
ANO 2017 - EDIÇÃO 449

Devido à necessidade de discutir temas relacionados às práticas 
educacionais com base na inclusão de estudantes com deficiência 
em todos os níveis e modalidades de ensino, como uma prerroga-
tiva fundamental da Lei nº. 13.409, de 28 de dezembro de 2016 
(altera a Lei nº. 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre 
a reserva de vagas para pessoas com deficiência nos cursos técnicos 
de nível médio e superior das instituições federais de ensino), a for-
mação de servidores foi direcionada para esta finalidade neste ano, 
ou seja: desenvolver ações pedagógicas com vistas à discussão dos 
processos de inclusão educacional.

Numa ação conjunta das direções do Colégio Politécnico e do 
CTISM com a Coordenadoria de Planejamento Acadêmico (COPA) da 
Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), a Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (PROGEP), a Coordenadoria de Ações Educacionais (CAED) 
e o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), o curso de formação 
sobre inclusão educacional para os servidores do Colégio Politécnico 
e do CTISM, na modalidade EAD (com momentos presenciais nas 
quartas-feiras), teve seu início em  25 de outubro e encerramento 
no dia 06 de dezembro. A relação de todas as temáticas educacio-
nais abordadas pode ser encontrada no link: https://goo.gl/1ocGQL.

Politécnico e CTISM realizam curso  de formação sobre inclusão  educacional para servidores

Espera-se que se possam melhorar as condições de ensino 
e de aprendizagem, considerando a necessidade de adequa-
ções do ponto de vista de planejamento didático e de prática 
pedagógica, ações que impactam diretamente na garantia de 
conclusão dos cursos. As atividades tiveram um bom índice 
de participação – 17 servidores do Colégio Politécnico e 15 do 
CTISM –, com muitas trocas e contribuições. A Direção de Ensino 
agradece a todos que participaram e colaboraram.

https://goo.gl/1ocGQL
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No dia 7 de dezembro, foram ministradas duas palestras no Anfite-
atro do Colégio Politécnico. A primeira delas propunha uma reflexão 
a respeito do papel da Coordenadoria de Ações Educacionais (CAED) 
da UFSM – que inclui o ÂNIMA, o Núcleo de Apoio à Aprendizagem, 
o  Núcleo de Acessibilidade e o  Núcleo de Ações Afirmativas Sociais, 
Étnico-Raciais e Indígenas. As palestrantes foram as professoras Sil-
via Maria de Oliveira Pavão, coordenadora da CAED, e Rosane Brum 
Melo, coordenadora do Núcleo de Ações Afirmativas Sociais, Étnico-
-Raciais e Indígenas.

Já a segunda, intitulada “Cultura afro-brasileira: história e proble-
máticas”, foi ministrada pelo professor doutorando João Heitor Sil-
va Macedo, do Programa de Pós-Graduação em História (PPGH) da 
UFSM. Estas atividades possibilitaram uma compreensão mais crite-
riosa da política de inclusão  e das ações afirmativas desenvolvidas na 
instituição, bem como da realidade e da história dos povos africanos 
no Brasil. As palestras foram organizadas na disciplina “Seminários de 
formação” e o convite foi extensivo aos demais servidores do Colégio. 
A Direção de Ensino agradece a participação dos presentes.

Servidores participam de palestras  relacionadas à importância das ações afirmativas
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No dia 17 de novembro, no Salão Imembuí da Reitoria da UFSM, 
foi realizada uma palestra direcionada aos alunos do Ensino Médio 
(1º e 2º anos) do Colégio Politécnico e do CTISM. A palestra, 
intitulada “Doenças Sexual-
mente Transmissíveis (DSTs)”, 
foi ministrada pela Dra. Joci-
mara Fernandes,  Enfermeira 
e Médica especializada na 
área de Ginecologia, Obste-
trícia e Ecografia. A Direção 
de Ensino agradece em espe-
cial a participação das pro-
fessoras de Biologia dos dois 
Colégios – Terezinha Tronco 
Dalmolin e Josiane Pacheco 
Menezes.

Alunos do Ensino Médio participam de palestra sobre DSTs

Alunos do curso Técnico em Alimentos arrecadaram doações de 
material de higiene pessoal para entregar ao Lar das Vovozinhas. A 
estudante Priscilla Nunes, que organizou o grupo, realizou a entrega 
das doações juntamente com a colega Wanderléia da Silva na ma-
nhã do dia 18 (segunda-feira). A instituição agradeceu o carinho dos 
e s t u d a n t e s 
e também o 
apoio de toda 
a comunidade 
de Santa Ma-
ria, uma vez 
que recebeu 
um grande nú-
mero de con-
tribuições.

