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Diretor do Politécnico participa da REDITEC 

Nos dias 20 a 23 de outubro, 

aconteceu a Reunião dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (Reditec), que é 

um evento nacional cujo objetivo é 

promover debates sobre as políticas, os 

desafios e os rumos da educação 

profissional e tecnológica no Brasil. 

O evento é realizado pelo Conselho 

Nacional das Instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (Conif) e pela Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação (Setec/MEC), 

direcionado a gestores de institutos 

federais, centros federais de educação 

tecnológica, escolas técnicas federais 

vinculadas a universidades e do Colégio 

Pedro II.  

O Secretário de Educação 

Profissional e Tecnológica, Marcelo Feres, 

falou que o momento pede que se trabalhe 

muito a questão da criatividade e que 

temos muita competência em nossa rede 

de educação profissional e tecnológica. 

O secretário lembrou ainda do 

compromisso que a rede federal tem em 

ser protagonista, induzindo o 

desenvolvimento do País, ressaltando a 

importância do Plano Nacional de 

Educação para atingir esse objetivo, 

destacando as metas 10 e 11 do Plano, 

conforme segue.  

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% 

(vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na forma integrada 

à educação profissional. 
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Meta 11: triplicar as matrículas da 

educação profissional técnica de nível 

médio, assegurando a qualidade da oferta 

e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 

expansão no segmento público. 

Para finalizar, Feres apresentou 

alguns desafios para as políticas públicas 

de fortalecimento da educação profissional 

e tecnológica. Dentre os pontos citados, 

destaque para uma maior integração entre 

o ensino médio e o ensino profissional e 

tecnológico, estímulo ao 

empreendedorismo, promoção da 

formação docente e a intensificação da 

oferta de educação à distância e da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Já a diretora de Políticas de 

Educação Profissional e Tecnológica da 

Setec/MEC Nilva Schroeder, falou sobre a 

expansão da rede de educação profissional 

e tecnológica alinhada ao Plano Nacional 

de Educação. 

O Prof. Aristeu Gomes Tininis da 

Secretaria de Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação do Ministério da 

Ciência e Tecnologia, falou das relações 

entre o Governo, Empresas e Academia no 

universo dos Incentivos fiscais para o 

desenvolvimento tecnológico do Brasil. 

Destacou a importância da utilização da Lei 

do Bem para a captação de recursos de 

empresas para o desenvolvimento da 

ciência e tecnologia. 

Paralelamente ocorreu a reunião 

do CONDETUF (Conselho Nacional dos 

Dirigentes das Escolas Técnicas Vinculadas 

às Universidades Federais), onde foram 

tratados assuntos como o aluno 

equivalente; professor equivalente; criação 

de estrutura de pessoal para o EAD; 

inclusão de alunos de cursos técnicos no 

projeto de lei 8.084-B que trata das 

empresas júnior; permanência e êxito dos 

alunos nas escolas; situação da oferta de 

PROEJA e sua inclusão no PRONATEC; base 

nacional tecnológica comum; e acesso aos 

dados institucionais no SIMEC. 



3 
 

 

Boletim do Politécnico 

 

 



4 
 

 

Boletim do Politécnico 

V SIMGESCOOP 

De 10 a 13 de novembro ocorrerá o 

V Simpósio de Gestão de Cooperativas 

(SIMGESCOOP), no Auditório Prof. Dr. 

Mariano da Rocha no Colégio Politécnico 

da UFSM, com o tema ‘‘Cooperativismo: o 

equilíbrio entre o econômico e o social’’. 

A programação inicia-se às 

18h30min do dia 10 e abordará, através de 

palestras, temas como Gestão e 

Cooperativismo. Haverá ainda oficinas que 

abordarão o cooperativismo na atualidade, 

gestão e contabilidade. 

