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Os alunos do ensino médio do Colégio Politécnico foram convidados 
para participar da 12ª Mostra Brasileira de Foguetes (12ª MOBFOG - 
2018) e construíram foguetes, a partir de duas ou mais garrafas pets, 
e uma base de lançamento para os mesmos. O combustível utilizado 
para o lançamento foi uma mistura de vinagre e bicarbonato de sódio. 
O lançamento, de um total de 16 foguetes foi realizado no dia 16 de 
maio, no Parque de Exposições do Centro de Eventos da UFSM.

Foram medidos os alcances horizontais dos foguetes e o maior de-
les atingiu a distância de 117 metros a partir da base de lançamentos.

A MOBFOG é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica 
Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) 
entre alunos de todos os anos do ensino fundamental e médio em 
todo território nacional e tem como objetivo despertar o interesse 
dos jovens pela Astronáutica, Astronomia, Física e ciências afins.

Estudantes do Ensino Médio participam da 12ª Mostra Brasileira de Foguetes
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No dia 21 de maio, os alunos dos cursos Técnico em Cuidados de 
Idosos, Técnico em Enfermagem e Técnico em Farmácia realizaram 
uma viagem de estudos a Porto Alegre e foram ao Museu de Ana-
tomia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA), para observação das suas exposições temporárias e estudo 
do corpo humano a partir de peças anatômicas preparadas e disseca-
das por alunos da graduação e professores de anatomia da UFCSPA.

A viagem contou com 71 alunos e 4 professores dos três cursos téc-
nicos e foi de grande importância para a complementação dos estudos 
em peças anatômicas realizados nas aulas práticas da disciplina de 
Anatomia e Fisiologia Humana, além de proporcionar um ótimo mo-
mento para integração das turmas.

Cursos técnicos da área da saúde fazem viagem de estudos a Porto Alegre 
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Nos dias 17 e 18 de maio o Curso Técnico em Administração, atra-
vés da disciplina de Vivências em Administração, realizou uma visita 
técnica a três empresas da Serra Gaúcha. Os alunos visitaram a Tra-
montina, em Carlos Barbosa, a Casa da Erva Mate e a Vinícola Salvati 
& Sirena em Bento Gonçalves.

O objetivo da disciplina é conhecer os problemas, as perspectivas e 
as tendências na administração das empresas frente aos desafios da 
atualidade, relacionando as expectativas concretas com o mundo dos 
negócios.

Ao todo participaram da visita 30 alunos e 2 professores, e a visita 
incluiu ainda alunos do Curso de Gestão de Cooperativas.

Curso Técnico em Administração realiza visita técnica na Serra Gaúcha
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O Programa Especial de Graduação (PEG) de Formação de Profes-
sores 2018/II oferece 150 vagas para candidatos com diploma no en-
sino superior, em bacharelados ou cursos técnicos, listados abaixo. O 
candidato deve possuir o diploma até a data de confirmação da vaga.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de junho e o paga-
mento da taxa de R$ 75,00 deve ser feito até o dia 7 de junho.

O concurso acontecerá no dia 17 de junho, das 9h às 12h e a ava-
liação será feita através de uma prova de redação, a qual poderá ser 
artigo de opinião ou carta aberta.

Mais informações pelo número (55) 3220-8170 ou pelo e-mail      
falecom@coperves.ufsm.br. 

As vagas oferecidas são para os seguintes cursos:

Inscrições para Programa Especial de Graduação 
de Formação de Professores estão abertas até o dia 6 de junho

Ambiente e Saúde (10 vagas) - Engenharia Sanitária e Ambiental; 
Tecnologia em Gestão Ambiental.

Controle e Processos Industriais (30 vagas) - Engenharia de Produ-
ção; Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrotécnica; Engenharia Mecâ-
nica; Tecnologia em Automação Industrial; Tecnologia em Eletrônica 
Industrial; Tecnologia em Fabricação Mecânica e Tecnologia em Me-
catrônica.

Gestão e Negócios (20 vagas) - Administração; Administração Pú-
blica; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Tecnologia em Gestão 
de Cooperativas e Tecnologia em Gestão Pública.

Informação e Comunicação (30 vagas) - Análises de Sistemas; Ciên-
cia da Computação; Engenharia da Computação; Sistemas de Informa-
ção; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnolo-
gia em Redes de Computadores.

Infraestrutura (30 vagas) - Engenharia Civil; Engenharia de Trans-
portes; Arquitetura e Tecnologia em Geoprocessamento.

Recursos Naturais (30 vagas) - Agronomia; Engenharia Agrícola; 
Engenharia Agronômica; Engenharia de Pesca; Engenharia Florestal; 
Medicina Veterinária; Tecnologia em Agricultura Familiar e Sustenta-
bilidade; Tecnologia em Agronegócio; Tecnologia em Agropecuária; 
Tecnologia em Produção de Grãos e Zootecnia.

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM
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No dia 23 de maio foi realizado o evento “Os desafios na mudança 
de modelo de atenção à saúde”, no auditório do Colégio Politécnico. O 
palestrante foi Felipe Augusto Reque, médico sanitarista de Campinas, 
São Paulo. 

O evento foi organizado pelos professores dos cursos: Técnico em 
Enfermagem e Técnico em Cuidados de Idoso, em parceria com a Re-
sidência Multiprofissional em Saúde da UFSM e apoio do Núcleo de 
Educação Permanente em Saúde da Secretaria de Município da Saúde 
de Santa Maria (NEPeS). 

Ao todo participaram 163 pessoas, entre elas o Diretor do Colégio, 
professor Valmir Aita, professores, alunos(as) e residentes. 

Após a palestra foi aberto espaço para perguntas e o debate foi 
muito produtivo, possibilitando a reflexão crítica sobre a saúde como 
um bem coletivo, público e de direito de todos e todas.

     Evento sobre desafios na mudança de modelo de atenção à saúde foi realizado no Colégio Politécnico
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