Leonardo da 
Vinci, como inspiração. Já a caracterização 

O formato atual da Gincana Cultural, 
estabelecido através de regras claras e 
sistemas de pontuação, foi apresentado 
por volta de 2008, sendo aprimorado em 
2012, quando assumiu uma estrutura fixa: 
Dois dias de gincana, sendo estes os dois 
últimos do semestre, com temáticas das 
provas divulgadas com um mês de ante-
cedência. Além de atividades com temas 
estabelecidos previamente, cada um dos 
três grupos que integram a Gincana tam-
bém devem apresentar uma temática 
própria, que será avaliada pelo corpo de 
jurados convidado. Essa equipe de avalia-
ção é composta por membros externos ao 
Ensino Médio do Politécnico, reunindo de 
oito a dez pessoas.

Na quinta-feira (11) pela manhã, de-
vem ocorrer as atividades artísticas da 
Gincana Cultural, promovidas no Anfitea-
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a partir de figuras conhecidas deverá ser 
apresentada pelos alunos com a temática 
“Personagem de filme ou desenho infan-
til”. 

O público que prestigiar as ativida-
des da manhã de quinta-feira da Gincana 
poderá conferir, ainda: As dublagens de 
número musical, com tema livre; as pro-
duções audiovisuais, que devem ser ins-
piradas em um tutorial do YouTube; e as 
apresentações das mesas de alimentos te-
máticas, que devem ser feitas em alusão 
à confeitarias.

Na quinta-feira à tarde, as equipes de-
vem realizar tarefas específicas fora da 
UFSM, que serão enviadas através de um 
grupo secreto que reúne todos os estu-
dantes e professores responsáveis pela 
Gincana Cultural. Na sexta-feira (12), os 
alunos retornam ao Colégio Politécnico 
para novas atividades a serem realizadas 
no Anfiteatro da instituição, como quizzes 
e testes de adivinhação.
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Atividades da edição de 2018 da Gincana 
Cultural, realizada nos dias 02 e 03 de agosto.
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Estudantes do curso Técnico em 
Farmácia apresentam atividades 

promovidas durante estágio obrigatório

Nos dias 01 e 02 de julho de 2019, 
aconteceu o IV Relato de Atividades De-
senvolvidas durante a Disciplina de Es-
tágio Obrigatório, dos alunos do curso 
Técnico em Farmácia. Na ocasião, os es-
tudantes Aline Marcon, Andrelise Pappis, 
Betina de Christo, Giovanna Zimermann, 
Jenifer Roth, Julia Viana, Letícia Oliveira, 
Litieli Foggiato, Martha Berger, Matheus 
Papalia Nathana Petzold, Patrícia Padilha, 
Quelen Mendes, Renata da Costa, Tatieli 
Odoti e Thainá Santana realizaram a apre-
sentação das atividades desenvolvidas 
durante o estágio. O evento foi prestigiado 
com a presença de professores e alunos 
do primeiro e terceiro semestres do curso.

Relato e imagens: Pablo Teixeira.
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Docentes e técnicos-administrativos do 
Colégio Politécnico são homenageados 

por tempo de trabalho dedicado à UFSM

Durante solenidades realizadas nos dias 
02 e 03 de julho, a Universidade Federal 
de Santa Maria homenageou os servidores 
da instituição que completam, em 2019, 
10, 20, 30 ou 40 anos de trabalho junto à 
UFSM. Na oportunidade, os profissionais re-
ceberam uma placa de reconhecimento das 
mãos do Reitor da Universidade, professor 
Paulo Afonso Burmann, do Vice-Reitor, pro-
fessor Luciano Schuch e da Pró-Reitora de 
Gestão de Pessoas, Márcia Lorentz. 

