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    O Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem) de 2016 está mantido neste sábado 

(5) e domingo (6) para cerca de 8,5 milhões 

de participantes, segundo decisão liminar da 

Justiça Federal no Ceará divulgada nesta 

quinta-feira (3). 

    O Ministério Público Federal do Ceará (MPF 

-CE) havia solicitado, na quarta (2) a suspen-

são das provas em todo o país, após o Minis-

tério da Educação (MEC) decidir adiar a prova 

para 191 mil participantes que fariam o teste 

em escolas ocupadas em protestos contra a 

reforma do ensino médio e contra a PEC do 

teto dos gastos. Os afetados farão a prova em 

3 e 4 de dezembro. 

    Na decisão que manteve a realização da 

prova em duas datas, a juíza Elise Avesque 

Frota rebate o argumento utilizado pelo pro-

curador da República no Ceará, Oscar Costa 

Filho, que questionava a quebra de isonomia 

do exame que passaria a exigir temas distintos 

de redação para cada um dos grupos.  

    A juíza argumentou que, "apesar da diver-

sidade de temas que inafastavelmente ocor-

rerá com a aplicação de provas de redação 

distintas, verifica-se que a garantia da isono-

mia decorre dos critérios de correção previa-

mente estabelecidos".  

     A magistrada se apoiou nos critérios de 

correção apontados pelo MEC para negar o 

pedido. "Há ênfase na avaliação do domínio 

 

Estudantes realizam prova do 

Enem no fim de semana 

da língua e de outras competências que não 

têm 'o tema' como ponto central", apontou a 

juíza na sentença. 

    No dia 5 de novembro, um sábado, os es-

tudantes fazem as provas de ciências huma-

nas e ciências da natureza. No dia 6, domin-

go, a prova terá linguagens, códigos e suas 

tecnologias, redação e matemática. 

    Nos dois dias, os portões serão abertos às 

12h e se fecham às 13h. O início das provas é 

às 13h30. Como nos anos anteriores, o 

primeiro dia de prova dura 4 horas e 30 

minutos e o segundo, 5 horas e 30 minutos. 

 

Politécnico no ENEM 

    O Colégio Politécnico foi a única escola do 

Rio Grande do Sul a figurar entre as 100 

melhores do país no Enem 2015. Isso porque 

o Colégio Politécnico da UFSM ocupou o 34º 

lugar. A escola também teve a melhor reda-

ção do Estado, que teve como tema violência 

contra mulher. Todo esse bom desempenho 

se deve a todo um esforço da comunidade 

escolar, seguindo um cronograma de aulas 

de segunda a sábado, com reforço no pe-

ríodo da tarde. A coordenadora do Ensino 

Médio, Profª Terezinha Cleoni Tronco Dalmo-

lin, explica que os estudantes, neste período, 

estão buscando sanar todas as dúvidas que 

surgem. “Alguns professores deram aulas ex-

tras dando um reforço na fixação dos conteú-

dos trabalhados em sala de aula”, conta a 

professora. O estudante do 3º ano, Gabriel 

Braun, que deve tentar uma vaga no curso  
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de direito, diz que desde fevereiro está se 

preparando para o exame. “Costumo estudar 

sempre revendo os conteúdos que são traba-

lhados no dia, assim, é mais fácil de fixá-los”, 

relata o jovem. Já a estudante Anaielle Reis-

dorfer disse que costuma estudar através dos 

resumos que produz sobre cada conteúdo, a 

candidata que deve concorrer a uma vaga 

em medicina fala que é preciso ter tranquili-

dade durante a prova. “Para se dar bem na 

prova do Enem é preciso ter tranquilidade e 

saber controlar o tempo na resolução de ca-

da questão”, relata a estudante que se mos-

trou confiante.  

