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    No último dia 09, a comunidade escolar foi 

as urnas no Processo de Consulta aos cargos 

de Direção, cuja gestão acontece no período 

de março de 2017 a março de 2021. A comis-

são eleitoral apurou 557 votos de alunos, pro-

fessores, técnicos administrativos em educa-

ção e aposentados, destes 81,66 % dos votos 

válidos foram direcionados a chapa 2, com-

posta pelos professores Valmir Aita e Marta 

Von Ende; e 18,34% dos votos válidos foram 

computados para a chapa 1, formada pelos 

professores Leopoldo Witeck Neto e Claudia 

Letícia de Castro do Amaral.  

Processo de Consulta a 

Direção do Colégio 

Politécnico da UFSM tem 

vitória da Chapa 2 

VII Simpósio do Curso Técnico 

em Paisagismo está com as 

inscrições abertas 

    Nos dias 22,23 e 24 de novembro, aconte-

ce o VII Simpósio do Curso Técnico em Paisa-

gismo que tem como tema “Tecnologias e 

Tendências no Paisagismo e na Floricultura” 

nas dependências do Colégio. As inscrições 

para o simpósio e os minicursos podem ser 

feitas pela internet através do link: 

https://docs.google.com/a/politecnico.ufsm.b

r/forms/d/e/1FAIpQLSfh2ED3lq82kR1-

0ToanbZprFqFQV_ycIkBAvhPqNBj0yhKuw/vi

ewform. 

    Entre os assuntos que serão abordados no 

evento estão: jardins ecológicos, bioclimatiza-

ção de ambientes, iluminação em jardins, ten-

dências na floricultura, oficina de bonsai e ou-

tras.  
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    Nos dias 25, 26, 27 e 28 de Outubro, 12 

alunos do Curso de Gestão de Cooperativas 

do Colégio Politécnico participaram de even-

tos cooperativistas na Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), em Minas Gerais, acompanha-

dos pelos professores Gabriel Ferreira e Deise 

Dickel. Neste período, ocorreu o XXVIII Simpó-

sio Internacional de Políticas Econômicas - 

SIPE, promovido pelo centro de Ciências A-

grárias em conjunto com o Departamento de 

Economia Rural e o Centro Acadêmico de Co-

operativismo, evento no qual o professor Ga-

briel também ministrou palestra.  

Alunos de Gestão de 

Cooperativas participam de 

evento em Minas Gerais 

    Concomitantemente ao SIPE, ocorreu o 1º 

Encontro Nacional de Estudantes de Coope-

rativismo - ENECOOP, que contou com a 

presença de estudantes de universidades do 

Tocantins, Bahia e Minas Gerais, além dos 

nossos alunos. Durante o encontro, os estu-

dantes puderam fazer contato com as demais 

universidades presentes, conhecer mais sobre 

a atuação em cooperativas de diferentes reali-

dades, além de conhecer várias iniciativas co-

mo a Campic, Cooperativa Júnior da UFV que 

acaba de completar 20 anos de fundação. 

 

Alunos de Gestão Ambiental 

realizam provas do Enade no 

próximo dia 20 

    No próximo dia 20 de novembro, os acadê-

micos de Gestão Ambiental, curso de gradua-

ção pertencente ao Campus de Silveira Mar-

tins e hoje integrante do Colégio Politécnico 

da UFSM, realizam o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade). O teste 

é um dos procedimentos de avaliação do Sis-

tema Nacional de Avaliação da Educação Su-

perior (Sinaes), sendo o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Tei-

xeira (Inep) o responsável pela sua aplicação. 

    O objetivo do Enade é avaliar o desempe-

nho dos estudantes com relação aos conteú-

dos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares nacionais dos cursos de gradua-

ção, o desenvolvimento de competências e 

habilidades necessárias ao aprofundamento 

da formação geral e profissional e o nível de 

atualização dos estudantes com relação à rea-

lidade brasileira e mundial. 

    Esse ano serão avaliados 17 cursos na 

UFSM. Campus sede: Agronomia, Educação 

Física - Bacharelado, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medi-

cina Veterinária, Odontologia, Serviço Social e 
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Zootecnia. Campus de Palmeira das Missões: 

Enfermagem, Nutrição e Zootecnia. Campus 

de Frederico Westphalen: Agronomia. Cam-

pus de Silveira Martins: Agronegócio e Gestão 

Ambiental. 

    O Enade acontece anualmente, mas as 

áreas a serem avaliadas são determinadas 

mediante portaria do Ministério da Educação 

conforme um ciclo trienal de avaliação. Desse 

modo, no ano em curso (Ano I) são avaliadas 

as áreas da Saúde, Ciências Agrárias e áreas 

afins, e os eixos Tecnológicos em Agronegó-

cio, Estética e Cosmética, Radiologia, Gestão 

Ambiental e Gestão Hospitalar. 

nidades de startups em todo o país. Após, se-

rá a vez dos jovens empreendedores Manolo 

Machado (Silo Verde), Orlando Fonseca Jr 

(Imgnation) e Miguel Andorfy (Me Salva) fala-

rem sobre como os ambientes inovadores 

influenciam o fortalecimento das startups. 

  
 

Evento 

Salão de Inovação e 

Empreendedorismo acontece 

na próxima quinta-feira 

    A 3ª edição do Salão de Inovação e Empre-

endedorismo acontecerá no dia 17 de no-

vembro, no auditório do Anexo C do Centro 

de Tecnologia. A promoção da Agência de 

Inovação e Transferência de Tecnologia 

(Agittec) da UFSM tem por finalidade promo-

ver o debate e a reflexão sobre temas como o 

empreendedorismo, a inovação, a transferên-

cia de tecnologia e a propriedade intelectual.  

