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Comitiva da Argentina realiza 

visita ao Politécnico 

Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão Ambiental passa a 

funcionar no Politécnico  

    O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(Cepe) autorizou o funcionamento dos cursos 

da Unidade Descentralizada de Ensino Supe-

rior de Silveira Martins (Udessm) no campus 

sede da UFSM. O texto da resolução apro-

vada considera o estudo realizado pela Fun-

dação Getúlio Vargas, em 2014, que reco-

menda a transferência dos cursos. Conforme 

o processo, o curso superior de Tecnologia 

em Agronegócio funcionará nas dependên-

cias físicas do Centro de Ciências Rurais (CCR). 

O curso superior de Tecnologia em Gestão 

Ambiental funcionará no Colégio Politécnico. 

O curso superior de Tecnologia em Gestão de 

Turismo e o bacharelado em Administração 

funcionarão no Centro de Ciências Sociais e 

Humanas (CCSH). As alterações administrati-

vas e de estrutura organizacional serão objeto 

de resolução específica a ser examinada em 

breve pelo Conselho Universitário (Consu). 

    Cerca de 13 pessoas, alunos e professores, 

da Escuela de Educación Técnico Professional 

em Producción Agropecuaria y Agroalimen-

taria visitaram as dependências do Colégio 

Politécnico. A comitiva teve a oportunidade 

de conhecer os laboratórios, as salas de aula e 

as práticas que são desenvolvidas pela institui-

ção nos seus 11 Cursos Técnicos e três Cursos 

de Ensino Superior. 
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Ecoinovar 

    O 5º Fórum Internacional Ecoinovar e a 1ª 

Conferência Internacional de Sustentabilidade 

e Inovação aconteceu nos dias 9, 10, 11 e 12 

de agosto, na Universidade Federal de Santa 

Maria. 

    A solenidade de abertura oficial foi realiza-

da no Auditório do Colégio Politécnico, segui-

da da Conferência Inicial, que foi ministrada 

pelo professor Mário Fernando Carrilho Ne-

gas, da Universidade Aberta (Portugal) e Vice-

Presidente da Empreend, onde ele abordou o 

tema "Orientação para o mercado e inovação 

em Pequenas e Micro-Empresas (PNE's)”.  

    O evento contou com palestras, painéis, ca-

ses empresariais e minicursos. Além disso, fo-

ram apresentados mais de 400 trabalhos liga-

dos ao tema do evento “Inovação e Susten-

tabilidade: criando valor e oportunidades para 

a sociedade”. 

    O objetivo da organização do evento foi o 

de promover o intercâmbio, a divulgação e o 

estímulo à produção de conhecimento, pro-

postas e soluções que contribuam para o de-

senvolvimento de novas ideias, inciativas e a 

construção de alianças para a inovação e a 

sustentabilidade.  

 

. Sigatec 

    Nos dias 3 e 4 de outubro, acontece o II 

Simpósio sobre Games, Mundos Virtuais e 

Tecnologias na Educação no Colégio Politéc-

nico da UFSM. O evento tem como objetivo 

discutir as implicações do uso de jogos digitais 

(games), tecnologias móveis e educacionais 

na educação, mais especificamente nas práti-

cas pedagógicas realizadas na universidade 

ou no contexto escolar. 

    A proposta de evento é uma atividade de 

extensão promovida pelo Projeto Laboratório 

de Ensino e Aprendizagem de Línguas a Dis-

tância, em parceria com o Laboratório de Lín-

guas da UFSM e o GrPesq “ Núcleo de Ensino 

e Aprendizagem de Línguas a Distância” 

(NuPEAD).  

 

. 
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Formaturas 

    O auditório Prof. José Mariano da Rocha Fi-

lho foi o palco da formatura de quatro cursos 

ofertados pelo Colégio Politécnico. Na sexta-

feira (05), 13 acadêmicos do Curso Técnico 

em Secretariado colaram grau. Já no sábado 

(06), foi à vez dos estudantes do Curso Téc-

nico em Agroindústria, Graduação em Geo-

processamento e Graduação em Sistemas 

para Internet. Durante a solenidade estiveram 

presentes o diretor do Colégio, Prof. Valmir 

Aita, e os coordenadores dos cursos técnicos 

e de graduação.  