Alunos do Técnico em Alimentos arrecada-ram doações para o Lar das Vovozinhas
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No dia 30 de novembro, o Colégio Politécnico recebeu 100 
crianças da Escola Marista do bairro Santa Marta. Elas foram di-
vididas em 4 grupos de 25 para realização de atividades abarca-
das sob o título “Descobrindo os Alimentos”. Os alunos puderam 
aprender sobre a origem do iogurte natural e da polpa das frutas 
e como eles podem fazer parte de uma dieta saudável, além de 
realizar análise sensorial de frutas através de uma atividade lúdi-
ca. O livreto utilizado nas atividades pode ser visualizado através 
do link: https://goo.gl/5VGxnA.

As coordenadoras do projeto “Promoção da Saúde na Escola” 
agradecem aos estudantes do curso Técnico em Alimentos (Pris-
cilla Nunes, Wanderléia da Silva, Dienefer Marcelo Wolff, Géssica 
Hollweg e Jackson da Silva) por concordarem em participar volun-
tariamente da atividade de extensão.

Alunos do Técnico em Alimentos realizam ati-vidades com crianças de comunidade carente

http://
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No dia 17 de dezembro (domingo), realizou-se, no Ginásio do Tatame do Cen-
tro de Educação Física e Desporto (CEFD) e no Ginásio do Colégio Politécnico, a 
festa de confraternização dos alunos do Projeto Adote Ação Politécnico. O projeto 
conta com a parceria do Juizado da Infância e da Juventude (JIJ) da Comarca 
de Santa Maria, do Ministério Público, da Pró-Reitoria de Extensão (PRE) e do 
Colégio Politécnico da UFSM, do Grupo de Apoio e Incentivo a Adoção (GAIA) de 
Santa Maria, da Associação Samurai de Judô e das instituições Lar de Miriam e 
Mãe Celita, Aldeias Infantis S. O. S. e E. E. E. F. Professora Celina de Moraes.

 As atividades iniciaram com o exame de graduação no judô de três alu-
nos do Projeto, que progrediram para as faixas azul e amarela. Essa atividade é 
desenvolvida em parceria com a Associação Samurai de Judô, coordenada pela 
equipe do Mestre 6º Dan Armando Rodolfo Gonzales. Após a graduação, reali-
zou-se na Quadra Poliesportiva da CEBTT a cerimônia de entrega dos certificados 
dos alunos do Projeto: vinte e um jovens receberam certificados nos cursos de 
Auxiliar de Topografia, Introdução à Informática, Introdução à Administração e 
Preparatório para o Encceja de 2017. Além dessas atividades de capacitação, os 
alunos também realizaram oficinas de ilustração, fotografia e teatro. O evento 
contou com a presença do diretor do Colégio Politécnico, professor Valmir Aita,

dos professores Lucio de Paula Amaral, Elódio Sebem, Michele Monguilhott e 
Mara Robaina (representante da E. E. E. F. Professora Celina de Moraes), da equipe 
da Associação Samurai de Judô, das bolsistas Cindy Machado e Stefany do Amaral 
e de diversos membros do GAIA: Daniela Sonza, Alice Farias, Elisete Kronbauer, 
Fabiana Schmitt, Graziela Rissetti, Luiz Eduardo Meira, Mauren Costa, Rodrigo Ro-
drigues, Laura Patrícia da Luz, Julio Torres da Silva, Rafael Sonza, Eduardo Castro, 
Laura Farias, José Carlos Farias, Viviane Farias, Helga Salmon, Diogo Barcellos da 
Silveira, Leandro Silveira, Emanuela Oliveira, Jussara Rossato, Carla Ruviaro e Fa-
biana Schmitt.

 O Grupo foi o responsável por organizar a confraternização, na qual cada 
um dos adolescentes do projeto recebeu um presente de um dos membros, além 
de poderem divertir-se com cama elástica e brinquedos infláveis. A equipe do Pro-
jeto aponta que termina o ano com muitas conquistas e realizações, já colhendo 
resultados positivos – exemplo disso é um dos adolescentes, que foi promovido na 
obra onde trabalha após apresentar o certificado de Auxiliar de Topografia.

 Esperando que o próximo ano seja ainda melhor, a equipe, na pessoa da 
professora Michele, agradece aos colegas do Politécnico e de outras unidades da 
UFSM, em especial ao diretor Valmir Aita e à vice-diretora Marta Von Ende, aos 
professores Lucio Amaral, Marcelo Rodrigues, Marlene Lovatto, Elódio Sebem, 
Marinêz da Silva, aos servidores Dejanir Pissinin, Cristiano Gattermann, Shariane 
Seleprin e Lucivani Silva, aos membros da Associação Samurai de Judô, Armando 
Rodolfo Gonzales, Estevan Dorneles Cruz e Paulo Roberto Junior, aos professores 
voluntários do Projeto Clides Aliande Pereira e Gustavo Kwiatkowski e aos aca-
dêmicos de Geoprocessamento Marcos dos Santos, Alessandra Moraes e Alencar 
Soares, que auxiliam nas atividades.