No dia 02 de julho, terça-feira, foram 
reconhecidos os servidores que atuam há 
10 anos junto à Universidade, durante en-
contro com a presença do Grupo de Clari-
neta da UFSM, coordenado pelo professor 
Guilherme Garbosa. Durante a solenidade, 
os professores e técnicos-administrativos 
do Colégio Politécnico, Alessandro Carvalho 
Miola, Claire Delfini Viana Cardoso, Fabia-
ne da Silva Montoli, Gabriel Murad Velloso 

Servidores do Colégio Politécnico recebem 
homenagem alusiva aos 10 anos de trabalho de-
dicados à UFSM. Foto: Marcia Rejane Júlio Costa.
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Ferreira, Gilmar Jorge Wakulicz, Kelly Cristini 
Granzotto Werner, Leonardo da Rocha Bo-
tega, Luciano Zucuni Pes, Luiz Felipe Díaz 
de Carvalho, Luiz Patric Kayser, Magda Aita 
Monego, Márcia Gerhardt, Márcio Rossato 
Badke, Marcos Luis Cassal, Marinêz da Sil-
va, Marta Von Ende, Pablo Teixeira da Silva, 
Rodrigo Rozado Leal, Roni Blume, Tatiane 
Codem Tonetto, Vanessa Pires da Rosa e Vi-
nicios Ragagnin Portella foram homenagea-
dos.

Já no dia 03 de julho, quarta-feira, foi a 
vez dos profissionais que completam 20, 30 
e 40 anos de trabalho na UFSM receberem 
as placas de reconhecimento, durante so-
lenidade que contou com apresentação do 
Estúdio de Trompete da UFSM, coordenado 
pelo professor Clayton Miranda. Na oportu-
nidade, foram homenageados os seguintes 
servidores do Colégio Politécnico: Hércules 
Nogueira Filho, pelos 20 anos de serviços 
prestados; Marcia Rejane Júlio Costa, pelos 
30 anos de dedicação à UFSM; e José Tomaz 
Pires Soares, pelos 40 anos de trabalho jun-
to à Universidade.

José Tomaz Pires Soares (esq.) recebe placa em homenagem 
aos 40 anos de serviços prestados à UFSM. Marcia Rejane Júlio 

Costa (dir.) recebe placa alusiva aos 30 anos de trabalho realiza-
dos junto à Universidade. Foto: Marcia Rejane Júlio Costa.
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Turma do Ensino Médio do Colégio 
Politécnico realiza atividade temática 

alusiva às comemorações juninas

No último sábado, dia 29 de junho, a 
turma 31 do Ensino Médio do Colégio Po-
litécnico organizou um lanche temático, 
alusivo às festas juninas, que reuniu bom 
público em um arraiá festivo. A iniciativa 
contou com diferentes atividades de inte-
gração, com direito a pescaria e quadrilha. 

Relato e imagens: Cláudia Amaral. 
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Edital interno de projetos é pauta de 
reunião com comissões de Ensino, 
Pesquisa e Extensão do Politécnico

Curso Técnico em Secretariado 
promove viagem de estudos ao 

Arquivo Público do Rio Grande do Sul

Durante encontro realizado na última 
quarta-feira (03), professores que inte-
gram as comissões de Ensino, Pesquisa 
e Extensão do Colégio Politécnico reuni-
ram-se para discutir o edital interno de 
projetos da Unidade, que diz respeito aos 
recursos do Colégio destinados às iniciati-
vas desenvolvidas na instituição. Na opor-
tunidade, debateu-se o cronograma de 
divulgação do edital conjunto, que será 
amplamente apresentado na reunião ge-
ral do Colégio Politécnico, a ser realizada 
nesta terça-feira (09). No encontro, será 
divulgado o período de inscrição dos pro-
jetos que poderão fazer parte do edital in-
terno.

No dia 28 de junho, estudantes do Cur-
so Técnico em Secretariado realizaram 
uma viagem de estudos a Porto Alegre, 
em visita ao Arquivo Público do Rio Gran-
de do Sul. A atividade relaciona-se à disci-
plina de Gestão da Informação, ministrada 
pelo professor Luiz Patric Kayser, que or-
ganizou a viagem. Os estudantes foram 
acompanhados pelo professor Luiz Patric 
Kayser e pelas professoras coordenado-
ras do Curso, Márcia Just do Nascimento e 
Cláudia do Amaral.