Eventos 

    A Agência de Inovação e Transferência de 

Tecnologia (Agittec) da UFSM promoverá 

uma série de palestras sobre empreende-

dorismo no retorno às aulas da UFSM. Os 

eventos serão ministrados por André Blós, 

gerente regional do Sebrae, e acontecerão no 

CT, CCNE, CCR e nos campi de Frederico 

Westphalen e Palmeira das Missões. 

    André Blós é contador, graduado em 

Ciências Contábeis pela UFSM, mestrado em 

Engenharia de Produção pela UFSM, com 

certificação em Gestão de Projetos pela FGV e 

Liderança pela Fundação Dom Cabral. É em-

presário no ramo de alimentação e atua co-

mo coaching executivo e executivo do 

Sebrae/RS, sendo responsável pela estratégia, 

pessoal e execução de projetos de desenvol-

vimento regional, de fomento ao empreende-

dorismo e fortalecimento de setores estraté-

gicos da economia de dezenas de municípios 

do Rio Grande do Sul. 

    A palestra possibilitará reflexões sobre a ca-

pacidade de realização pessoal e profissional, 

a partir da abordagem de tópicos como valo-

res e crenças como base de desenvolvimento, 

planejamento pessoal e profissional, atitudes 

essenciais para o alcance de resultados e ca-

racterísticas das pessoas de sucesso. 

Agittec promove palestras 

sobre empreendedorismo 
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Confira a agenda das palestras: 

- Palestra no CCR: 15 de agosto, 10h, no Audi-

tório Flávio Schneider;  

- Palestra no CCNE: 16 de agosto, 10h, no an-

fiteatro C, anexo ao prédio 18; 

- Palestra no CT: 18 de agosto, 16h, no auditó-

rio do anexo C; 

- Palestra em Frederico Westphalen: 23 de 

agosto, 19h30min, sala 20 do campus; 

- Palestra em Frederico Westphalen: 24 de 

agosto, 8h30min, no auditório da Escola 

Estadual Cardeal Roncalli, durante a Semana 

Acadêmica do curso de Engenharia 

Ambiental e Sanitária; 

- Palestra em Palmeira das Missões: 24 de 

agosto, 14h, no auditório do campus; 

- Palestra em Palmeira das Missões: 24 de 

agosto, 19h30min, no auditório do campus. 

6º Simpósio de Atualização 

em Grandes Culturas vai 

abordar o milho 

     De 29 de agosto a 1º de setembro, aconte-

cerá o 6º Simpósio de Atualização em Gran-

des Culturas, evento promovido pelo Progra-

ma de Educação Tutorial (PET) do curso de 

Agronomia da UFSM. Neste ano, o evento 

abordará a cultura do milho. O simpósio ocor-

rerá no Auditório Flávio Miguel Schneider, 

anexo ao prédio 42 do Centro de Ciências Ru-

rais (CCR), e contará com duas palestras por 

noite, tendo início às 18h30min e previsão de 

encerramento às 21h. 

    Serão abordados temas como as perspec-

tivas de mercado para a cultura do milho, 

biotecnologia para altos rendimentos na 

cultura, as mudanças climáticas e o manejo 

hídrico do milho, a evolução do complexo de 

doenças da cultura, ecofisiologia e as 

tendências da agricultura moderna.  

 

. Viva o Campus 

    No próximo domingo (17), haverá mais 

uma edição do Viva o Campus, programa da 

Pró-Reitoria de Extensão da UFSM. Das 15h às 

18h, haverá apresentação da banda Guantá-

namo Groove e atividades de promoção à 

saúde com o programa de Residência Multi-

profissional Integrado, no Espaço Multiuso. 

Também haverá observação de aves, com o 

projeto "Olha o passarinho", no Planetário. 