 Ainda, às bolsistas Cindy Machado, Stefany Amaral, Jaqueline Scherer e 
Veronica Souza, pelo excelente trabalho de acompanhamento das atividades com 
os adolescentes, à equipe do Restaurante Universitário da UFSM, à Empresa de 
Transportes Viamartt, à Chili SM, pelos lanches semanais e ao CEFD, pelo Tatâme. 

Confraternização de final de ano do Projeto Adote Ação Politécnico
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Por fim, à psicóloga Juliana Zanini e às dentistas Thais Rosseto e Franciele dos Santos, pelos atendimentos aos adolescentes, às participan-
tes do GAIA, Alice e Daniela, pelo trabalho pela infância e adolescência em Santa Maria, à Denise Gonzales, por ter convencido Rodolfo e a 
equipe da Associação a unir-se ao projeto, e ao professor Marcelo, por ter doado algumas plantas da Floresce para presentear os membros do 
GAIA.

 Enfim... A todos aqueles que disponibilizam parte de sua carga horária semanal para o trabalho voluntário no Projeto, e aqueles que 
atuam na logística que permite que as atividades aconteçam da melhor forma possível. Um agradecimento mais do que especial ao GAIA e 
a todos os responsáveis por fazer a festa acontecer – à Empresa Maria Albertina pelo salsichão, ao Ponto Gráfico pelo banner, à Ferragem 
Forgiarini pelos refrigerantes, à Viviane Farias pelos pães e pelo carvão, ao professor Elódio pela negociação dos brinquedos infláveis e da 
cama elástica, ao Setor de Suporte do Colégio pela aparelhagem de som e à CESPOL pela caixa de som. O desejo é de um Feliz Natal a todos, 
e que 2018 chegue com esperança renovada – certos de que a atitude adotiva muda realidades.
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O Musical Infantil foi uma iniciativa da professora Liz Siqueira, 
que, percebendo a criatividade e a desenvoltura dos alunos do 1º 
e do 2º anos do Colégio, planejou e executou em conjunto com 
eles 15 apresentações teatrais em escolas e instituições da cida-
de, contemplando cerca de 1500 crianças. O principal objetivo foi 
levar um pouco das histórias e sonhos a essas crianças, aproxi-
mando a Universidade da comunidade santa-mariense.

 O relato da professora e alguns trechos das apre-
sentações foram compilados em um vídeo, que ago-
ra está disponível para que toda a comunidade inter-
na e externa à UFSM possa visualizar. Pode-se assistir o 
vídeo no Facebook através do link: https://goo.gl/C7hg6Q. 

Vídeo sobre o Musical Infantil está disponível nas redes sociais

https://goo.gl/C7hg6Q


ANO 2017 - EDIÇÃO 449

No dia 15 de dezembro, o Colégio Politécnico, através do Pro-
jeto +Coop, concluiu o Curso de Formação para o Cooperativismo 
aos colaboradores da Camnpal. Foram 35 pessoas que participa-
ram da atividade de extensão, composta de 56 horas distribuí-
das em 7 disciplinas, envolvendo duas alunas bolsistas. Estavam 
presentes a professora Marta Von Ende, vice-diretora do Colégio 
e também professora do Curso, o professor Alessandro Miola, di-
retor do Departamento de Pesquisa e Extensão (DEPE), bem como 
a coordenação do projeto e os demais professores, além dos diri-
gentes da Camnpal.

 A cooperativa aproveitou sua celebração de final de ano, 
que reuniu em torno de 500 pessoas em Dona Francisca, para 
encerrar esta etapa de formação e divulgar aos demais, incenti-
vando-os a também participar e manifestando sua satisfação na 
parceria estabelecida com o Politécnico.

+Coop encerra mais uma turma do Curso de Formação para o Cooperativismo
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 A Assessoria de Comunicação do Colégio Politécnico da UFSM vem 
por meio deste informar que, durante o período de férias, o Boletim Ele-
trônico Semanal será desativado. Pedimos a todos que, havendo notícias 
a divulgar, se envie para o e-mail assessoriadecomunicacao@politecnico.
ufsm.br para que elas possam ser redirecionadas para o site e para a pági-
na no Facebook da unidade. Agradecemos a compreensão e desejamos a 
todos boas festas e um excelente 2018.

Comunicado da Assessoria de  Comunicação
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