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Novos formandos 

Na tarde de sexta-feira, 21, o curso 

superior de Sistemas para Internet teve 

mais dois novos graduados. Marcelo da Luz 

Colomé e Rafael Fagundes Bitencourt 

receberam seus diplomas na sala 324A, no 

bloco F. 

A simbólica cerimônia contou com 

a presença da direção do Colégio, 

professores do curso, além de familiares 

dos formandos. 
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Reunião do CONDETUF 

Realizou-se em Brasília/DF, nos 

dias 18 e 19 de agosto, a reunião ordinária 

do CONDETUF (Conselho Nacional dos 

Dirigentes das Escolas Técnicas Vinculadas 

às Universidades Federais), na qual se 

fizeram presentes os diretores do Colégio 

Politécnico, do CTISM e o Coordenador de 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da 

UFSM. 

A diretoria da SETEC (Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica) 

esteve presente nas pessoas do Secretário 

Marcelo Feres, Helder Carvalho, Nilva 

Schroeder, Luciano Toledo e Clécio. 

Na sua fala, o Secretário expôs o 

cenário de dificuldades do momento atual, 

mas que não se pode esquecer tudo o que 

foi realizado em termos de educação 

profissional nos últimos anos. Destacou a 

importância da educação profissional como 

forma de inclusão social e que, apesar da 

crise, conseguiu-se alguns avanços como a 

publicação da Portaria que regulamenta o 

aluno equivalente (Portaria 817, de 13 de 

agosto de 2015 e Portaria 168 ).  

 Em relação ao PRONATEC, falou da 

intensa fiscalização que tem sido feita 

pelos órgãos de controle da União, sendo 

necessária a adoção de critérios como o 

índice de frequência de 85% na média dos 

cursos de cada Instituição. Em relação aos 

cursos FIC (Formação Inicial e Continuada), 

a proposta é que sejam articulados com 

cursos técnicos e estes com a graduação, 

seguindo itinerários formativos.  

 Também ressaltou que vai ser dada 

atenção especial à certificação profissional 

a ser implantada principalmente nas áreas 

de cultura, pesca, turismo e construção 

civil. 

 Em relação ao orçamento, disse 

que depende da arrecadação e que esta, 

por sua vez, está em queda. 
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Quando questionado sobre a 

possibilidade de as Escolas Técnicas 

aderirem a proposta de mestrado 

profissional apresentado pelo CONIF 

(Conselho dos Dirigentes dos Institutos 

Federais) à CAPES, respondeu que a 

princípio não há impedimento e que deve-

se discutir com a CAPES a adoção de 

indicadores profissionais para avaliação 

deste tipo de curso. 

 Quanto à possibilidade de 

expansão das Escolas Técnicas Vinculadas 

(criação de novos cursos), disse que o 

pedido é legítimo e a forma de reconhecer 

e valorizar o trabalho que as Escolas têm 

feito é atendendo às demandas. A forma 

de viabilizar a expansão deve ser 

construída a partir do encaminhamento, no 

mês de outubro, de  projeto pela 

instituição interessada ao CONDETUF, o 

qual reunirá todos os projetos e 

encaminhará à SETEC. 

Durante a reunião do CONDETUF, 

esteve em visita de cortesia a diretoria da 

Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior 

(Andifes), na pessoa da presidente, a 

reitora Maria Lucia Cavalli, da Universidade 

Federal do Mato Grosso (UFMT), 

juntamente com a 1ª vice-presidente, a 

reitora Ângela Paiva (UFRN). A reitora 

Maria Lucia se colocou à disposição para 

encaminhar pautas conjuntas com o 

CONDETUF para atender às necessidades 

das Escolas Técnicas Vinculadas às 

Universidades Federais.   

Também foi realizada uma reunião 

com o Coordenador Geral de Planejamento 

e Gestão da Rede, prof. Nilton Cometti 

para tratar da descentralização de recursos 

da SETEC para a UFSM por conta da 

migração do Colégio Agrícola de Frederico 

Westphalen para o Instituto Federal 

Farroupilha. Ficou acordado que tão logo o 

projeto do prédio do Colégio Politécnico 

esteja inserido no SIMEC os recursos 

necessários para a execução da obra em 

2015 e parte de 2016 serão liberados. 
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Alunos do Ensino Médio apresentaram-se na abertura do curso de 

formação docente da UAP/CCR/UFSM 

Na última quarta-feira, 19, sob a 

condução dos professores de música 

Leonardo Martins Sperb e Iara Cadore 

Dallabrida, o grupo Recital de Conclusão, 

formado por alunos do Ensino Médio do 

Colégio Politécnico da UFSM, realizou uma 

apresentação musical na abertura do 

segundo módulo do curso de “Formação e 

Desenvolvimento Pessoal e Profissional 

Docente” da Unidade de Apoio Pedagógico 

(UAP) do Centro de Ciências Rurais 

(CCR/UFSM). A apresentação aconteceu na 

Sala de Conferências Cláudio Mussói, no 

prédio 42 - CCR, às 17h. 

Com voz, instrumentos musicais e 

percussão corporal, o grupo apresentou 

quatro músicas que encantaram uma 

plateia composta por professores e 

servidores técnico-administrativos em 

educação da UFSM. Dentre as músicas 

executadas, foi apresentada a composição 

“Música e/é Trabalho”, de autoria dos 

próprios integrantes do grupo, com letra 

de Brendo Marzari e Lu Ribeiro. 
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Novos substitutos 

Jaqueline Guse Bernardo Prates 

 

Entrega de Menção Honrosa ao Colégio 

 Na tarde de quarta-feira, 02, o 

diretor Valmir Aita recebeu das mãos do 

vereador Manoel Renato Teles Badke, 

Maneco, uma Menção Honrosa da Câmara 

Municipal de Vereadores de Santa Maria 

pelo mérito alcançado no ENEM, o Exame 

Nacional do Ensino Médio. 

 Na entrega, fizeram-se presentes 

professores e funcionários técnico-

administrativos do Colégio que receberam  

o reconhecimento por todas as conquistas, 

frutos de um trabalho coletivo 

desenvolvido pela escola. 

 O professor Moacir Bolzan 

destacou em sua fala o diferencial do 

Politécnico: a metodologia de trabalho 

mediada com conteúdo, sem o uso de 

‘’receitas’’ para alcançar objetivos. 
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