
1 
 

 

Boletim do Politécnico 

 
Alunos premiados na Olimpíada de Física 

Os alunos do Colégio Politécnico 

da UFSM Sámili Wagner da Silva, Luísa 

Neis Ribeiro, Valentino Amadeus 

Sichinel, Luan Costa da Costa, Mariana 

Moreira Moura e Leonardo Veduim 

Marcuzzo foram premiados na edição 

de 2014 da Olimpíada Gaúcha de Física 

(OGF).  

Mais informações em 

http://boltz.ccne.ufsm.br/obf/.  

 

Reunião com Bolsistas do Projeto Mais Gestão 

No dia 8 de maio de 2015, os 

professores Gabriel Murad Velloso Ferreira 

e Marta Von Ende realizaram uma reunião 

com os bolsistas selecionados para integrar 

o Programa Mais Gestão.  

O Mais Gestão é um programa do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) que visa promover o fortalecimento 

das cooperativas da agricultura familiar, 

por meio da qualificação dos sistemas de 

gestão e de acesso aos mercados. Na 

UFSM, o projeto prevê cinco bolsas de 

iniciação científica para alunos que tenham 

interesse em atuar em cooperativas e 

associações da agricultura familiar. Essas 

bolsas fazem parte do Programa de Estágio  

Universidade Federal de Santa Maria. Segunda-feira, 25 de maio de 2015. Nº 370 

http://boltz.ccne.ufsm.br/obf/


2 
 

 

Boletim do Politécnico 

Jovem Cooperativista, que está sendo 

delineado no âmbito do projeto. 

A reunião teve como finalidade 

saudar os novos bolsistas, fazer uma 

apresentação detalhada do  Mais Gestão 

bem como  o  andamento do Programa. Os 

bolsistas selecionados terão a 

oportunidade de atuar na parte de 

assistência técnica/gestão dos 

empreendimentos pelo período de 12 

meses. Além dos bolsistas selecionados, o 

projeto já conta com três alunos 

voluntários: Aline Furman e Maurício 

Piccin, do curso de Gestão de Cooperativas, 

e Renata Rocha de Oliveira do curso 

Técnico em Informática. Os bolsistas 

selecionados foram: 

 

Candidatos Selecionados Cursos 

Cristiane Rodrigues de Oliveira 
Técnico em Meio Ambiente e  
Superior de Tecnologia em Geoprocessamento 

Lúcia Mariaci Ribeiro Martins Técnico em Cooperativismo EaD 

Nandria Scherer Gestão de Cooperativas 

Rafael Morais Correa Técnico em Informática 

Shana Oliveira dos Santos Gestão de Cooperativas 
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Posse da Nova Diretoria da CESPOL 

A nova Diretoria da CESPOL tomou 

posse na noite de 14 de maio, em 

Assembleia Geral Ordinária no Anfiteatro, 

com a presença dos associados e da 

Professora Coordenadora, Fabiana Stecca. 

Como convidados estiveram presentes os 

Professores Jaime Stecca, Gabriel Velloso 

Ferreira e Marta Von Ende. As eleições 

ocorreram no dia 12 de maio e a chapa 

única teve a unanimidade dos votos. 

A nominata da Diretoria Gestão 

2015/2016, composta por acadêmicos do 

Curso de Gestão de Cooperativas, é a 

seguinte: 

 Presidente: Alex Nunes Lima; 

 Vice-presidente: Napoleão 

Saldanha Penteado; 

 1ª secretária: Leticia Ribeiro dos 

Santos; 

 2ª secretária: Vera Lucia 

Valmerate; 

 1ª tesoureira: Camila Millani 

Santini; 

 2° tesoureiro: Dilvan Vieira; 

 1ª gerente: Angélica dos Santos 

Ribas;  

 2° gerente: Marla Taisa dos Santos 

Ziliel; 

 Na referida assembleia, além da 

prestação de contas do ano fiscal de 2014, 

foram ressaltadas as ações efetuadas pela 

Gestão 2014/2015, o apoio constante da 

Direção do Colégio, e procedeu-se à 

eleição dos novos membros do Conselho 

Fiscal.  
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 Fonte: Profª.  Fabiana Stecca             
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Divulgação 
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Curso de Gestão de Cooperativas recebe Coordenadora do Projeto 

Esperança/Cooesperança 

Na noite do dia 20 de maio, os 

alunos do 4º semestre do curso de Gestão 

de Cooperativas assistiram a uma palestra 

com Ir. Lourdes Dihil, coordenadora do 

Projeto Esperança/Cooesperança. A 

palestra abordou os princípios da 

economia solidária bem como sua origem e 

definição, um breve histórico do Projeto e 

sua forma de atuação em redes, questões 

relacionadas à autogestão e à formação de 

grupos.  

Dihil destacou a importância do 

curso na formação de profissionais com 

habilidades técnicas da área de gestão, 

mas salientou também a importância de 

uma formação humanista, que valorize a 

solidariedade, a cooperação e a 

participação. A valorização do indivíduo e 

de sua atuação na sociedade foram 

enfatizadas.  

