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O Colégio Politécnico, por meio do Projeto +Coop, deu início às 
atividades de mais uma turma de formação para o Cooperativismo, 
desta vez em parceria com a Sicredi Serrana, de Carlos Barbosa/RS. 
Participaram da aula inaugural o diretor do Colégio Politécnico, Profº. 
Valmir Aita; o diretor de Pesquisa e Extensão, Profº. Alessandro Miola e 
o diretor de Ensino,  Profº. Moacir Bolzan. Representando a Reitoria, o 
Pró-Reitor de Extensão, Profº. Flavio Lisboa, que também prestigiou o 
evento.  A cooperativa foi representada pelo seu presidente, Sr. Marcos 
Balbinot, além de executivos e membros dos conselhos Fiscal e de Ad-
ministração, bem como professores e alunos bolsistas do projeto.

Em sua fala, Gabriel Ferreira, professor do Colégio Politécnico e co-
ordenador do projeto, enfatizou a importância desta ação de extensão, 
destacando a receptividade e a construção conjunta da formação com 
a cooperativa. O presidente da Sicredi Serrana destacou a expectativa 
de que esta parceria seja duradoura, chamando os associados a valori-
zarem a oportunidade ímpar. O Reitor da UFSM, Prof. Paulo Burmann, 
saudou os participantes e dirigentes através de um vídeo, reiterando a 
importância da relação da universidade com a comunidade.

Participam do curso 40 associados coordenadores de núcleo da 
Sicredi Serrana.

Colégio Politécnico inicia mais uma turma de formação para o Cooperativismo
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O Núcleo de Educação e Desenvolvimento (NED) da Pró-Reitoria de Ges-
tão de Pessoas (Progep) informa que estão abertas as inscrições para o Cur-
so de Sistema de Informações para o Ensino (SIE) – Sistema Administrativo, 
conforme o cronograma abaixo:

16 de abril – em Frederico Westphalen. Inscrições até 12 de abril;
17 de abril – em Palmeira das Missões. Inscrições até 12 de abril;
24 de abril – em Cachoeira do Sul. Inscrições até 20 de abril;
4 de maio – em Santa Maria. Inscrições até 1º de maio.

Em cada campus, o servidor Roni Storti de Barros vai ministrar o curso no 
horário das 8h às 12h e das 13h às 17h. As inscrições são gratuitas e podem 
ser feitas pelo Portal de Capacitação (https://goo.gl/SP26uT).

Mais informações sobre podem ser obtidas com o NED, pelo telefone 
(55) 3220-8063 ou pelo e-mail nedufsm@gmail.com.

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM.

Progep oferece quatro turmas de curso sobre o SIE

Créditos: paulamarie - https://goo.gl/4ey6yD
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No dia 3 de maio, ocorrerá a 7ª edição do Seminário de Preparação 
para a Aposentadoria, cuja programação (https://goo.gl/ZNNsHX) é 
voltada para servidores docentes e técnico-administrativos. Haverá 
palestras, apresentações culturais e oficinas, nas quais a aposenta-
doria será discutida sob os aspectos psicológicos e socioculturais, e 
do ponto de vista da cidadania, saúde e administração financeira. As 
atividades ocorrem das 8h30min às 16h30min, no Espaço Coworking 
da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (Agittec), loca-
lizado no Centro de Eventos da UFSM.

O evento é promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(Progep), contando com o apoio das seguintes entidades: Associação 
dos Professores Universitário de Santa Maria (Apusm), Associação dos 
Servidores (Assufsm), Seção Sindical dos Docentes (Sedufsm), Asso-
ciação dos Técnicos de Nível Superior (Atens), Associação dos Servido-
res Inativos Técnico-administrativos (Asita) e Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica 
(Sinasefe).

Abertas as inscrições para o 7 ºSeminário de Preparação para a Aposentadoria

As inscrições podem ser realizadas até as 12h do dia 1º de maio 
no Portal de Capacitação (https://goo.gl/cvNuwX) ou nas entidades 
apoiadoras. Mais informações podem ser obtidas com o Núcleo de 
Educação e Desenvolvimento, pelo telefone (55) 3220-8063 ou e-mail 
nedufsm@gmail.com, e com a Coordenadoria de Saúde e Qualidade de 
Vida do Servidor, pelo número (55) 3220-8134 ou e-mail cqvs@ufsm.br.

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM.

Créditos:Getty Images/iStockphoto/Salapao2u
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Nos dias 28 de março e 04 de abril, os alunos do terceiro semestre 
do curso Técnico em Farmácia realizaram visita técnica à Farmácia 
Escola da Universidade Federal de Santa Maria, acompanhados da 
Farmacêutica Ana Paula de Oliveira Ferreira e da Profª. Magda Aita 
Monego. Na ocasião, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 
a estrutura física e a rotina de atividades da farmácia, bem como 
acompanhar a prática demonstrativa de elaboração de gel. 

Alunos do curso Técnico em Farmácia realizam visita técnica à Farmácia Escola
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Curso Técnico em Alimentos realiza minicursos de derivados de leite

O Curso Técnico em Alimentos, do Colégio Politécnico, da 
UFSM, realiza minicursos de derivados de leite, abertos à comu-
nidade. As atividades ocorrerão nas quartas-feiras, das 13h30min 
às 17h30min.

