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Gincana do Ensino Médio 

mobiliza estudantes 

    Nos dias 14 e 15 de julho, os alunos do en-

sino médio do Colégio Politécnico participa-

ram de uma gincana promovida pela coor-

denação. Nestes dois dias de evento, os estu-

dantes do primeiro, segundo e terceiro ano 

foram desafiados em provas artísticas como 

teatro, dança, vídeo e conhecimentos gerais. 

Segundo o coordenador substituto do ensino 

médio, Rodrigo Rosado Leal, o objetivo da 

realização da gincana é promover a inte-

gração entre as turmas. Para a aluna do 2º 

ano, Rafaela Munareto, esse é um momento 

que os estudantes podem mostrar outros ta-

lentos que dispõe. “Além dos aprendizados 

dentro da sala de aula, aqui na gincana nós 

podemos usar outros conhecimentos” explica 

Rafaela.  

    Cada uma das três turmas participantes 

usou da criatividade em cada um dos desa-

fios. A turma 11, denominada “Anonymus” 

apostou no uso de fantasias de super-heróis 

na entrada da equipe. Já as turmas 21, 

Twenty Rocks e One Roll, e 31, Stúdio 31, 

retornaram aos anos 50 e 80, respectiva-

mente, trazendo ao público trajes típicos da 

época, em performances de dança ao som da 

dance music.  

    No teatro, os alunos roteirizaram em cima 

do tema vícios, abordando casos em torno do 

excesso de consumo de álcool, drogas, tec-

nologias e até estudo. Na prova de dança, as 

equipes criaram coreografias em cima das 

músicas de uma das maiores cantoras do 

pop, Britney Spears. As três turmas também 

produziram flash mobiles em pontos do cen-

tro da cidade, onde registraram performances 

em grupo ao som de sucessos da atualidade. 

A última prova do primeiro dia terminou em 

mesas temáticas, inspiradas em comidas típi-

cas de Festa Junina.  

 

. 

    O aluno do 3º ano, Leonardo Penna, expli-

ca que a gincana é uma tradição no Colégio 

nestes últimos dez anos. “Desde o nosso 

primeiro ano, nós tínhamos a intenção que a 
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gincana se transformasse em algo mais per-

formático, um show mesmo” diz Leonardo. E 

para quem pensa que os alunos não levam a 

sério, o estudante conta que a turma já vinha 

pesquisando o tema há uns dois  meses, mas 

foi apenas no último que eles colocaram em 

prática.  

    Participando pela primeira vez, a aluna do 

1º ano, Helena Lampert Larré, diz que achou 

a proposta muito positiva, uma vez que con-

tribuiu no processo de socialização entre as 

turmas. Além disso, a jovem conta que o 

evento serviu como uma ferramenta de esca-

pe nesse período de provas. “É uma parte do 

ano que a gente pode se desestressar, se di-

vertir, para no fim chegarmos lá nas provas e 

obtermos resultados positivos” conta Helena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    O júri foi composto por professores, téc-

nicos administrativos, bolsista e ex-alunos do 

ensino médio pode degustar milho verde, 

pinhão, pipoca, carapinha, rapadura, bolo de 

milho, quentão e outros pratos. Ao fim dos 

dois dias, o resultado final, somatório do 

desempenho em todas as provas, concedeu a 

vitória a turma 31 que venceu graças ao bom 

desempenho no primeiro dia.   

Entrevista sobre 

cooperativismo no JA Ideias 

    O Coordenador do Curso Técnico em Co-

operativismo, o Professor Vitor Reisdorfer, par-

ticipou do quadro JA Ideias na última semana 

que abordou a importância do coope-

rativismo. O tema ganhou destaque com a 

23ª Edição da FEICOOP – Feira Latino Ame-

ricana de Economia Solidária. Em sua fala, o 

docente comentou que o objetivo principal 

das cooperativas é a agregação de valor aos 

produtos e serviços dos seus associados. Para 

entender melhor o assunto, confira a entrevis-

ta na integra no link: 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul 

/jornal-do-almoco/videos/t/santa-maria/v/ja-

ideias-fala-sobre-cooperativismo/5153584/. 
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Curso Técnico em 

Contabilidade realiza visita a 

Junta Comercial do RS  

    O Curso Técnico em contabilidade, do Poli-

técnico da UFSM, promoveu uma visita téc-

nica à sede da Junta Comercial do Estado do 

Rio Grande do Sul (Jucergs), em Porto Alegre, 

com os alunos do primeiro e terceiro semes-

tres do curso, no último dia 03 de junho. O 

Presidente da Junta Comercial, Paulo Roberto 

Kopschina, o Vice-Presidente, Itacir Amauri 

Flores, e o Secretário-Geral, Cleverton Signor, 

fizeram uma exposição a respeito da rotina de 

trabalho realizada em cada um dos setores da 

entidade. Também foi explicado todo o pro-

cesso no trâmite de documentos, a partir da 

entrada na Junta, até sua distinção, avaliação 

e liberação final até a constituição da em-

presa.  

