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SUMÁRIO

SOBRE O BOLETIM:

O Boletim Digital do Colégio Politéc-
nico, informativo semanal de notícias, 
recebe um novo projeto gráfico. A pro-
posta teve como objetivo renovar o bole-
tim, buscando um design mais moderno 
para essa ferramenta que  busca manter 
a comunidade acadêmica sempre atuali-
zada dos acontecimenos  da instituição.
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Foi lançado, nesta semana, o mapa do Campus Sede da Universidade Federal de 

Santa Maria. A produção é resultado do projeto intitulado Cartografia do Campus Sede da 

UFSM, que objetiva o mapeamento do Campus, promovendo o conhecimento dos serviços 

fornecidos pela Universidade e a divulgação de locais de interesse a usuários e visitantes.

O projeto é coordenado pela professora Franciele Francisca Marmentini Rovani, com a 

participação da professora Clarice Bastarz, do Departamento de Turismo, e das bolsistas, 

Andreia Viera Lima, acadêmica do curso de Tecnologia em Geoprocessamento, e Ana 

Júlia Scortegagna Socal, acadêmica do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo. O 

projeto foi desenvolvido, a partir de uma demanda da Pró-Reitoria de Extensão (PRE) e da 

Secretaria de Apoio Internacional (SAI).

O mapa do Campus Sede permitirá a comunidade acadêmica e aos demais interessa-

dos no Campus conhecer e reconhecer a localização das Unidades Administrativas e Aca-

dêmicas, os Centros de Ensino, além dos serviços disponíveis no Campus. Encontra-se 

para download uma versão no tamanho A4 e outra versão no tamanho A3, mais detalhada, 

que poderá ser impressa frente e verso. Também poderá ser utilizado quando da realização 

de eventos no Campus, no acolhimento de calouros e estudantes em intercâmbio, além da 

comunidade acadêmica e público externo. Ainda para este ano, dentro das atividades do 

projeto, está previsto o lançamento do mapa turístico do Campus com um roteiro histórico. 

Este visa apresentar aos visitantes e interessados prédios e monumentos históricos e cul-

turais presentes no Campus que fazem parte da identidade da Universidade.

 

Mapa cartográfico do campus é lançado
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Encerrou-se em 24 de outubro o período de inscrições para o Processo Seletivo 
que visa o ingresso nos cursos de Ensino Médio, Cursos Técnicos Integrados e Cursos 
Técnicos Subsequentes do Colégio Politécnico da UFSM e do Colégio Técnico Indus-
trial de Santa Maria (CTISM). O inicio do processo foi em 09 de setembro e a prova 
será realizada no dia 08 de dezembro de 2019. 

Em todo o procedimento, foi ofertado um total de 979 vagas distribuídas nos dois 
Colégios. Desse número, 35 vagas são para o Ensino Médio do Colégio Politécnico; 
645 vagas em cursos técnicos Subsequentes Pós Médio no Politécnico; 75 vagas de 
Cursos técnicos Integrados ao Ensino Médio no CTISM; e 224 vagas em Cursos Téc-
nicos Subsequentes de Pós Médio, também no CTISM.

Estão encerradas as inscrições para o 
Processo Seletivo 2019 do Colégio Poli-
técnico
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O evento “Como utilizar a Internet com Segurança?”, promovido pelo Cen-
tro de Processamento de Dados, é uma palestra que será ministrada pelo Ana-
lista de TI Alexandre Rodrigues, em alusão ao Mês da Segurança Cibernética. 
O principal objetivo da palestra é conscientizar os servidores da Universidade 
Federal de Santa Maria sobre a importância da Segurança da Informação.

O encontro ocorrerá no dia 30 de Outubro, às 14 horas, no Auditório do 
CCSH (Campus Sede), que fica no segundo andar do prédio 74C.

As inscrições devem ser feitas por este link: INSCRIÇÃO

 

CPD promove atividade pelo Mês da
 Segurança Cibernética

 

http://https://docs.google.com/forms/d/1V34ecT5VaugEY_VvhiilcllHXJ7T3scdHMGDEFt1860
https://docs.google.com/forms/d/1V34ecT5VaugEY_VvhiilcllHXJ7T3scdHMGDEFt1860
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Agenda semanal do Centro de Convenções 
e a arte do Fórum Regional Permanente 
de Extensão
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Para fazer a diferença na sua casa e na sua Univer-
sidade, use o ar-condicionado na temperatura de 23º, 
que é a ideal para sua saúde e para a eficiência energé-
tica também.

