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Proinfra esclarece sobre divulgação de eventos na Universidade 

Confira, abaixo, o informativo que 

esclarece sobre a divulgação de eventos 

nos espaços físicos da UFSM.
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Visita do PPG em Administração ao Colégio 

No dia 02 de junho de 2015, o PPG 

em Administração da UFSM realizou uma 

visita técnica às dependências do Colégio 

Politécnico a fim de vislumbrar na prática 

as ações de sustentabilidade efetuadas por 

esta unidade. O assunto da aula foi "A 

Educação para a Sustentabilidade"; a visita 

técnica fez parte da apresentação dos 

alunos Ana Luiza Facco, Lucas Veiga Ávila, 

Marcelo Arigony, Marcia Bento e Sandra 

Obregon, alunos de mestrado e de 

doutorado, como atividade da disciplina 

Organizações e Sustentabilidade e sob a 

tutela do Prof. Marcelo Trevisan. 

 

Durante a visita, o Prof. Cícero 

Nogueira explicou o funcionamento da 

captação da água chuva, o seu 

aproveitamento nos setores de paisagismo 

e para lavagem de veículos e máquinas, e 

seus benefícios, inclusive financeiros.  

Ao final, o grupo de alunos 

distribuiu uma planta suculenta para que 

cada um se lembre de ter atitudes 

sustentáveis. 

A avaliação da aula foi muito 

positiva, pois demonstrou que é possível 

falar sobre sustentabilidade em qualquer 

disciplina. 
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Fonte: Prof. Marcia Bento 

Realização do XI EnTeAd e II EnTeC 

Foi realizado no Colégio Politécnico 

da UFSM, durante os dias 25, 26, 27 e 28 

de maio, sob a coordenação dos 

professores Marcia Helena dos Santos 

Bento e Vitor Kochhann Reisdorfer, o XI 

EnTeAd (Encontro dos Técnicos em 

Administração) e II EnTeC (Encontro dos 

Técnicos em Contabilidade). Neste ano, 

participaram também alunos dos cursos de 

Gestão de Cooperativas e o curso técnico 

em Secretariado. 
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Com a participação de 199 

estudantes inscritos, o evento contou com 

a presença de palestrantes de várias 

regiões do Estado e também do Paraná. 

No dia 25, ocorreu a palestra de 

abertura intitulada “O que serei daqui a 10, 

20 anos?” com o palestrante Carlos Costa 

Beber. Nos dias 26 e 27, aconteceram 

eventos simultâneos em três salas do 

Colégio Politécnico: a “Mesa redonda com 

os ex-alunos”, com o mediador Gilmar 

Wackulicz; e “Social: Você está 

preparado?”, com o palestrante do CRCRS 

Cesar Thompsen;  “Cooperativas de 

Trabalho”, com o palestrante Lindomar 

Assi; “Minicurso de Educação Econômica”, 

com o Prof. Gilmar Wackulicz; “As 

Empresas contábeis na era digital: e-

Contábil” com o palestrante Leandro Rigo; 

e, a palestra  “Sustentabilidade” com o 

palestrante Marçal Paim da Rocha. 

No encerramento, dia 28, ocorreu 

a Palestra “Visão Macro do 

Empreendedorismo”, com o palestrante 

Santos Viana. O evento foi apoiado por 

CESPOL, Rigo Assessoria Empresarial, Ford 

Superauto e CRCRS, com distribuição de 

brindes de patrocínios diversos, para os 

participantes. 
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Campanha do Agasalho 2015 
 

A Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas da UFSM (PROGEP), com o apoio 

do Centro de Ciências Sociais e Humanas 

(CCSH), está promovendo a Campanha do 

Agasalho 2015.  

Com o slogan "Doe agasalhos e 

aqueça corações", a quarta edição da 

Campanha recebe doações até 12 de 

junho.  

A Campanha abrange os campis da 

UFSM de Santa Maria, Cachoeira do Sul, 

Frederico Westphalen, Palmeira das 

Missões e Silveira Martins. No campus 

sede, os postos de coleta são: CE, CCSH 

(prédio 74C e prédio da Antiga Reitoria), 

CTISM, HUSM, Colégio Politécnico e 

Reitoria.  

Podem ser doadas roupas, calçados 

e cobertores, que serão encaminhados a 

entidades das cidades participantes. 

A equipe organizadora chama 

atenção para que as peças estejam em 

condições de uso, pedindo que não sejam 

doadas roupas sujas ou molhadas. 

Participe da Campanha do 

Agasalho e ajude a aquecer muitos 

corações neste inverno! 

 

Semana Acadêmica de Tecnologia em Geoprocessamento inicia no dia 16 

A 3ª Semana Acadêmica de 

Tecnologia em Geoprocessamento será 

realizada de 16 a 19 de junho, 

no anfiteatro do Colégio Politécnico da 

UFSM. 

As inscrições podem ser realizadas 

na sala A-12 do Colégio Politécnico, das 

12h às 13h30min, ou no site do evento 

(http://dategufsm.wix.com/dateg).

 

 

http://dategufsm.wix.com/dateg
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Comunicado 

Em decorrência da previsão de chuva para esta quarta-feira, 10 de junho, a Festa 

Junina do Colégio Politécnico da UFSM, promovida pelos alunos do Ensino Médio, foi 

transferida para o dia 17 de junho, próxima quarta.  

A comissão organizadora convida toda a comunidade acadêmica e conta com a 

presença de todos. 
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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. 

 