Consulta à comunidade para 

os cargos de direção do 

Colégio Politécnico acontece 

na próxima semana 

    Na última quarta-feira (02), foi realizada u-

ma apresentação das duas chapas que con-

correm aos cargos de direção do Colégio 

Politécnico da UFSM. A atividade, organizada 

pela comissão eleitoral, buscou expor aos do-

centes da instituição as propostas de cada 

chapa para a gestão do colégio nos próximos 

quatro anos. A primeira chapa a se apresentar  

foi a 2, formada pelos professores Valmir Aita 

e Marta Von Ende, respectivamente, candida-

tos a diretor e vice-diretora. Durante a expo-

sição, os candidatos ressaltaram o papel do 

Politécnico como referência em instituição 

educacional e tecnológica. Os dois ainda pro-

meteram fomentar e apoiar o ensino, a pes-

quisa e a extensão. Na sequência, os repre-

sentantes da chapa 1, composta pelos profes-

sores Leopoldo Witeck Neto e Cláudia Letícia 

de Castro do Amaral, falaram de suas propos-

tas caso assumam a direção da Colégio. Entre 

as principais ideias mostradas na exposição, os 

dois candidatos destacaram que devem inves-

tir no programa pedagógico, nas relações in-

terpessoais, na transparência e na participa-

ção de todos na tomada de decisões. Ao fim 

da fala das duas chapas, os professores dos 

cursos de Ensino Médio, Técnicos, de Gradua-

ção e Pós-Graduação questionaram as duas 

chapas sobre: qualidade de ensino, combate 

a evasão, corte de recursos financeiros, cria-

ção de novos setores administrativos, parce-

rias público-privadas, e outros temas. 
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    A 4ª Semana Acadêmica do Curso Técnico 

em Agropecuária acontece de 08 a 11 de no-

vembro no Auditório do Colégio Politécnico 

da UFSM.  

    As inscrições podem ser realizadas através 

do e-mail: semanaagropecuaria@gmail.com; 

além disso os estudantes devem levar no dia 

do credenciamento 1kg de alimento não pe-

recível. O evento busca mostrar os campos de 

atuação do profissional no mercado atual, 

através de palestras e mini-cursos. Entre as 

temáticas que serão abordadas temos a área 

de gestão de pessoas, agronegócio, nutrição 

animal, ovinocultura, produção de grãos, prá-

ticas sustentáveis e outros.  

4ª Semana Acadêmica do 

Curso Técnico em 

Agropecuária começa na 

próxima terça-feira 

Ginástica Laboral é oferecida 

para servidores e Bolsistas do 

Colégio 

    A partir desta semana, os servidores e bol-

sistas do Colégio Politécnico da UFSM já po-

dem participar de aulas de ginástica laboral 

que estão sendo ofertadas na instituição. Os 

estudantes Lucas Fuchs e Alex Santos, do 4º 

semestre de Educação Física, estão condu-

zindo as atividades físicas. A iniciativa faz parte 

de um projeto que está sob a coordenação 

da professora Luciane Daronco.  

    A consulta acontece no próximo dia 09, 

das 9h até às 21h, no hall do Bloco A. Podem 

participar da votação professores, alunos, téc-

nicos administrativos em educação e aposen-

tados. A apuração acontece logo após o en-

cerramento da votação, sendo que o resul-

tado será divulgado no dia posterior.  
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    O projeto acontece em muitos centros da 

UFSM e busca a qualidade de vida e de saúde 

para os participantes, principalmente quando 

há muito esforço repetitivo dos músculos du-

rante o trabalho. As aulas servem para apre-

sentar o exercício físico às pessoas, porque 

muitas deixam de praticar, às vezes, por falta 

de tempo ou disposição. 

    No primeiro dia de Ginástica, no Metálico 

do Colégio Politécnico, teve grande participa-

ção do público que participou da aula de 

alongamento. Cada dia será trabalhado algu-

ma forma de exercício como, por exemplo, 

atividades que foquem a flexibilidade, a resis-

tência muscular e a massagem. As aulas acon-

tecem segundas no turno da manhã e sextas 

no turno da tarde. 

3º Encontro de Vivências 

Secretariais  

(Foto: arquivo da internet) 

    O Curso Técnico em Secretariado realiza o 

3º Encontro de Vivências Secretariais em 

quatro datas no mês de novembro (09, 16, 23 

e 30), no Auditório do Prédio 67 e na Sala E5 

do Colégio Politécnico da UFSM. O evento 

tem como tema “O profissional em secreta-

riado e as tendências atuais no mundo do 

trabalho”. A programação conta com pales-

tras, oficinas e mesas redondas que aborda-

rão concursos públicos na área, ergonomia, 

comunicação empresarial, vivências profissio-

nais e outras.  

    Para se inscrever basta entrar em contato 

pelo e-mail evento.secretariado3@gmail.com, 

o ingresso é 1kg de alimento não perecível ou 

produto de higiene.    

 

Eventos discutem assuntos 

ligados à área de TI 

    Nos dias 18, 19 e 20 de outubro ocorreu, 

no Colégio Politécnico, o 2º Simpósio Acadê-

mico de Tecnologia da Informação (SATI) e a 

2ª Semana Acadêmica do Curso de Sistemas 

para Internet (SASI) promovido pelos cursos 

de Sistemas para Internet e Técnico em Infor-

mática. O evento trouxe 13 profissionais da 

área de Tecnologia da Informação, como 

professores, pesquisadores, empresários em-

preendedores e profissionais de empresas 

multinacionais como TOTVS e Dell. Além das 

palestras, o evento também ofereceu minicur-

sos aos participantes. 

