Orientações para estudantes ingressantes no
Regime de Exercícios Domiciliares Especiais – 2021

Seja bem-vinda(o)!

Você está ingressando no
Colégio Politécnico da UFSM!
Aqui você irá encontrar
qualificação profissional e
técnica, além de crescimento
pessoal.
Este guia irá auxiliar você nesse
processo inicial, facilitando sua
experiência enquanto estudante
nesta instituição!

Vista do Colégio Politécnico da UFSM
Foto: Site do Colégio Politécnico da UFSM

SOBRE O REGIME DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES
ESPECIAIS – REDE
O Regime de Exercícios Domiciliares Especiais (REDE) é uma combinação dos
exercícios domiciliares com as características do ensino remoto e da mediação por
Tecnologias Educacionais em Rede (TER) e será utilizado de forma transitória,
durante o período de suspensão das atividades presenciais, em razão da Pandemia
de COVID-19, e na transição para o retorno das atividades presenciais.
No REDE, as atividades de ensino podem ser desenvolvidas sem a presencialidade,
através de Ambientes Virtuais de Aprendizagem e/ou com a intermediação de
Tecnologias Educacionais. O REDE pode contemplar aulas remotas e práticas,
eventos, encontros, bancas, formaturas, estágios, etc.
O REDE é regulamentado na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
pelas Resoluções nº 024/2020 e nº 042/2021.

MATRÍCULA

Uma vez aprovado no processo de seleção, na
primeira matrícula, o estudante tem seu nome
vinculado a todas as disciplinas que estão
sendo oferecidas no semestre em questão.

No caso de o estudante pretender realizar apenas um módulo, e
não todo, o curso deverá manifestar essa vontade junto ao Setor
de Registro e Controle Acadêmico do Colégio Politécnico, através
do e-mail secretariaescolar@politecnico.ufsm.br.

O não encaminhamento do pedido de
rematrícula semestral nos prazos estabelecidos
acarreta na perda do vínculo com o curso.

TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
O trancamento poderá ser total ou parcial e é concedido aos estudantes dos cursos
técnicos de acordo com as normas constantes na RESOLUÇÃO POLITÉCNICO/UFSM
Nº 001/2006. As Resoluções da UFSM nº 024/2020 e nº 042/2021 flexibilizaram o
número máximo de trancamentos permitidos, durante a Pandemia de COVID-19.
O trancamento parcial deve ser solicitado se o estudante desistir de cursar alguma
disciplina após o período de ajuste de matrícula; já o trancamento total deve ser
solicitado quando o estudante desejar trancar todas as disciplinas do semestre.
As solicitações de trancamento devem ser realizadas no Portal do Aluno dentro do
período estabelecido pelo Calendário Letivo do Colégio.

Cancelamento

O cancelamento da matrícula significa o
desligamento do estudante do curso. Pode
ser solicitado em qualquer época do ano.

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS
Os pedidos de aproveitamento de estudos/dispensa de disciplinas poderão ser
requeridos pelos estudantes que ingressaram em 2021, de acordo com as
orientações que constam no ATO NORMATIVO POLITÉCNICO/UFSM Nº 001/2015, nos
períodos previstos no Calendário Letivo 2021.
Poderão ser requeridas para aproveitamento:
a) mediante o estabelecimento de equivalência: disciplinas cursadas em outros
cursos técnicos ou em curso superior com carga horária e conteúdo programático
igual ou superior.
b) mediante avaliação: aproveitamento de estudos obtidos em cursos de educação
profissional de nível básico, no mundo do trabalho ou por meios informais de
aprendizagem.
Os pedidos de aproveitamento serão realizados exclusivamente via Portal do Aluno,
com exceção dos pedidos por avaliação/autodidata que deverão ser encaminhados
pelo e-mail secretariaescolar@politecnico.ufsm.br.

Os benefícios do Programa de Assistência
Estudantil da UFSM (moradia, transporte,
alimentação, aquisição de material
pedagógico) devem ser requeridos junto à
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE),
nos termos do que determinam as
Resoluções n. 025/14 e n. 035/15 da UFSM.
Consultar a PRAE quanto às normativas e
benefícios vigentes durante o REDE.
E-mail para contato com a PRAE:
secretariaprae@ufsm.br.

A Coordenadoria de Ações Educacionais
(CAEd) desenvolve ações de apoio junto ao
público da UFSM, voltadas ao acesso, à
permanência, à promoção da aprendizagem,
à acessibilidade e às ações afirmativas.
Estrutura-se a partir do Observatório de
Ações de Inclusão e de três subdivisões:
Acessibilidade, Ações Afirmativas Sociais,
Étnico Raciais e Indígenas e Apoio à
Aprendizagem.
Conheça os serviços da CAEd.
E-mail para contato com a CAEd:
caed@ufsm.br.

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO
A avaliação da aprendizagem dos estudantes dos cursos técnicos seguirá as normas
vigentes na UFSM, sendo expressa em notas de zero (0) a dez (10,00) atribuídas
pelos docentes responsáveis pelas disciplinas, sendo a nota média (7,00).
O estudante que alcançar nota média inferior a sete (7,00), deverá realizar a
avaliação final. A nota mínima para a aprovação na disciplina, após a realização da
avaliação final, é cinco (5,00), obtida através da média aritmética das notas das
avaliações parciais e final.
A composição das notas e os meios de avaliação ficarão a
critério de cada professor, respeitando as normas da UFSM no
que se refere ao número, à forma e à frequência de
avaliações.
Desse modo, a avaliação da aprendizagem dos estudantes
visará à sua progressão para o alcance do perfil profissional
de conclusão, sendo contínua e cumulativa.

