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Politécnico é convidado pelo Instituto Unibanco para discutir a reforma 

do Ensino Médio 

O Prof. Jaime Stecca participou em 

São Paulo, no dia 21 de setembro, da Roda 

de Conversas sobre a Reforma do Ensino 

Médio. O convite partiu do Instituto 

Unibanco, que está elaborando uma 

proposta a ser levada ao Ministério da 

Educação, contribuindo assim para a 

reforma. Nesta roda, composta por 15 

dirigentes de escolas de todo país, foram 

apresentados os tema emergentes das 

outras etapas - a proposta da trajetória 

única, a questão das juventudes e a base 

curricular única - e colhidas opiniões dos 

gestores sobre estas problemáticas.  

O instituto está promovendo 

encontros com diversos atores ligados ao 

ensino médio, como professores, alunos, 

pais e dirigentes. A viagem foi custeada 

pelo Instituto Unibanco.
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Minicurso de embutidos cárneos 

A equipe do Projeto ‘‘Promoção do 

curso Técnico em ALIMENTOS’’ do Colégio 

Politécnico da UFSM, coordenada pelo 

prof. Polli, recebeu às 19h30min da última 

sexta-feira, 18, para um minicurso de 

embutidos cárneos a turma de formandos 

de Técnicos em Química da Escola Albert 

Einstein - SEG de Santa Maria, 

acompanhados da professora Bruna Kuhn.  

A visita foi muito proveitosa para  

as duas instituições, pois possibilitou farta 

troca de informações e conhecimentos. 

 

Cerimônia de formatura 

Na quinta-feira, 24, na sala 324 do 

bloco A do Colégio Politécnico, Luis Pedro 

Vier do curso superior de Tecnologia em 

Geoprocessamento colou grau em 

cerimônia de formatura de gabinete na 

presença do diretor Valmir Aita, do 

coordenador do curso de Tecnologia em 

Geoprocessamento, prof. Luiz Patric  

Kayser e do secretário dos Cursos 

Superiores do Colégio Politécnico, Mauro 

Bem Hur Felipetto. 
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Formando, Luis Pedro Vier e demais presentes. 

Novas Substitutas 

Mais uma vez, o Colégio Politécnico 

encontra-se com novos substitutos: Deise 

Gracieli Dickel e Kallien Alves Klimeck, 

ambas da Administração.  

Na foto, Deise Dickel que encontra-

se na sala A 16. 
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Politécnico já pode expedir certificados com  

autenticação eletrônica da UFSM 

Informamos à comunidade 

acadêmica do Colégio Politécnico da UFSM 

que, desde agosto de 2015, temos o 

registro de projeto que nos habilitou a 

utilizar os serviços de gerenciamento e 

expedição de certificados, com a 

autenticação eletrônica padrão da UFSM. 

A partir de agora, podemos utilizar 

o sistema Certificados WEB versão 2.1.0, 

desenvolvido pelo CPD/UFSM. Com esse 

sistema é possível cadastrar o modelo do 

certificado, contendo todas as informações 

do evento realizado, gerenciar listas de 

participantes, registrá-los e salvar os 

certificados, para que os mesmos fiquem à 

disposição do público (organizadores, 

palestrantes, participantes, equipes de 

apoio, etc.). 

O público dos eventos poderá, em 

qualquer computador conectado à 

internet, acessar seu(s) certificado(s) pela 

página: https://portal.ufsm.br/certificados/

pessoa/busca.html, bastando digitar o 

nome completo. 

Não é necessário login e senha. 

Isso possibilita que frequentadores 

externos (sem vínculo com a UFSM) 

possam receber seus certificados sem 

custos de envio, nem de impressão, pois o 

sistema gera o certificado em formato PDF. 

Depois de elaborado o leiaute do 

certificado e salvo em JPG, os modelos de 

frente e verso (quando houver) deverão 

ser encaminhados para o e-

mail secretaria@politecnico.ufsm.br  ou 

para o e-mail depe@politecnico.ufsm.br, 

juntamente com as listas de participantes, 

digitadas em editor de textos, planilha 

eletrônica ou bloco de notas. 

A figura 1 ilustra as medidas 

padrão, exigidas pelo CPD, para o leiaute 

modelo do certificado. A figura 2 mostra a 

tela do sistema Certificados WEB. 

 

 

https://portal.ufsm.br/certificados/pessoa/busca.html
https://portal.ufsm.br/certificados/pessoa/busca.html
mailto:secretaria@politecnico.ufsm.br
mailto:depe@politecnico.ufsm.br
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Figura 1 – Medidas exigidas pelo CPD para geração automática dos certificados via Sistema 
Certificados WEB 2.1.0. 
 
 

 
Figura 2 – Tela de busca de certificados via Sistema Certificados WEB 2.1.0. 
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Usina de Etanol do Politécnico é notícia no Correio do Povo 

O caderno rural do Correio do Povo 

do dia 27 de setembro trouxe reportagem 

sobre a produção de etanol no Rio Grande 

do Sul. Nesta reportagem, a Usina de 

Etanol recebeu destaque. 
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