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Entre os dias 11 e 15 de setembro, no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFF), campus Frederico Westphalen, acon-
teceu  a 2ª Semana de Integração Campus – Comunidade (SICC) e a 1ª 
Semana do Técnico em Agropecuária.

Os eventos apresentaram programações independentes e diversas. A 
Semana do Técnico em Agropecuária, em específico, contou com oficinas e 
minicursos voltados à formação prática dos  alunos. O professor Adão Le-
onel Mello Corcini, do Colégio Politécnico da UFSM, ministrou, nos dias 15 
e 16, o curso sobre “Regulagem e calibração de pulverizadores agrícolas”. 
O curso contou com a participação de alunos, técnicos-administrativos em 
educação e produtores rurais.

Professor do Colégio ministra curso no IFF de Frederico Westphalen
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Estiveram em Brasília (DF), nos dias 19 e 20 de setembro, o professor 
Luiz Fernando Sangoi, coordenador do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
(EBTT), o professor Valmir Aita, diretor do Colégio Politécnico, e o professor 
Luciano Vilanova, diretor do CTISM, para participarem da reunião do Conse-
lho Nacional de Diretores das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades 
Federais (CONDETUF). A questão orçamentária esteve entre os principais as-
suntos tratados, tendo-se obtido dos dirigentes da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) o compromisso de que serão revistos 
os cortes orçamentários ora vigentes.

Em reunião com a diretora do Departamento de Políticas e Programas 
de Inclusão Social, professora Sônia da Costa, e com o Secretário de Políti-
cas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, professor Jailson de Andrade, foi obtida a confirma-
ção da aprovação do projeto do Centro Vocacional Tecnológico, projeto fru-
to da parceria entre CTISM e Politécnico que envolve recursos da ordem de 
R$1.200.000,00.

Dirigentes do EBTT participaram de  reuniões em Brasília
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Na manhã do dia 22, sexta-feira, o diretor Valmir Aita, a vice-di-
retora Marta Von Ende, o professor Alessandro Miola e a professora 
Marinêz da Silva reuniram-se com Bruna Lunkes e Jozene Noal, aca-
dêmicas de Relações Públicas que estão assessorando a comunica-
ção do Colégio no âmbito da disciplina de “Assessoria de Relações 
Públicas”. O objetivo da reunião foi a exposição de projetos que as 
estudantes planejam implantar para melhorar a comunicação inter-
na e externa do Politécnico.

Foram propostos como pontos para discussão a criação de um 
guia da assessoria de comunicação, o desenvolvimento de um grupo 
de discussão junto aos alunos dos cursos, a regulamentação da dis-
tribuição e utilização dos murais, a promoção de uma oficina sobre 
gerenciamento de redes sociais para os administradores de páginas, 
a reorganização do Boletim Informativo, a organização das identificações das estruturas do Colégio e a concepção de um calendá-
rio de eventos da unidade e da universidade em geral. As propostas, em sua maioria aceitas pelos presentes, terão aplicação no 
restante desse ano e também dos próximos. O objetivo primeiro é apresentar aos professores e servidores do Colégio os serviços 
prestados pela Assessoria, muitas vezes desconhecidos por terem sido implantados recentemente; e o segundo é aprimorar as 
atividades exercidas pela equipe, tanto em âmbito interno quanto externo, a fim de melhorar ainda mais a imagem do Politécnico 
frente aos seus frequentadores, à universidade e à região.

Assessoria de Comunicação propõe projetos à direção do Politécnico
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Ocorreu, na última sexta-feira (22), a 2ª Tarde de Campo do curso Técnico em 
Agropecuária, com a temática “Sistemas sustentáveis em bovinos e ovinos de 
corte: alternativas de produção em pastagem”. O evento, que durou toda a tarde 
do dia 22, foi composto por cinco estações: “Manejo de gado de cria com paste-
jo horário em azevém”, “Recria de novilhas em pastagem de tifton com resseme-
adura de azevém e trevo-branco”, “Produção intensiva de cordeiros”, “Consórcio 
de azevém tetraploide e de ciclo longo com trevo-branco” e “Pastagens de verão 
(panicuns e brachiarias) consorciados com espécies de inverno”.

 Cada estação contou com um professor apoiador, mas as pesqui-
sas de conteúdo e as apresentações foram todas feitas pelos alunos – bem 
como a organização do próprio evento, planejado no âmbito da discipli-
na de Extensão Rural. As estações funcionaram em esquema de rotativida-
de: os participantes foram divididos em cinco grupos, cada qual visitando 
uma estação por vez. Foram cerca de 100 participantes, incluindo alunos, 
professores, técnicos-administrativos e produtores rurais da região – além 
de representantes da direção do Colégio, da Prefeitura Municipal de Santa 
Maria e da Emater. Ao final da tarde, foi realizada uma confraternização en-
tre os participantes. Algumas imagens das atividades realizadas estão dis-
poníveis aos interessados no evento do Facebook (https://goo.gl/LTx6c4). 

2ª Tarde de Campo do Técnico em  Agropecuária tem grande índice de participação

https://goo.gl/LTx6c4
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 Aconteceu, no dia 22 (sexta-feira), a aula inaugural da 2ª turma do 
Curso de Formação de Coordenadores de Núcleo, uma das ações do pro-
jeto “+Coop: ações extensionistas para o desenvolvimento do cooperati-
vismo”. Promovido pelo curso de Gestão de Cooperativas, a formação é 
realizada em parceria com a Sicredi União, de Santa Rosa (RS). As aulas 
são voltadas para os cooperados da instituição.

O evento contou com a participação do Reitor, professor Paulo Bur-
mann, e do diretor do Politécnico, professor Valmir Aita, além de per-
sonalidades importantes para o cooperativismo. O curso também está 
sendo realizado com os cooperados da Sicredi Centro, de Santa Maria.

+Coop promove evento em parceria  com o Sicredi
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O estande do curso Técnico em Alimentos no Descubra UFSM foi 
bastante visitado, principalmente por despertar a curiosidade dos 
alunos com relação aos produtos e os seus respectivos processos de 
fabricação. Os estudantes monitores expuseram ao público algumas 
das produções realizadas nas aulas práticas do curso.

A Universidade constata que a procura pelos cursos técnicos ocor-
re, em grande parte, devido justamente a essa oportunidade que 
os acadêmicos possuem de pôr em prática a teoria aprendida em 
sala de aula. Além disso, no caso do Técnico em Alimentos, chama a 
atenção o desenvolvimento de novas e diferenciadas produções, que 
atraem os estudantes pela singularidade de seus processos.

Técnico em Alimentos avalia positivamente  a participação no Descubra
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