As inscrições vão do dia 03 ao dia 

05 na sede da CESPOL com o valor de 7 

reais para sócios e 10 reais para não sócios. 
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Paisagismo em ação 

No dia 14 de outubro, estiveram 

em visita ao setor de Paisagismo do Colégio 

Politécnico as fonoaudiólogas, professoras 

e alunos da Associação Colibri de Santa 

Maria, que atende pessoas com 

necessidades especiais.  

A visita teve como finalidade 

conhecer as atividades ali desenvolvidas, 

bem como oportunizar aos alunos 

visualizarem as plantas que serão utilizadas 

no projeto paisagístico que será realizado 

na referida associação. 

Integrantes da Associação Colibri em visita 

Já nos dias 27 e 28 de outubro, 

ocorreu o I curso de Plantas Medicinais do 

Colégio Politécnico da UFSM, ministrado 

pela professora Marília Mattos. 

A iniciativa foi uma parceria do 

Curso Técnico em Paisagismo juntamente 

com o projeto de extensão de Plantas 

Medicinais e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural, o SENAR. 

I Curso de Plantas Medicinais                                                                   
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Viagem de estudo dos Cursos Técnico e Superior em 

Geoprocessamento 

Os acadêmicos dos Cursos Técnico 

e Superior em Geoprocessamento do 

Colégio Politécnico da UFSM e os 

professores Antoninho João Pegoraro, 

Valmir Viera e Roberto Cassol do curso de 

Geografia, realizaram visitas técnicas no 

período de 25 a 31 de outubro a empresas 

ligadas ao setor de geotecnologias. 

A visita aconteceu numa turnê que 

saiu de Santa Maria e passou por Curitiba, 

São Paulo, São José dos Campos e Rio de 

Janeiro. 

As empresas visitadas foram: 

Esteio Aerolevantamentos em Curitiba, PR, 

recepcionados pelo diretor Rogério; 

Empresa Engesat,  também em Curitiba, 

PR,  recepcionados pelo diretor Laurent; 

INPE – São José dos Campos, 

recepcionados pela coordenadora de 

visitas Marcia Alvarenga; Base 

Aerolevantamentos em São Paulo, SP, 

recepcionados pela diretora Fatima e IBGE 

– Rio de Janeiro, recepcionados pelo 

Engenheiro Agrimensor  Darlan. 

A viagem objetivou conhecer as 

principais empresas do segmento de 

geoinformação e de geotecnologias, em 

que foram apresentados os satélites e 

softwares mais avançados e as aplicações 

que podem ser desenvolvidas a partir 

destes recursos e das ferramentas 

existentes. 

Ao final de cada explanação, várias 

perguntas foram feitas demonstrando o 

interesse dos acadêmicos em conhecer o 

mercado, na prática, e entender quais são 

os canais de entrada para empresas ou 

para o empreendedorismo. 

Com isso, a busca proporcionou 

uma experiência de imersão na realidade, 

colocando os acadêmicos dentro do 

ambiente das empresas, conversando 

diretamente com os profissionais que 

acabaram de sair das universidades ou que 
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 Esteio Aerolevantamentos 

 

 

Empresa Engesat  

 INPE – São José dos Campos 

Base Aerolevantamentos 

IBGE – Rio de Janeiro 
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Próximos eventos 

Acompanhe aqui, os próximos eventos que ocorrerão nas dependências do Colégio 

Politécnico: 

 De 10 a 13 de novembro: V SIMGESCOOP; 

 De 04 a 06 de novembro: Semana Acadêmica do Curso Técnico em 

Agropecuária; 

 De 16 a 18 de novembro: I Semana Acadêmica do Curso de Sistemas para 

Internet; 

 De 17 a 19 de novembro: VI Simpósio do Curso Técnico em Paisagismo. 
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Diagramação e Edição: 

 Denise C. Gonzales- Secretária Executiva do Colégio Politécnico da 

UFSM; 

 Barbara Nogara- Assessoria de Comunicação; 

 Sônia Maria Moreira Crescencio - Revisão. 

 

 