Relato e imagens: Cláudia Amaral. 
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damental Marieta D'Ambrósio e o Instituto 
Estadual de Educação Olavo Bilac.

As oficinas foram implementadas no dia 
05 de abril, tendo como responsáveis os 
alunos Alessandro Jorge, Ana Paula Coelho, 
Bruna Ferreira, Caroline Sheuer, Celso Pasa, 
Franciele Schlusser, Gabriel Bertoldo, Henri-
que Adamy, Laura Camponogara, Leonardo 
Hendges, Lilian dos Santos, Lusian de Oli-
veira, Nathali Taufer, Rafael Ribeiro e Vitoria 
Boemo; com a colaboração do aluno esta-
giário do Programa Especial de Graduação 
(PEG-UFSM), Carlos Belt.  

Segundo a professora Nára Beatriz, a 
resposta dos estudantes da disciplina de 
Legislação Ambiental e Organização Políti-
ca Brasileira à iniciativa foi bastante posi-
tiva. “Não foi uma aplicação do direito da 
maneira mais tradicional, mas eles conse-
guiram captar. Além disso, eles saíram da 
Universidade e foram oferecer um conteúdo 
partilhado com outros colégios”, destaca a 
professora.

Confira as temáticas abordadas e as 
imagens das oficinas realizadas pelos estu-
dantes:

Curso Técnico em Meio Ambiente 
do Politécnico promove Oficinas 

Pedagógicas em escolas de Santa Maria

Integrando as atividades da disciplina de 
Legislação Ambiental e Organização Política 
Brasileira, do primeiro semestre do Curso 
Técnico em Meio Ambiente do Politécnico, a 
iniciativa das Oficinas Pedagógicas visa pro-
porcionar uma interação dinâmica entre o 
saber teórico do direito ambiental e a prática 
social, avaliando os saberes dos estudantes 
de uma maneira não tradicional. Segundo a 
professora Nára Beatriz Chaves Alves, res-
ponsável pela disciplina, a atividade “estabe-
lece relações entre a educação e o cotidiano”, 
tendo como protagonistas os estudantes do 
curso técnico e a sociedade, com participa-
ção ativa, reflexiva, crítica e orientadora de 
novas práticas. O público-alvo da iniciativa 
são estudantes do Colégio Politécnico, dos 
três níveis ofertados, e alunos da rede esta-
dual de ensino de Santa Maria, distribuídos 
em três instituições: O Colégio Estadual Co-
ronel Pilar, a Escola Estadual de Ensino Fun-
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Oficina 01: “O dever de casa, nada de 
fora”, ministrada pelos alunos Gabriel 
Bertoldo, Rafael Ribeiro e Alessandro 

Jorge.

A atividade foi realizada junto ao Colégio 
Politécnico, em uma turma do ensino médio, 
uma turma do Curso de Gestão Ambiental e 
com a turma do terceiro semestre do Curso 
Técnico em Agricultura. A temática da ofici-
na consiste numa pequena amostra do co-
nhecimento dos alunos palestrantes sobre 
os seguintes assuntos: Poluição, área de 
proteção ambiental e desenvolvimento sus-
tentável. Até o momento, a oficina já contou 
com 75 participantes, permanecendo em 
execução.

Foto: Nára Beatriz Chaves Alves. 
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Oficina 2: “Resíduos e saúde: qual a 
relação?”, ministrada pelos estudantes 

Nathali Taufer, Leonardo Hendges, 
Vitória Boemo e Lilian Santos, com a 

colaboração do aluno estagiário do PEG /
UFSM, Carlos Belt.