    O evento foi um sucesso, atingindo o obje-

tivo de colocar os alunos em contato com ou- 
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tras pessoas que possuem vivência profissio-

nal na área de Tecnologia de informação. 

Momento em que os alunos puderam ampliar 

seus conhecimentos e suas redes de contato. 

    O II SATI e II SASI contou com o apoio e 

patrocínio da CESPOL, TOTVS, MB Infoweb, 

iMasters, CentroSoftware e Delivery Much. A 

comissão foi organizada por estudantes 

e professores dos cursos envolvidos, tendo a 

coordenação do professor Leandro de Freitas.  

 

Acadêmicos do 

Geoprocessamento realizam 

viagem ao Parque Nacional 

dos Aparados da Serra 

    Os alunos das Disciplinas de Análise Am-

biental e Cadastro Técnico Multifinalitário do 

Curso de Graduação em Geoprocessamento, 

nos dias 27 e 28 de outubro, realizaram via-

gem de estudos ao Parque Nacional dos Apa-

rados da Serra.  

    Neste trabalho de campo foram percorridas 

4 trilhas nos Canyons Fortaleza e Itaimbezi-

nho com visitas monitoradas a diferentes pon-

tos de observação. O objetivo foi conhecer as 

paisagens, realizar atividades de observação e 

sensibilização. 

    Os acadêmicos receberam informações so-

bre fitogeografia do Geógrafo e Técnico em 

Paisagismo, Rodrigo Correa Pontes, sob o a-

companhamento dos Professores Michele 

Monguilhott e Valmir Viera. 

    A viagem pretendeu estabelecer relações 

entre diferentes formas de uso e ocupação dos 
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espaços (Zona rural e Unidades de Conserva-

ção). A proposta é elaborar um Cadastro de 

Elementos Ambientais para a Unidade de 

Conservação PARNA.  

    Durante a viagem o aluno Ricardo Vieira 

escreveu o seguinte poema que a reporta-

gem reproduz na sequência: 

  

Cânyon Itaimbé 

  

Entre o ferro fundido e a pedra lascada 

O vale se abre 

O canyon se abraça 

O rio se encaixa 

Matas e campos se entrelaçam 

Paisagem se transforma 

Natureza brota! 

Equipe do Politécnico e 

parceiros descobrem trufas 

raras 

    Os pesquisadores do Centro de Ciências 

Rurais (CCR), Marcelo Sulzbacher, e do Colé-

gio Politécnico da UFSM, Diniz Fronza, encon-

traram as verdadeiras trufas (Tuber sp) junto 

aos pomares de nogueira-pecã da Região 

Central do Estado. 

    As trufas são cogumelos subterrâneos 

muito raros, cobiçados pela intensidade de 

aroma e sabor e utilizados na alta culinária. 

Muitas destas espécies de fungos são comes-

tíveis e utilizadas nos restaurantes europeus, 

podendo chegar a custar R$ 2 mil o quilo. 

Geralmente, são utilizados animais treinados,  

como cachorros, para a localização das mes-

mas, pois desenvolvem-se abaixo da superfície 

do solo. 

    Os pesquisadores da UFSM estão inoculan-

do estas trufas em mudas de nogueira para 

avaliar o desenvolvimento em várias regiões 

do Estado. O objetivo da pesquisa é ampliar a 

renda para os produtores de nozes. 

 

    O professor Sulzbacher, que estuda os fun-

gos há mais de 10 anos, e Fronza, que estuda 

há mais de 15 anos a cultura da nogueira-

pecã, receberam, de 10 a 14 de outubro, a 

visita de Tine Grebenc, do Instituto Florestal 

da Eslovênia, atualmente um dos maiores 

pesquisadores em truficultura, com o objetivo 

de realizarem estudos em parceria binacional 

(projeto coordenado pela professora Zaida 

Inês Antoniolli, do Departamento de Solos). 

    Os pesquisadores contam com o apoio da 

UFSM, CCR e Politécnico na realização da des-

coberta. Estão sendo redigidos quatro artigos 

científicos sobre o assunto. 
 

(Texto e foto: Assessoria de Comunicação da UFSM) 
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    No dia 27 de outubro, às 9h, aconteceu a 

formatura de Gabinete no Colégio Politécni-

co, na sala A-17. Os cursos que tiveram for-

mandas e formandos foram: Técnico em 

Agropecuária, Técnico em Alimentos, Técnico 

em Contabilidade, Técnico em Fruticultura - 

EAD, Técnico em Geoprocessamento e Técni-

co em Meio Ambiente.  

    Além de professores, diretor e dos próprios 

formandos, familiares e amigos estavam pre-

sentes para prestigiar o momento. 

Formatura de Gabinete 

Textos e imagens 

Reinaldo Guidolin 
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