FORMATURA
A formatura é a solenidade festiva de concessão do Título de
Técnico aos estudantes que concluírem o curso e segue as
normativas vigentes.
Excepcionalmente e a critério da Direção do Colégio, em
solicitação formalizada e justificada, a solenidade de
atribuição de título para o formando que não participar do
ato solene, poderá ser efetivada no Gabinete da Direção do
Colégio, em data a ser definida pela Diretora.

CALENDÁRIO LETIVO 2021
DATAS BASES
Primeiro Semestre
Início das aulas: 18/05/2021
Ajustes de matrícula: 18 a 25/05/2021
Pedidos de aproveitamento: 01/04 a 11/06/2021
Solicitações de trancamento: 23/03 a 11/06/2021
Publicação dos resultados parciais: 04/09/2021
Término das aulas: 04/09/2021
Divulgação dos resultados finais: 11/09/2021

COMO ACESSAR O PORTAL DO ALUNO E O MOODLE ?
Para acessar o Portal do Aluno,
basta clicar na imagem ao lado,
digitar sua matrícula e senha
(caso a senha ainda não tenha sido
cadastrada, o Portal do Aluno poderá
ser acessado digitando a sua data de
nascimento no formato DDMMAAAA).

Para acessar o Moodle,
basta clicar na imagem ao
lado, selecionar a opção
presencial e digitar sua
matrícula e senha
(será a mesma do Portal do
Aluno).

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail direçãodeensino@politecnico.ufsm.br

A UFSM conta com um aplicativo chamado
UFSM Digital
Disponível em:

O aplicativo conta com serviços como o cardápio do
Restaurante Universitário (RU), saldo e agendamento
das refeições, renovações de livros na Biblioteca, notas
e faltas do semestre atual, bem como consultas de
horários de ônibus.

COMO CRIAR UM E-MAIL INSTITUCIONAL?
Crie através do Portal do Aluno

Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail direçãodeensino@politecnico.ufsm.br

COMO SOLICITAR A CARTEIRINHA DO
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU)/BIBLIOTECA?

Em caso de dúvidas, procurar a Secretaria do RU ou entrar em contato pelo
e-mail secretaria.ru@ufsm.br ou (55) 3220-8405.

CONTATOS
Colégio Politécnico da UFSM
Endereço Eletrônico: www.ufsm.br/unidades-universitarias/politecnico/
E-mail: colegio@politecnico.ufsm.br
Setor de Registro e Controle Acadêmico
E-mail: secretariaescolar@politecnico.ufsm.br
Departamento de Ensino
E-mail: direcaodeensino@politecnico.ufsm.br
Departamento de Pesquisa e Extensão
E-mail: depe@politecnico.ufsm.br
Departamento de Administração
E-mail: administrativo@politecnico.ufsm.br

ADMINISTRAÇÃO DO COLÉGIO POLITÉCNICO
Diretora do Colégio Politécnico
Vice-Diretor
Departamento de Infraestrutura
Departamento de Administração
Departamento de Pesquisa e Extensão
Departamento de Ensino
Supervisão Escolar
Chefe da Coord. de Registros Escolares
Secretária Administrativa da Direção

Marta Von Ende
Moacir Bolzan
Cristiano de Ávila Dotto
Cristiano G. de Barros
Gustavo Pinto da Silva
Marcia Rejane Julio Costa
Zelmielen Adornes de Souza
Daniela de Mello
Eliani Marisa Durand Ferreira

COORDENAÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS
Técnico em Administração
Técnico em Agricultura
Técnico em Agricultura de Precisão
Técnico em Agropecuária
Técnico em Alimentos
Técnico em Contabilidade
Técnico em Cuidados de Idosos
Técnico em Enfermagem
Técnico em Farmácia
Técnico em Geoprocessamento
Técnico em Informática
Técnico em Meio Ambiente
Técnico em Paisagismo
Técnico em Secretariado
Técnico em Zootecnia

Gustavo Fontinelli Rossés
Adão Leonel Mello Corcini
Hércules Nogueira Filho
Hércules Nogueira Filho
Magda Aita Monego
Marcia Helena dos S. Bento
Guilherme E. Weiss Pinheiro
Rhea Silvia de Ávila Soares
Ana Paula Daniel
Diogo Belmonte Lippert
Bruno Augusti Mozzaquatro
Maurício V. Motta Tratsch
Denise Estivalete Cunha
Marcia Just do Nascimento
Diana Bertani Giotto

COORDENAÇÃO DO ENSINO MÉDIO
Coordenador

Rodrigo Rozado Leal

COORDENAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES
Geoprocessamento
Gestão Ambiental
Gestão de Cooperativas
Sistemas para Internet

Ana Caroline Paim Benedetti
Roni Blume
Gabriel Murad Velloso Ferreira
Juçara Salete Gubiani

COORDENAÇÃO DA ESPECIALIZAÇÃO
Geomática

Claire Delfini Viana Cardoso

COORDENAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL
Agricultura de Precisão

Telmo J. C. Amado
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