    Este projeto tem entre seus objetivos, alicer-

çar a aproximação dos estudantes com o fu-

turo profissional, demonstrando a visão do 

mercado de trabalho.  Os alunos foram recep-

cionados pelo presidente da entidade, Diogo 

Chamun, e pelo diretor, Flávio Ribeiro Jr. O 

coordenador do curso, o professor Vitor Reis-

dorfer, ressaltou a importância da viagem pa-

ra o entendimento profissional e técnico por 

parte dos alunos.  

. 

    No mesmo dia, os alunos do Técnico em 

Contabilidade realizaram uma visita à estru-

tura da SESCON-RS (Sindicato das empresas 

de serviços contábeis e das empresas de as-

sessoramento), onde conheceram o Projeto 

Universitário.  

Alunos do Curso Técnico em 

Secretariado visitam Arquivo 

Público do Estado do RS 
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uma visita cortesia ao Colégio Politécnico para 

conhecer suas atividades, bem como estabe-

lecer parcerias futuras com a instituição.  

   Os alunos do Curso Técnico em Secretari-

ado visitaram, no dia 11 de junho, o Arquivo 

Público do Estado do RS, em Porto Alegre. A 

visita fez parte da programação da disciplina 

Gestão de Arquivos, ministrada pelo professor 

Patric Kayser. Na ocasião, os estudantes fize-

ram uma visita guiada pela arquivista Iara Ma-

chado, onde observaram a maneira como os 

documentos são guardados, mantidos e dis-

ponibilizados ao público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Durante o encontro com a profissional, os 

estudantes receberam informações a respeito 

da melhor maneira de organizar um arquivo, 

como o uso de piso vazado, de prateleiras de 

concreto altas do chão, ventilação e tempera-

tura ambiente de 20°C. Os professores Cândi-

da Martins Pinto, Deise Dickel e Patric Kayser 

também acompanharam a viagem de estu-

dos.  

  

Setor de Fruticultura promove 

Dia de Campo voltado à 

produção de árvores frutíferas 

    O Colégio Politécnico da UFSM, em par-

ceria com a Secretaria de Desenvolvimento 

Rural e o escritório municipal da Emater, pro-

moveram mais uma edição do “Dia de Cam-

po”. A atividade foi realizada dia 12 de julho, 

no setor de fruticultura. 

    O evento contou com a participação de 

106 produtores locais que receberam orien-

tações técnicas sobre podas de árvores fru-

tíferas. Além disso, houve demonstrações téc-

nicas sobre o plantio de mudas, adubação, o 

uso de caldas agroecológicas para controle e 

prevenção de pragas, sistemas agroflorestais, 

entre outros temas. 

    A qualificação dos produtores é uma das 

etapas do Programa Municipal de Fruticultura 

– Pró Frutas SM, que visa ampliar a parti-

cipação da fruticultura na matriz produtiva do 

município. 

Representantes da SESCOOP 

realizam visita ao Colégio 

Politécnico 

    Nesta terça-feira (12), membros do Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Coopera-

tivismo – SESCOOP, de São Paulo, realizaram  
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    A Cooperativa dos Estudantes do Colégio 

Politécnico da UFSM (CESPOL) já está ofer-

tando as novas camisetas dos cursos ofertados 

Formatura de Gabinete 

    A aluna venezuelana, Roxanna Rosales Cer-

queira, formou-se em técnica em agrope-

cuária, no dia 8 de julho, pelo Colégio 

Politécnico. A cerimônia de gabinete contou 

com a presença do Diretor do Colégio, Valmir 

Aita, e o coordenador do curso técnico em 

agropecuária, Hércules Nogueira Filho.  

    Este foi o 20º Dia de Campo da Fruticultura 

e 8º Treinamento em parceria com a Emater. 

Dentre os pontos positivos destacados foi a 

qualidade das palestras, segundo destacam 

os produtores, e como sugestões ficou um 

pedido para realizar mais eventos durante o 

ano.   

 

Novas camisetas já estão 

disponíveis na Cespol 

pelo Politécnico. A 

CESPOL, localizada 

no bloco A, atende 

de segunda à sexta 

em horários nos três 

turnos (manhã, tar-

de e noite). Os valo-

res das camisetas pa-

ra sócios é de R$ 

32,00 e para não-só-

cios sai por R$35,00.   
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