 

UFSM continua campanha de eficiência energética

 

Para fazer a diferença na sua casa e na sua Universi-
dade, use o ar-condicionado na temperatura de 23º, que 
é a ideal para sua saúde e para a eficiência energética 
também.
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A UFSM conta com uma Usina de Microgeração So-
lar Fotovoltaica funciona desde o início de outubro de 
2018, tem potência de 100 kW, com capacidade para 
fornecer energia para os prédios próximos à sua loca-
lização.

 

UFSM continua campanha de eficiência energética

 

Ano passado, foram trocadas diversas lâmpadas na 
Universidade! Uma atitude simples que ajuda a economi-
zar R$ 140,00 por dia, totalizando R$ 4.340,00 por mês.
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O Dia do Servidor Público é celebrado 
anualmente em 28 de outubro e comemora o 
profissional que trabalha em diversas áreas 
do Poder Público, em escolas, hospitais, es-
critórios e repartições públicas de nível mu-
nicipal, estadual e federal. A data surgiu por 
meio do Conselho Federal do Serviço Públi-
co Civil, motivado pela fundação do Departa-
mento Administrativo do Serviço Público do 
Brasil, em 1938 e, recordando a criação das 
leis que regem os direitos e deveres dos ser-
vidores públicos - Decreto Lei nº 1.713, de 
28 de outubro de 1939. Assim, o artigo 236 
da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
determina  28 de outubro, oficialmente, o Dia 
do Servidor Público no Brasil.

Dia do Servidor Público é comemorado 
em 28 de outubro
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Ocorreu entre os dias 21 e 25 de outubro, a Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, um 
evento que tem por objetivo estimular a iniciação dos alunos de graduação e de pós-gradua-
ção no meio acadêmico. No evento é promovida a troca de experiências, divulgação de tra-
balhos de ensino, pesquisa e extensão, e o asseguramento do reconhecimento institucional 
das atividades dos estudantes.

Junto das apresentações orais, em painel ou apresentações performáticas de trabalhos, 
a JAI oferece diversas palestras de várias áreas do conhecimento. Além disso, também ocor-
rem outros “Eventos Satélites”, feitos por unidades ou sub-unidades acadêmicas da Univer-
sidade. Paralelamente, acontece a JAI JOVEM, evento que recebe inscrições de escolas de 
ensino médio da região de abrangência da 8ª Coordenadoria Regional de Educação.

O Colégio Politécnico da UFSM esteve presente através de seus discentes que represen-
taram o Colégio, foram mais de 100 trabalhos inscritos para apresentação. A seguir, algumas 
das exposições dos alunos.

 

Politécnico na JAI: confira trabalhos 
apresentados pelos alunos do Colégio 
na Jornada Acadêmica Integrada da 
UFSM
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Para solicitar a cobertura de even-

tos, responda ao formulário: “Cober-

tura de eventos”, disponível no site 

do Colégio Politécnico UFSM.

11

Divulgação de notícias e cobertura de eventos

Quer a sua notícia aqui também?

Responda ao formulário “Divulga-

ção de notícias” disponível no site do 

Colégio Politécnico UFSM.

Ou pelo link: 

*Aos interessados em divulgação institucional na TV do Bloco F do Colégio Politécnico, encaminhem o 

material para o e-mail da Assessoria de Comunicação: assessoriadecomunicacao@politecnico.ufsm.br

https://forms.gle/hnP4ErhrBrWfcn2f6
https://forms.gle/hnP4ErhrBrWfcn2f6
https://forms.gle/n8aERJqtKgQiLvgm6
https://forms.gle/n8aERJqtKgQiLvgm6
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO -  

COLÉGIO POLITÉCNICO 
WWW. POLITECNICO.UFSM.BR

/politecnico.ufsm

assessoriadecomunicacao@ 
politecnico.ufsm.br

(55) 3220-8273

EDIÇÃO DE CONTEÚDO:
Lucas Felipe da Silva

LAYOUT E DIAGRAMAÇÃO:
Talita Moraes

REVISÃO:
Sônia Maria M. Crescencio

COORDENAÇÃO DO PROJETO  
DE EXTENSÃO EM ASSESSORIA  

DE COMUNICAÇÃO:
Sônia Maria M. Crescencio
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EXPEDIENTE CONTATO


	Botão 26: 
	Botão 28: 
	Botão 29: 
	Botão 30: 
	Botão 31: 
	Botão 32: 
	Botão 33: 
	Botão 34: 
	Botão 35: 
	Botão 36: 
	Botão 37: 
	Botão 38: 
	Botão 39: 
	Botão 2: 
	Botão 1: 
	Botão 3: 
	Botão 4: 
	Botão 5: 
	Botão 56: 
	Botão 57: 
	Botão 58: 
	Botão 59: 
	Botão 60: 
	Botão 61: 