Aplicada no Instituto Estadual Olavo Bi-
lac e no Colégio Estadual Coronel Pilar nos 
dias 24 e 26 de junho, respectivamente, a 
oficina teve aprovada, ainda, a sua execu-
ção na X Semana Acadêmica da Geogra-
fia, a ser realizada no dia 20 de agosto de 
2019.  A atividade consiste em uma reflexão 
e aprendizagem sobre a relação entre resí-
duos, rejeitos e a saúde humana, pautando, 
ainda, uma percepção a respeito dos impac-
tos dos resíduos na saúde e no meio am-
biente. As oficinas aplicadas no último mês 
contaram com 35 participantes.

Oficina aplicada no Instituto Estadual Olavo Bilac, no dia 24 de 
junho. Foto: Nára Beatriz Chaves Alves.

Oficina realizada no Colégio Estadual Coronel Pilar, em 26 
de junho. Foto: Nára Beatriz Chaves Alves.
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Oficina 3: “Oficina de Fauna Nativa e 
Espécies Ameaçadas do Rio Grande 

do Sul”, aplicada por Ana Paula 
Coelho, Bruna Ceretta, Caroline 

Sheuer e Henrique Adamy.

Realizada junto aos estudantes do 7º ano 
da Escola Estadual Ens. Fundamental Marie-
ta D’Ambrosio no dia 25 de junho, a oficina 
visou sensibilizar os participantes sobre a 
fauna nativa de vertebrados do estado do 
Rio Grande do Sul, informando-os, ainda a 
respeito das espécies nativas e espécies 
exóticas; explicando como espécies são 
classificadas quanto ao grau de ameaça; e 
quais espécies estão ameaçadas de extin-
ção. Participaram da atividade 25 alunos da 
escola.

Oficina aplicada no dia 25 de junho na Escola Estadual Ens. 
Fundamental Marieta D’Ambrosio. Foto: Nára Beatriz Chaves Alves.
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Oficina 4: “Sujeitos, Transação Penal 
e Termo de Ajuste de Conduta (TAC)”, 

aplicada pelos estudantes Celso 
Pasa, Franciele Schlusser e Laura 

Camponogara.

A iniciativa ocorreu no Colégio Politéc-
nico, junto aos acadêmicos do primeiro se-
mestre do curso de Gestão de Cooperativas, 
integrando as atividades da disciplina de Di-
reito Cooperativo. O objetivo da oficina foi 
informar e sensibilizar sobre a responsabili-
dade de pessoas físicas e jurídicas perante 
os danos ambientais. Participaram da ativi-
dade 26 estudantes do curso de Gestão de 
Cooperativas.

Atividade promovida junto aos acadêmicos do primeiro semes-
tre do curso de Gestão de Cooperativas, em 02 de julho. Foto: Nára 

Beatriz Chaves Alves.
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Curso de Gestão de Cooperativas do Politécnico 
realiza solenidade de abertura da II Turma do 
Curso de Formação de Coordenadores de Núcleo

Na última terça-feira (05), o Colégio Poli-
técnico da UFSM, por meio do Curso de Gestão 
de Cooperativas e em parceria com o Sicredi 
Região Centro RS/MG, promoveu o evento de 
abertura da II Turma do Curso de Formação 
de Coordenadores de Núcleo. O curso é uma 
oportunidade para os associados coordenado-
res de núcleo ampliarem seus conhecimentos 
e aprofundarem os estudos e a vivência do co-
operativismo.

Estiveram presentes no evento o reitor da 
Universidade Federal de Santa Maria, Paulo 
Burmann, o presidente da Cooperativa Sicre-
di Região Centro RS/MG, Pedro Ubiracy Dias 
Ferreira, a vice-diretora do Colégio Politécni-
co, Marta Von Ende, o Coordenador do Projeto 
+ Coop, Gabriel Murad Velloso Ferreira, bem 
como demais representantes da Cooperativa 
Sicredi, professores e alunos do curso.

Relato e imagem: Gabinete do Reitor UFSM.
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