Esta apresentação foi mais uma 

iniciativa que buscou propiciar aos 

acadêmicos o contato com diferentes 

realidades do cooperativismo e 

associativismo. 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 Boletim do Politécnico  

Fonte: Prof. Gabriel Ferreira 

Vice-presidentes do Sicredi palestram ao curso de Gestão de 

Cooperativas 

Também na noite do dia 20 de 

maio, o curso de Gestão de Cooperativas 

do Colégio Politécnico da UFSM recebeu a 

visita dos vice-presidentes do Sicredi, 

Renato José Marin e Pedro Ubiracy Dias 

Ferreira. Eles realizaram uma palestra 

durante a aula do Prof. Vitor Reisdorfer 

sobre o tema: Motivação para Constituição 

do grupo Sicredi enquanto cooperativa e 

sua evolução ao longo de sua história. 

A primeira Cooperativa de Crédito 

no Brasil foi fundada em 28 de dezembro 

de 1902. O Sicredi de Santa Maria é a 

terceira Cooperativa de crédito mais 

longeva do Brasil e, atualmente, é um dos 

três principais sistemas de cooperativas de 

crédito brasileiros. Quando na constituição
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da Cooperativa de crédito de Santa Maria, 

nas cidades em que atua, não havia 

serviços bancários, a necessidade destes 

serviços motivou os cidadãos a se unirem e 

criarem a solução para essas demandas.  

Atualmente o Sicredi opera com 

115 cooperativas de crédito, integradas 

horizontal e verticalmente. A integração 

horizontal está representada na rede de 

mais de 1.100 unidades de atendimento e 

postos avançados, distribuídos em 905 

municípios, em onze estados brasileiros. 

Na integração vertical, as cooperativas 

estão organizadas em quatro Centrais – 

acionistas da Sicredi Participações S.A., 

uma Confederação, uma Fundação e um 

Banco Cooperativo que controla empresas 

específicas que atuam na distribuição de 

seguros, administração de cartões e de 

consórcios. Em dezembro de 2011, o 

sistema superou dois milhões de 

associados. 

 

 

Fonte: Prof. Vitor Reisdorfer 
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Biblioteca com novas aquisições 

 CARVALHO, Marly Monteiro de; PALADINI, Edson Pacheco (Coord.). Gestão da 
qualidade: teoria e casos. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 2012. 

 
 FREJLICH, Jaime. Óptica. São Paulo: Oficina de textos, 2011. 

 
 HARDY, G. H.; WRIGHT, E. M. An introduction to the theory of numbers. Oxford, UK: 

Oxford University Press, 2008. 
 

 OLIVEIRA, Luís Martins et al. Manual de contabilidade tributária. 13.ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 

 
 PADOVEZE, Clóvis Luís; BENEDICTO, Gideon Carvalho de. Análise das demonstrações 

financeiras. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
 

 RIBEIRO, Osni Moura; PINTO, Mauro Aparecido. Introdução à contabilidade tributária. 
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 
 SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 
 

Equipe da Fruticultura realiza cinco treinamentos 

No dia 09 de maio, o Curso Técnico 

em Fruticultura realizou um dia de campo 

sobre as potencialidades das frutíferas para 

geração de renda. Participaram 144 

pessoas, sendo que houve cinco estações, 

onde uma delas foi coordenada pela 

Emater e as outras quatro pela equipe do 

Politécnico e alunos do EAD.  

Os orientadores foram os tutores 

Rogério Anese e Jonas Janner Hamann e os 

professores Tatiane Balen (IF Farroupilha) e 

Diniz Fronza. Participou também da 

organização o servidor Anderson Rafael 

Webler. 

No dia 12 de maio, o setor de 

fruticultura realizou um treinamento sobre 

a Nogueira Pecã para estudantes da Escola  
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Técnica Estadual de Cachoeira do Sul. Além 

do treinamento e de aulas práticas, os 

estudantes visitaram um produtor da 

região. 

 

Nos dias 15 e 16 de maio, foi 

realizado o Curso de Nogueira Pecã para 56 

produtores, principalmente da região Sul 

do Brasil.  Já no dia 22 de maio, ocorreu o 

Curso de Poda das Plantas Frutíferas para 

os estudantes da Agronomia, que fez parte 

da Semana Acadêmica do curso. A equipe 

da Fruticultura participa da Semana 

Acadêmica com cursos de fruticultura há 

oito anos. 

No dia 23 de maio a Equipe da 

Fruticultura fez parte do treinamento de 

nogueira pecã em Cachoeira do Sul, onde 

foi demonstrada a mecanização da cultura.  

O Politécnico em conjunto com 

empresas está desenvolvendo máquinas 

que colhem e recolhem as nozes, pois a 

mão de obra é um dos gargalos para a 

fruticultura.  

Nos primeiros cinco meses do ano, 

o setor de fruticultura realizou 

treinamentos para 1119 pessoas. 
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Diagramação e Edição: 

 Denise C. Gonzales- Secretária Executiva do Colégio Politécnico da 

UFSM; 

 Barbara Nogara- Assessoria de Comunicação; 

 Miriane Costa Fonseca- Revisão. 

 