Serão disponibilizadas 30 vagas por minicurso. As inscrições 
são obrigatórias e devem ser feitas na secretaria do Colégio Po-
litécnico (sala 323 do Bloco F), no valor de R$ 10,00 para cada 
minicurso. A presença garante devolução do valor e certificado de 
participação.

A programação pode ser conferida no cartaz ao lado.
Mais informações pelo telefone (55) 3220-8273.

09/05/18 Queijo minas frescal e ricota 

16/05/18 Doce de leite e requeijão 

23/05/18 Queijo minas padrão e temperado 

30/05/18 Bebida láctea 

06/06/18 Queijo coalho 

13/06/18 Queijo quark, boursin e petit suisse 

20/06/18 Queijo prato 

27/06/18 Iogurtes 

04/07/18 Queijo iogurtado 

O Curso Técnico em Alimentos promove 

MINICURSOS DE DERIVADOS DE LEITE 

INFORMAÇÕES:  
(55) 3220-8273 

 30 vagas por minicurso 
 Inscrições antecipadas 
 Horário: 13:30 às 17:30 
 Local: Laboratório de Leite do 

Colégio Politécnico da UFSM 

INSCRIÇÕES:  
Secretaria do Colégio Politécnico (Bloco F, sala 323)  
R$ 10,00* cada minicurso 
*Presença garante devolução e certificado de participação 



ANO 2018 - EDIÇÃO 453

Na manhã desta quarta-feira (11), o Colégio Politécnico recepciona 
o novo professor que atuará nos cursos Técnico em Enfermagem e Téc-
nico em Cuidado de Idosos, Guilherme Emanuel Weiss Pinheiro. 

Guilherme é enfermeiro, graduado pela Faculdade de Enferma-
gem da Universidade Federal de Pelotas; possui mestrado profissional 
em Ensino na Saúde pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino na 
Saúde, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Ale-
gre - UFCSPA; e está com doutorado em andamento pelo Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. 

O Colégio Politécnico deseja boas-vindas e muito sucesso!!! 

Colégio Politécnico recepciona novo professor
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No início das atividades do ano letivo de 2018, o Curso Técnico em 
Secretariado do Colégio Politécnico promoveu a aula inaugural “Lideran-
ça e equilíbrio social e emocional: reflexões e desafios”, ministrada pelas 
servidoras da Universidade Federal de Santa Maria, Vânia Estivalet e Taís 
Andrade. O evento aconteceu em 13 de março e funcionou como forma 
de acolhimento aos novos estudantes do Curso pelos veteranos e pela 
coordenação, atualmente na figura da professora Márcia Just. Na ocasião, 
houve uma ação solidária com o recolhimento de caixas de leite.

No dia 26 de março, a professora Cláudia do Amaral representou o 
Curso na entrega dessa doação ao Centro Comunitário Infantil Caroli-
na (CCIC), o qual fornece alimentação e apoio pedagógico a mais de 
cem crianças da comunidade da Vila  Carolina.

O CCIC vem sofrendo inúmeros assaltos e, como forma de ajudar, 
foi organizada uma Ação entre Amigos com os servidores do Politéc-
nico, que rendeu uma arrecadação de 750 reais, a qual também foi 
entregue na ocasião. O dinheiro será revertido na confecção de grades 
de proteção, fundamentais para  segurança  do local.

A coordenadora do Projeto, senhora Vânia Collares, agradece imen-
samente pelo ato de solidariedade, essencial para o andamento das 
atividades.

Solidariedade do Politécnico para o Centro Comunitário Infantil Carolina

O CCIC funciona a partir do programa “Mesa Brasil” e de colaboração 
de voluntários. A iniciativa pode ser acompanhada no Facebook, no en-
dereço https://www.facebook.com/cci.vilacarolina/, em que também 
se pode acessar o calendário do CCIC para 2018, que inclui jantares e 
chás beneficentes em que todos podem participar.
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Nesta segunda-feira (16), inicia-se a Semana acadêmica do Curso 
Técnico em Zootecnia.  A semana será realizada no auditório do Co-
légio Politécnico, as inscrições podem ser realizadas no primeiro dia 
do evento e a entrada é gratuita. 

Demais informações no cartaz ao lado.

Semana Acadêmica do Técnico em Zootecnia
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Nos dias 4 e 5 de maio, na Universidade Federal de Santa Maria, 
estará sendo realizado o 10º Curso Internacional de Melhoramento 
Genético. O evento será promovido pelo NJHB - Núcleo Jovem Here-
ford e Braford, durante o 27º Encorte. 

As inscrições podem ser realizadas do até o dia 20 de abril, e a ficha 
de inscrição pode ser acessada pelo link https://goo.gl/Bmmrgd.

Para maiores informações acesse a página do NJHB ou pelo telefo-
ne (53) 3242-1332. 

10º Curso Internacional de Melhoramento Genético acontece em maio na UFSM 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO -  

COLÉGIO POLITÉCNICO 
WWW. POLITECNICO.UFSM.BR

/politecnico.ufsm

assessoriadecomunicacao@ 
politecnico.ufsm.br
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