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A Universidade Federal de Santa Ma-
ria (UFSM) sediou entre os dias 6 e 10 de 
agosto o 15º Fórum Nacional de Gestores 
de Ensino. O evento, criado no final dos 
anos 90 pelo Conselho Nacional dos Diri-
gentes das Escolas Técnicas Vinculadas às 
Universidades Federais (Condetuf), tem 
como objetivo discutir as políticas admi-
nistrativas e orçamentárias, debater sobre 
os desafios que as escolas profissionali-
zantes vêm enfrentando com as questões 
avaliativas, e também as novas perspecti-
vas de ensino. Conforme a programação, 
nos dias 6 e 7, o evento ocorreu no Colégio 
Politécnico da UFSM, no campus sede. Já 
no dia 8, o Fórum aconteceu em Silveira 
Martins, e nos dias 9 e 10 no Colégio Técni-
co Industrial de Santa Maria (CTISM).

O Diretor do Colégio Politécnico, Valmir 
Aita, e o Diretor de Ensino, Professor Moa-
cir Bolzan, envolveram-se também na or-
ganização do evento.

UFSM sedia 15º Fórum Nacional de 
Gestores de Ensino 
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O evento contou com a participação do 
presidente do Fórum dos Gestores de Ensino 
do Condetuf, professor Zilmar Rodrigues de 
Souza; do coordenador de Educação Básica, 
Técnica e Tecnológica (CEBTT) da UFSM, pro-
fessor Marcelo Freitas da Silva; do diretor do 
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, 
professor Rafael Adaime Pinto; da represen-
tante do Comitê Organizador deste Fórum 
dos Gestores de Ensino (UFPB), professora 
Maria Soraya Pereira Franco Adriano e da 
coordenadora de curso do Teatro Universitá-
rio da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), professora Maria Clara Lemos dos 
Santos.

Por meio de um conjunto de palestras, 
diálogos educacionais e partilha de expe-
riências das Escolas, proporcionaram-se 
subsídios para que as mesmas possam pro-
mover debates das políticas educacionais, 
propondo estratégias de ação, para avançar 
nas discussões e encontrar caminhos para 
os desafios educacionais, face às expectati-
vas no contexto atual.
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No dia 07 de agosto de 2018, em 
mais ação da Comissão de Planejamen-
to  Ambiental do Colégio Politécnico 
da UFSM, o grupo  Mutirão juntamente 
com a empresa Ecotires  Soluções Am-
bientais Ltda fizeram o recolhimento e 
 destinação para tratamento de pneus 
inservíveis que se encontravam na Área 
 Experimental do Colégio Politécnico

Grupo Mutirão e empresa Ecotires 
realizam recolhimento de pneus
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A partir das 8h30min de sábado, dia 18 
de agosto, serão realizadas as palestras 
do evento “Aves de Santa Maria e Região”, 
sendo alguns dos temas abordados: as cole-
ções dos museus Gama d’Eça e Victor Ber-
sani, avifauna do campus, biodiversidade 
em zona ecótone em Dilermando de Aguiar, 
aves de Itaara, filosofia e natureza, pesqui-
sas sobre o jaó-do-sul em São Sepé e ninhos 
artificiais no distrito de Boca do Monte.

O ciclo de palestras acontecerá no 
 Auditório Flávio Miguel Schneider, no  prédio 
42 do campus sede da UFSM e é coordena-
do pelo professor Everton Behr.  O  evento é 
promovido pelo  Departamento de  Zootecnia 
da UFSM, contando com o apoio do Grupo 
de Estudos de Animais Selvagens e do Clu-
be de Observadores de Aves de Santa Maria.

Para mais informações, acesse o  evento 
no Facebook (https://goo.gl/WCin7j).

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM

Ciclo de palestras abordará Aves 
de Santa Maria e Região
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Diretamente de Portugal para a UFSM, 
Corina Carranca, PhD em Engenharia 
Agronômica pelo Instituto Superior de 
Agronomia de Portugal, ministrará duas 
palestras sobre solo. 

Com início no dia 21 de agosto, às 
14h, a primeira palestra, promovida em 
conjunto com o Colégio Politécnico da 
UFSM, tem como tema “A importância da 
cobertura do solo para a saúde e qualidade 
do solo” e será realizada no auditório do 
prédio 67, no campus sede em Camobi. 
Cobertura vegetal e sustentabilidade dos 
ecossistemas, técnica de marcador de 
nitrogênio (isótopo 15N) na agricultura, 
tipos de solos de Portugal e potencial 
de uso para a agricultura e floresta são 
alguns dos temas que serão abordados 
no dia 21. Mais informações sobre a 
primeira palestra podem ser conferidas 
aqui (https://goo.gl/pka61m).

