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    Nos últimos dias, o Colégio Politécnico foi 

destaque nos veículos de comunicação, o 

resultado obtido pelos estudantes do Ensino 

Médio (foto Diário de Santa Maria) na última 

prova do Enem garantiu a instituição figurar 

entre as melhores escolas públicas do país. A 

repercussão foi tamanha que teve matérias 

sendo exibidas nos principais telejornais do 

país, como o Jornal Nacional, Jornal Hoje, 

Bom dia Rio Brasil, Jornal da Globo News, SBT 

Brasil, além dos telejornais locais.   

    Os dados foram divulgados no dia 3 pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), onde o 

Colégio Politécnico da Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM) foi a única instituição 

gaúcha a figurar entre as 100 escolas com 

melhores médias no Exame Nacional do En-

sino Médio (Enem) de 2015. 

 

Bom desempenho no Enem 

garante visibilidade ao 

Colégio Politécnico  

    Em uma média determinada a partir dos ín-

dices nas cincos provas do exame (Lingua-

gens, Matemática, Ciências Humanas, Ciên-

cias da Natureza e Redação), a escola gaúcha 

ocupa a 34ª posição nacional e é uma das 

únicas três instituições públicas figurando 

entre as 100 melhores notas do País. 

    O Politécnico é o segundo colocado nacio-

nal entre instituições públicas, considerando a 

média obtida em provas objetivas, sem levar 

em conta a Redação. Nesse indicador, o colé-

gio atinge 690,26, ficando atrás apenas do 

Colégio de Aplicação da UFV – Coluni (Viço-

sa/MG), que chega a 690,52. Na Redação, a 

escola de Santa Maria também alcança um 

número significativo, já que é uma das quatro 

não privadas no País a alcançar mais de 800 

pontos. Na prova, o índice do colégio é de 

820,00, terceiro melhor entre as públicas. Em 

termos nacionais, a maioria das escolas pú-

blicas de melhor desempenho no Enem são 

de âmbito federal. Também atingem desta-

que escolas militares e escolas técnicas esta-

duais.  
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    O Colégio Politécnico de Santa Maria faz 

uma seleção anual, através da qual ingressam 

35 alunos por ano, metade deles por meio da 

política de cotas. No momento, a escola aten-

de 107 alunos, em três turmas. Embora só 

ministrem aulas no colégio, os professores são 

incentivados a buscar cursos técnicos e dou-

torado, além de participarem de projetos pe-

dagógicos dentro da UFSM. 

    Diretor da instituição, o professor Valmir 

Aita considera que o investimento no corpo 

docente e o acompanhamento direto dos 

alunos são diferenciais que explicam os bons 

índices. “Nada surge do dia para a noite. Não 

queremos apenas preparar os alunos para 

que tenham boas notas no Enem. É uma 

cultura que vem sendo desenvolvida no de-

correr dos anos, que conversa e incentiva o 

aluno. E os alunos têm respondido bem. So-

mos um grupo unido, que busca trabalhar a 

educação como um todo”, enumera. 

 

    Enfoque em um preparo completo 

 

    Os coordenadores e professores do Ensino 

Médio, Terezinha Dalmolin (biologia), Rodrigo 

Leal (química) e Cláudia Amaral (redação) 

contam que a ideia não é focar só no in-

gresso no ensino superior, mas trabalhar para 

uma formação multidisciplinar, que prepare o 

aluno para enfrentar o caminho que decidiu 

por trilhar, e com um projeto pedagógico di-

ferenciado, com acesso a laboratórios e tec-

nologias. 

    O bom resultado se dá na base do esforço 

e dedicação. São três turmas no total, cada 

uma de um dos anos do Ensino Médio, o que 

permite a aproximação entre estudante e 

aluno. As aulas acontecem de segunda a sex-

ta-feira, das 7h30min às 12h. Nas segundas, 

há aula também das 13h às 17h. Para fechar 

calendário, em alguns sábados também há 

aula, além de complementações (reforços) du - 
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rante as tardes, que são acertadas com alunos 

em salas de aula. A participação em olimpí-

adas disciplinares e competições interséries 

são incentivados. Outro ponto é que por fazer 

parte da UFSM, muitos dos alunos são 

bolsistas em diversos departamentos, onde 

são acompanhados por professores orienta-

dores e pelos próprios professores do colégio. 

Eles ainda têm direito à alimentação no Res-

taurante Universitário (RU) e Casa do Estu-

dante Universitário (CEU). 

 

    Ingresso na instituição 

 

    Para ingresso na instituição, o candidato 

deve passar por um processo seletivo, que 

consiste em uma prova objetiva com 50 

questões abordando conteúdo do Ensino 

Fundamental. As inscrições vão de 10 de ou-

tubro até 18 de novembro, a taxa é de R$ 50, 

e podem ser feitas no site. A prova vai acon-

tecer no dia 4 de dezembro, entre 8h às 12h. 

São selecionados 35 estudantes, sendo que 

50% das vagas são reservadas aos cotistas.  

     

 

 

    O Colégio Politécnico e o Colégio Técnico 

Industrial de Santa Maria (Ctism) estão com as 

inscrições abertas até o dia 18 de novembro 

para o processo seletivo visando ao ingresso 

nos cursos de ensino médio e nos cursos téc-

nicos integrados ao ensino médio no primeiro 

semestre letivo de 2017.  