Inscrições para esta atividade neste link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

ScJ5e9MilfFkQUO63_AJQtpc6dY6wNHlE9Zo

gggdWhzMRArwQ/closedform. 
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Perfil 

Alina Flores e  

André Capeletti 

    Durante a gincana do ensino médio, tradi-

cional evento, que é realizado anualmente 

pela instituição, a coluna encontrou no júri 

das provas, dois ex-alunos do ensino médio. 

Confira a conversa que tivemos com a aca-

dêmica de Administração, Alina Flores, e o 

acadêmico de Medicina, André Capeletti. 

1- Como foi seu ingresso no Colégio Poli-

técnico? E também como foi sua preparação, 

tendo em vista que o processo seletivo do 

Ensino Médio é bastante concorrido? 

(Alina Flores) - Eu estudei até a oitava série no 

Colégio Marista Santa Maria e não pretendia 

mudar de escola, porque estava junto com 

meus amigos e gostava do método de ensino 

do Colégio. Mas, como eu conhecia o 

Politécnico e sabia da qualidade de seu 

ensino, resolvi que deveria ao menos tentar 

ingressar. Eu não fiz nenhum tipo de cursinho 

preparatório, apenas era dedicada para as dis-

ciplinas da Escola. Eu decidi que gostaria de 

estudar no Poli (maneira carinhosa de chamar 

o Colégio) praticamente uma semana antes 

da prova, logo, não tive tempo de estudar te-

mas específicos para ela. Eu fiz uma nota me-

diana e não passei na primeira chamada. Eu 

fui a última estudante a ser chamada para co-

meçar o Ensino Médio em 2011. Quando vi 

que tinha passado, fiquei muito feliz, e sabia 

do desafio que seria, mas não imaginava que 

iria ser tão especial, que faria tantos amigos e 

levaria experiências que apenas estudantes 

têm na graduação. Hoje tenho certeza que 

escolhi certo ao buscar o ensino do Colégio 

Politécnico, pois foi um diferencial para a mi-

nha formação humana e profissional 

 

2- Relate alguma experiência marcante duran-

te sua passagem pelo Politécnico. 

(Alina Flores) - Acredito que o principal dife-

rencial do Colégio, além da qualidade do en-

sino e nível de exigência, era a disciplina de 

Projetos, na qual os alunos elaboravam ao 

longo de cada ano um projeto de pesquisa 

para apresentar os resultados na Amostra do 

Ensino Médio. Nessa Amostra, tínhamos pro-

jetos de diversas disciplinas orientados pelos 

professores dentro da sua área de atuação. 

Os trabalhos que surgiam eram impressio-

nantes e com um nível de qualidade muito 

elevado, sendo reconhecidos inclusive na Jor-

nada Acadêmica Integrada (JAI) da UFSM. Eu 

tive a oportunidade de apresentar dois proje-

tos de pesquisa de iniciação científica na JAI  
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safios, já que no Poli os alunos aprendem a ter 

mais responsabilidade, autonomia, estudar 

bastante, conviver com pessoas de diferentes 

realidades e, acima de tudo, a respeitar a 

figura do professor. Além disso, acredito que 

o mais importante de toda a trajetória foram 

as pessoas que ficam para a vida toda, os 

professores que me inspiraram, os amigos 

que fiz e o conhecimento compartilhado. A 

minha formação foi completa devido ao 

Politécnico e eu tenho imenso orgulho de 

dizer que estudei lá. 

 

4 - O que você está fazendo no momento e 

quais são seus projetos futuros?  

(Alina Flores) - Atualmente, eu estou indo pa-

ra o 6º semestre do curso de Administração 

Diurno na Universidade Federal de Santa Ma-

ria. Além disso, faço parte da Objetiva JR, que 

é uma empresa júnior de Consultoria Empre-

sarial vinculada ao curso de Administração da 

UFSM, estou num grupo de pesquisa e sou 

voluntária de projetos na ONG Infância-Ação. 

E, para o futuro, pretendo me formar ao final 

de 2017; fazer outro intercâmbio para praticar 

meu inglês, conhecer uma nova cultura e vi-

ver novas experiências na área de adminis-

tração; estudar para o mestrado e doutorado; 

e, por fim, ainda não sei se pretendo atuar 

como professora ou se quero seguir na área 

privada. Tenho diversos planos para o futuro 

e acredito que onde eu aprendi a buscar no-

vos horizontes foi no Colégio Politécnico.  