Engenheira Agrônoma de 
Portugal ministrará palestras                       

sobre solos na UFSM



POLITÉCNICO
COLÉGIO

UFSM

BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 465

No dia 23, às 9h, a segunda palestra 
“Nutrição de nitrogênio em árvores 
frutíferas” deve acontecer na Sala Cláudio 
Mussói, no prédio 42 e na ocasião alguns 
dos temas abordados são: adubação 
nitrogenada das fruteiras e o seu cultivo em 
Portugal, ciclagem interna do nitrogênio e 
a distribuição dos órgãos da planta, efeitos 
do excesso e deficiência de nitrogênio 
na planta e aplicação do isótopo 15N em 
estudos de adubação nitrogenada em 
fruteiras.  Para participar da palestra desse 
dia, os interessados devem inscrever-se 
pelo e-mail behdepaula@hotmail.com. 
Outras informações podem ser conferidas 
aqui (https://goo.gl/2BWUzw).

As palestras são promovidas pelo Grupo 
de Estudos de Predição de Adubação e 
Potencial de Contaminação de Elementos 
em Solos (Gepaces) e as atividades contam 
com o apoio do Centro de Ciências Rurais, 
Programa de Pós-Graduação em Ciência 
do Solo, Departamento de Solos, Instituto 
Federal Farroupilha e Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) – seção 
Uva e Vinho.

Fonte: Assessoria de Comunicação da UFSM
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Do dia 17 de setembro a 8 de novembro 
de 2018, estarão abertas as inscrições 
para ingressar no Ensino Médio e Cursos 
Técnicos do Colégio Politécnico da UFSM, 
sendo o ingresso no primeiro semestre 
letivo de 2019.

O Processo Seletivo será realizado no 
dia 09 de dezembro de 2018, em Santa 
Maria - RS, com duração de quatro horas. 

Para o ingresso no Ensino Médio, as 
provas serão aplicadas no turno da manhã 
das 8h às 12h. Mais informações sobre as 
provas para o Ensino Médio podem ser 
conferidas no edital (https://goo.gl/c82rYp).

Para o ingresso nos Cursos Técnicos, as 
provas serão realizadas durante a tarde, 
das 14h às 18h. Mais informações sobre as 
provas para os Cursos Técnicos podem ser 
conferidas no edital (https://goo.gl/AZefiE).

Inscrições para Ensino Médio 
e Técnico no Politécnico                  

iniciam em setembro
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Em parceria com o Instituto Estadual de 
Educação Olavo Bilac (IEEOB), o Colégio 
Politécnico da UFSM convida a todos e 
todas para a aula inaugural dos cursos 
de Assistente Administrativo e Agente 
de Desenvolvimento Cooperativista - FIC/
PROEJA.

A aula será realizada no dia 20 de 
agosto, no Salão de Atos do IEEOB, às 19 
horas.

 

 

 

 

É com alegria que convidamos a todos para a aula inaugural dos Cursos de Assistente 
Administrativo e Agente de Desenvolvimento Cooperativista – FIC/PROEJA em parceria 

com o Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac (IEEOB). 

Dia: 20/08/2018 
Horário: 19 horas 
Local: Salão de Atos do IEEOB 

 
Agradecemos a presença de todos! 

 
Atenciosamente,  

 
Direção do Colégio Politécnico da UFSM 

Convite para a aula inaugural dos 
cursos FIC/PROEJA
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Na última segunda-feira (13), a 
 Universidade Federal de Santa Maria 
 divulgou em seu site uma notícia sobre 
o novo nome e formato do boletim digital 
do Colégio Politécnico.

A ideia da divulgação veio da Assesso-
ria de Comunicação do Colégio, compos-
ta pelos bolsistas Rafael Júnior Debastiani 
(programador/web designer), Jean Rossi 
(diagramador) e Nathália Brum (editora 
de conteúdos), para que a comunicação 
da unidade receba mais visibilidade pe-
rante a comunidade acadêmica da UFSM.

A matéria completa, disponível no link 
https://goo.gl/PskoEb, contém um peque-
no histórico do informativo, explicações 
sobre a mudança no layout e a opinião 
da vice-diretora do Politécnico, Marta Von 
Ende, sobre a importância do boletim 
para a comunicação interna e externa do 
Colégio. 

Boletim Digital do Politécnico é   
notícia no site da 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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