    Será o primeiro processo seletivo em con-

junto entre os dois colégios, o que, segundo 

as direções, demonstra a maturidade atingida 

Colégios da UFSM vão realizar 

primeiro processo seletivo em 

conjunto 

    Grade Curricular 

 

    A grade curricular contempla 16 disciplinas 

que são lecionadas ao longo de três anos. As 

disciplinas que compõem o currículo escolar 

são: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Litera-

tura, Arte, Educação Física, Biologia, Física, 

Química, História, Geografia, Filosofia, Sociolo-

gia, Redação e Projeto. 
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pelas escolas vinculadas da UFSM e objetiva 

uma justa seleção de candidatos aos cursos 

técnicos e ao ensino médio do Politécnico. 

    São oferecidas 125 vagas nos colégios da 

UFSM, sendo 35 no Politécnico e 90 no Ctism, 

distribuídas de acordo com a relação de cur-

sos contida no Manual do Candidato. 

    O processo seletivo será realizado no dia 4 

de dezembro, em Santa Maria, com duração 

de quatro horas. As provas serão aplicadas 

em turnos distintos: manhã, das 8h às 12h - 

Colégio Politécnico; tarde: das 14h às 18h - 

Ctism. O processo classificatório será consti-

tuído por uma prova com 50 questões de 

múltipla escolha, englobando conteúdos rela-

tivos ao ensino fundamental. O Valor da taxa 

de inscrição é de R$ 50,00.  

     

    Processo seletivo para os cursos técnicos 

subsequentes 

 

    Nesse mesmo período também é possível 

se inscrever no processo seletivo visando ao 

ingresso nos cursos técnicos subsequentes no 

primeiro semestre letivo de 2017. 

    São oferecidas 729 vagas nos colégios da 

UFSM, sendo 505 no Colégio Politécnico e 

224 no Ctism, distribuídas de acordo com a 

relação de cursos contida no Manual do Can-

didato. 

    O processo seletivo será realizado no dia 4 

de dezembro, em Santa Maria, com duração 

de quatro horas. As provas serão aplicadas no 

turno da tarde, das 14h às 18h.  

 

 

 

    Em 2012, foi instituído o dia 04 de outubro 

como sendo o Dia Nacional do Paisagista. O 

paisagista tem como função principal elaborar 

um projeto de design para um espaço ao ar 

livre, fazendo com que a área verde privada, 

ou seja, o jardim, seja uma extensão do am-

biente envolvente, que não cause estranheza 

com o local onde está inserido. Assim sendo, 

o paisagista nada mais é do que um arquiteto 

de jardins e demais espaços verdes. 

    Algumas das áreas que estão ligadas ao 

trabalho de um paisagista são: arquitetura, 

biologia, geografia, engenharia, arte e eco-

logia. O trabalho do paisagista passa pela cria-

ção de espaços de lazer e relaxamento e 

também convívio social e alimentação. Saber 

como projetar e organizar as obras de espa-

ços esteticamente apelativos, escolher as espé-

cies adequadas, que interajam com o clima 

de forma adequada e combinem com o 

visual projetado, bem como ter conhecimen-

to sobre sistemas de drenagem e irrigação. 

Dia do Paisagista 
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    Entre os dias 19, 20 e 21 de setembro, o 

aluno do curso Técnico em Meio Ambiente, 

Rodrigo Corrêa Pontes, apresentou o trabalho 

intitulado "Cerro do Itaquatiá, um morrote 

com importância fitogeográfica e geomorfoló-

gica no município de São Pedro do Sul/RS", 

no 11º Simpósio Nacional de Geomorfologia, 

realizado em Maringá no Paraná. O enfoque 

da pesquisa é o estudo da vegetação 

endêmica e relictual presente no local, que 

também apresenta peculiaridades geomorfo-

lógicas e beleza cênica na paisagem. O tra-

balho científico teve a orientação dos profes-

sores Leopoldo Witeck Neto e Valmir Viera. 

 

    De 18 a 20 de outubro de 2016 vai aconte-

cer a 2ª Semana Acadêmica do Curso de Sis-

temas para Internet e o 2º Simpósio Acadê-

mico de Tecnologia da Informação. Palestras 

e oficinas serão ministradas a fim de ampliar o 

conhecimento dos participantes. Para se ins-

crever e saber de outras informações, acesse 

o site dos eventos: politecnico.ufsm.br/sasisati/ 

Semana Acadêmica de 

Informática do Politécnico 

Apresentação de trabalho em 

congresso 
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    O Programa Socioambiental Multicentros e 

o Núcleo de Extensão do Departamento de 

Zootecnia do CCR convidam para o 1º Fórum 

de Política Municipal para a Produção e 

Consumo Sustentável de Alimentos Orgâni-

cos, que será realizado no dia 18 de outu-

bro, das 8h às 12h, no Auditório Flavio Miguel 

Schneider (prédio 42 do CCR), integrando a 

programação da 5ª Semana Acadêmica do 

Curso de Tecnologia em Alimentos e da 

Semana Mundial da Alimentação Saudável. 

    A produção, comercialização e consumo 

de alimentos orgânicos vêm sendo ampla-

mente discutidos no âmbito de uma socie-

dade que se quer sustentável e promotora de 

saúde e qualidade de vida para todos. 

    A cidade de Santa Maria precisa promover 

debates e construir uma política regulamen-

tadora dentro desse mercado. Nesse sentido, 

o evento irá ocorrer com o apoio de diversas 

 

UFSM é uma das promotoras 

de fórum sobre produção e 

consumo de alimentos 

orgânicos 

entidades, entre elas o Consea, Prefeitura de 

Santa Maria, curso de Tecnologia em Alimen-

tos da UFSM e Unipampa. 

    A inscrição é gratuita e pode ser feita atra-

vés do link abaixo:  

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

Se0SFzXxCO3DiuufVOwTGwYvXtePRuladtM-

Pj7XkMSfonBsg/viewform?c=0&w=1. 
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