 

no ano de 2012 e 2013 com a elaboração de 

um Jornal Temático. Na apresentação do ano 

de 2013, o projeto do Jornal Temático sobre 

Artes recebeu o prêmio dos 40 melhores da 

JAI e eu, como autora do projeto, participei 

do evento anual da Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência do ano de 2014 que 

aconteceu em Rio Branco, no Acre. Dessa 

forma, acredito que com essa vivência os 

alunos do Politécnico deixam de se limitar ao 

estudo do programa para provas, como o 

ENEM, e aprendem a ser mais independentes, 

buscar novos conhecimentos, criar e inovar.  

    Eu também não posso deixar de citar todas 

as Gincanas que eu participei no Colégio e as 

Festas Juninas, que eram momentos de 

integração maravilhosos e, além disso, trazia 

muito aprendizado. Nessas atividades, exerci-

távamos o trabalho em equipe, a comuni-

cação, a proatividade, a organização, o con-

trole financeiro e o famoso planejamento. 

Acredito que esses momentos são o que dão 

significado para todo o resto, porque ficam na 

lembrança para a vida toda. E, até hoje, mes-

mo tendo finalizado o terceiro ano em 2013, 

ainda volto no Colégio para prestigiar essas 

atividades. É um ciclo que todo estudante de-

veria vivenciar.  

  

3- Que contribuições o Colégio lhe propor-

cionou durante sua passagem por aqui? 

(Alina Flores) - Acredito que estudar no 

Colégio Politécnico foi uma experiência única 

e surpreendente. Eu sinto que ingressei na 

graduação muito mais preparada para os de- 
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3- Que contribuições o Colégio lhe propor-

cionou durante sua passagem por aqui? 

(André Capeletti) - O colégio me proporcio-

nou muita coisa... não apenas conhecimento, 

mas sim ensinamentos de vida. Contribuiu pa-

ra minha formação como pessoa, em como 

penso sobre o mundo, enfim... 

 

4- O que você está fazendo no momento e 

quais são seus projetos futuros?  

(André Capeletti) - Eu faço faculdade de Medi-

cina no momento. Sou muito feliz em meu 

curso e tenho projetos futuros de me espe-

cializar e trabalhar com a clínica médica. Não 

sei bem ainda minha especialidade, tendo em 

vista que não passei pelas clínicas ainda... 

portanto, fica mais complicado decidir dentro 

de um leque tão amplo como o das espe-

cialidades médicas. 

1- Como foi seu ingresso no Colégio Poli-

técnico? E também como foi sua preparação, 

tendo em vista que o processo seletivo do 

Ensino Médio é bastante concorrido? 

(André Capeletti) - Eu sou de Sobradinho-RS. 

Fiz meu ensino fundamental lá. Não tive um 

ensino muito forte naquela escola; também 

nunca fiz cursinho em minha cidade. Contu-

do, eu sempre fui muito dedicado e autodi-

data. Estudei o conteúdo programático e pas-

sei em 12º lugar. 

  

2- Relate alguma experiência marcante duran-

te sua passagem pelo Politécnico. 

(André Capeletti) - O tempo em que eu estive 

no colégio foi maravilhoso. Os professores 

não são apenas professores, mas também 

AMIGOS. Com certeza, o colégio politécnico 

contribuiu muito para que eu fosse aprovado 

no curso de medicina aqui da UFSM. Como 

"experiência marcante" eu relato a minha par-

ticipação nas olimpíadas de química (tanto 

nas regionas como nas brasileiras - para par-

ticipar desta última, deveria ter um bom resul-

tado na regional). O professor Rodrigo Leal 

(professor de química) sempre incentivou 

muito e contribuiu para que eu conseguisse 

medalhas regionais nos 3 anos de ensino mé-

dio e medalha de prata na brasileira. Indubi-

tavelmente, foi uma das coisas que mais me 

marcou. 
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