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As professoras Fabiana Stecca e Marcia Just, que com sucesso organi-
zaram a celebração do Dia das Crianças, agora convidam a todos os servi-
dores para o Brinde Natalino, que será realizado no dia 20 de dezembro, 
às 19 horas, no DTG Noel Guarany. Venha celebrar o final deste ano e 
comemorar a chegada do próximo com muita alegria e descontração.

Convite para celebração de Natal
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Na próxima terça, dia 28, ocorrerá a Mostra de Ensino, Pesquisa 
e Extensão do Colégio Politécnico. Será um dia inteiro de atividades, 
que incluem palestra, apresentações dos resultados de projetos de 
extensão do Colégio (por parte dos professores e bolsistas responsá-
veis) e exposição de trabalhos participantes da JAI, feita através de 
banners.

Serão fornecidos certificados aos participantes, assim como a es-
trutura para apresentação (no caso dos banners), erva-mate e café.  
Participe!

Mostra de Ensino, Pesquisa e Extensão do Colégio Politécnico será realizada na próxima terça-feira
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Visita de alunos do curso Técnico em  Farmácia aoHUSM

 Os alunos da disciplina de Tópicos Farmacêuticos II, do 4º semestre do 
curso Técnico em Farmácia, visitaram o Setor de Serviços Farmacêuticos do 
HUSM/UFSM, acompanhados pela professora Fernanda Maldaner. Os alunos 
foram recepcionados pelas farmacêuticas Cláudia Sala Andrade, chefe do setor 
de Farmácia Hospitalar, Evelyn Langendorf e Laura Vielmo.

A oportunidade serviu para que os estudantes pudessem conhecer a estru-
tura e as funções dos ambientes que constituem o setor – o que facilitou a com-
preensão do fluxo dos medicamentos no hospital universitário, desde a sua 
aquisição até a sua chegada ao paciente. Os alunos e a professora agradecem 
pela atenção e carinho da equipe da Farmácia Hospitalar do HUSM.
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Na próxima quarta, dia 29, ocorrerá a 20ª edição do Dia de Campo do 
Setor de Fruticultura do Colégio Politécnico, que terá como tema a produção 
de citros. Durante a manhã, haverá palestras a respeito de implantação, 
manejo, fertilidade e controle de pragas e doenças dos citros, ministradas 
por representantes da Emater/RS.

Já a tarde será composta por seis estações técnicas – a primeira sobre 
“Pragas, doenças e controle”, a segunda sobre “Poda e manejo do pomar”, a 
terceira sobre “Variedades de citros sem sementes”, a quarta sobre “Merca-
do regional para citros e exigências”, a quinta sobre “Manejo ecológico de 
pragas e doenças” e a sexta sobre “Manejo de plantas e cobertura de solo” 
–, além de visita a empresas com produtos para citros.

A participação é gratuita, com cem vagas disponíveis. Inscrições podem 
ser feitas pelo e-mail cursosdefruticultura@gmail.com ou pelos telefones 
(55) 3220-8273 (ramal 202) e (55) 99660-7069.

Núcleo de Fruticultura Irrigada promove  tarde de campo sobre citros

O SINASEFE, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação 
Básica, Profissional e Tecnológica, promove o 10° Seminário Nacional de 
Educação, com o tema “Educação em tempos de crise: por uma educação 
classista e emancipatória”. O evento acontecerá nos dias 07 a 10 de dezem-
bro, com inscrições até o dia 24 de novembro para apresentadores e até o 
dia 1º de dezembro para ouvintespelo link: https://goo.gl/ryGH6q.

As atividades ocorrerão no Itaimbé Palace Hotel e também na UFSM. No 
dia 08 de dezembro, o Colégio Politécnico sediará os Grupos de Trabalho. A 
seção sindical de Santa Maria representa os professores do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico e os técnicos em educação das três escolas vincula-
das da UFSM (Colégio Politécnico, CTISM e Ipê Amarelo), do Colégio Militar 
de Santa Maria e do campus de Jaguari, do Instituto Federal Farroupilha.

Politécnico sedia Seminário  Nacional de Educação

Fonte: : Agência de Notícias da UFSM

https://goo.gl/ryGH6q
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O Projeto Criança Feliz foi elaborado na disciplina de Gestão de Pro-
jetos Sociais, ministrada pela professora Maria Ivete Trevisan Fossá, no 
sexto semestre do curso de Comunicação Social – Relações Públicas. 
O Projeto tem como objetivo ajudar a Escolinha Comunitária Criança 
Feliz, localizada no bairro Lorenzi, zona sul de Santa Maria. A Escolinha 
atende 50 crianças entre 3 e 5 anos e mantém-se apenas com doações. 
Para auxiliar, os(as) acadêmicos(as) matriculados(as) na disciplina es-
tão promovendo uma campanha de arrecadação de alimentos e pro-
dutos de higiene e limpeza que serão destinados ao local. No Colégio 
Politécnico, os pontos de coleta dos materiais estão localizados nas 
portarias dos blocos A e F, desde o dia 21 de novembro e até o dia 4 de 
dezembro.

Ajude a promover o bem, garanta um final de ano com qualidade 
e conforto a quem precisa. O Colégio Politécnico é parceiro desta ação.

Politécnico é um dos postos de coleta  de doações para campanha
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Nos dias 10 e 11 de novembro, os alunos Guilherme Augusto 
Rubert (aluno do curso Técnico em Informática) e Cezar Augusto 
Crummenauer (formado na última turma do Técnico e atual alu-
no do curso de Sistemas para Internet) participaram do CodeRace 
(http://coderace.com.br/), maior campeonato de programação 
do interior do estado. Esta é a quarta edição do campeonato, que 
vem sendo realizado na Faculdade AntonioMeneghetti.

Os estudantes estavam acompanhados pelo professor Fer-
nando Quatrin Campagnolo, e foram selecionados entre as seis 
melhores equipes. Parabéns aos alunos e ao professor.

Alunos do Técnico em Informática  participaram do CodeRace

http://coderace.com.br/
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A Coperves (Comissão Permanente do Vestibular) divulgou nesta sexta, dia 24, as listas com os inscritos (e seus referentes locais de pro-
va) para o processo seletivo do Ensino Médio e dos Cursos Técnicos do Colégio Politécnico e do CTISM. Pede-se que os candidatos confiram 
seus dados e, caso haja algum problema, comuniquem a Coperves até o dia 1º de dezembro para que as devidas providências possam ser 
tomadas.

 Para acessar a listagem referente ao Ensino Médio, clique no link: https://goo.gl/pShW8S; já para acessar a referente ao processo 
de ingresso nos Cursos Técnicos Subsequentes, o link é o seguinte: https://goo.gl/VF4KWg.

Divulgadas as listas de inscritos  para o processo seletivo do Colégio

ttps://goo.gl/pShW8S
https://goo.gl/VF4KWg
https://goo.gl/VF4KWg
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