    A palestra de abertura será ministrada por 

André Hotta, diretor regional dos programas 

de startups da TerchStar, responsável pelo 

Startup Weekend, Startup Next e Startup 

Week, que capacita empreendedores e comu - 

(Foto: divulgação da internet) 

    À tarde, o tema será transferência de tecno-

logia, com a palestra do vice-presidente da 

maior fabricante nacional de carrocerias de 

ônibus e uma das mais importantes do mun-

do, a Marcopolo, José Martins, sobre “Inova-

ção estratégica para o crescimento”. 

 Para encerrar, a Biozeus (indústria farma-

cêutica), a Embraer (aeronáutica) e Marcopo-

lo (rodoviário) debatem sobre como a inova-

ção pode ser estratégica para fortalecer a rela-

ção universidade-empresa. 

    O evento é gratuito e aberto ao público, 

para outras informações acesse o site da 

Agittec (www.ufsm.br/agittec/sie/2016) ou a 

página no Facebook. 
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    O quadro perfil desta semana, também no 

clima do processo de consulta a comunidade 

sobre os cargos de direção do Colégio Politéc-

nico da UFSM, conversou com a Professora 

Marta Von Ende que exercerá o cargo de 

vice-diretora pelos próximos quatro anos. Este 

espaço é para que a comunidade escolar 

tenha a oportunidade de conhecer todos os 

agentes que integram a instituição, caso você 

tenha sugestão de nomes ou queira participar 

entre em contato através do e-mail: 

assessoriadecomunicacao@ 

politecnico.ufsm.br. 

Perfil 

Marta Von Ende 

Repórter - Qual é a sua formação acadêmica 

e em que área você atua no Colégio? 

 

Marta - Possuo graduação em Administração 

(UFSM), especialização em Estatística e Mode-

lagem Quantitativa (UFSM), mestrado em 

Administração, com ênfase em Finanças 

(UFRGS) e estou concluindo o curso de dou-  

torado em Administração na UFSM. Minha 

atuação é predominantemente nos cursos do 

eixo Gestão e Negócios, em disciplinas da 

área Financeira e afins.  

  

Repórter - Descreva sobre sua trajetória profis-

sional e como foi seu ingresso no Politécnico? 

 

Marta - Logo após a conclusão do curso de 

graduação (1999), ingressei no curso de Mes-

trado na UFRGS e passei a residir em Porto 

Alegre, oportunidade em que me identifiquei 

com a carreira acadêmica. Minha trajetória 

profissional na docência se iniciou em 2003 

na Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(Unisinos). Como pretendia retornar para San-

ta Maria, em 2004 comecei a atuar também 

no Centro Universitário Franciscano (Unifra), 

aonde trabalhei até 2009, quando assumi 

uma das vagas do Reuni no Curso de Gestão 

de Cooperativas do Colégio Politécnico. Meu 

ingresso no Politécnico foi marcante. Primei-

ramente, quase não participo do concurso, 

porque meu pai teve um sério acidente na 

véspera e estava hospitalizado, sendo que 

não me sentia em condições emocionais para 

realizar as provas. Contudo, graças ao apoio 

da família e amigos, especialmente de meu 

esposo, resolvi prestar o concurso, que tinha 

mais de 30 inscritos. Para minha alegria, 

obtive êxito, logrando a primeira colocação. 

No dia em que entrei em exercício, chamou a 

atenção a receptividade recebida, 

especialmente da coordenação do curso 

(professores Jaime e Gustavo) e da direção  
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(professores Canrobert e Aita). A acolhida faz 

toda diferença, especialmente quando inicia-

mos nossas atividades em um lugar novo, 

onde não conhecemos ninguém. Desde a-

quele dia pude constatar que o Politécnico é 

um lugar realmente muito especial.  

  

Repórter - O que você está achando do 

Colégio, das pessoas, do trabalho, ...?   

 

Marta - Minha constatação inicial se reafirma a 

cada dia e considero um grande privilégio 

fazer parte da comunidade Politécnico. Todas 

as experiências profissionais anteriores que 

tive, tanto em organizações públicas quanto 

privadas, foram muito agregadoras e sempre 

tive boas relações com todos. Mas o Politéc-

nico possui um ambiente realmente diferen-

ciado, com pessoas muito especiais, solícitas e 

comprometidas. As relações aqui estabele-

cidas muitas vezes extrapolam o ambiente de 

trabalho, criando e fortalecendo laços de 

amizade. Quanto ao trabalho, eu sou muito 

feliz com a profissão que escolhi e com o 

lugar que a exerço. Contribuir para a for-

mação das pessoas é algo extremamente gra-

tificante, especialmente em um lugar como o 

Politécnico, cheio de oportunidades para o 

desenvolvimento de um trabalho que contri-

bua para a realização do outro e de si mês-

mo. 

  

Repórter - Tem alguma música, livro ou frase 

que lhe defina e queira compartilhar? 

 

Marta - "O tempo não faz pausas para 

ninguém, por isso tenha a certeza que todos 

os dias você mostra o melhor de você para 

aqueles que estão na sua vida".  

 

Repórter - Possui algum Hobby nos horários 

livres? 

 

Marta - Aproveito minha horas vagas para 

estar com a família. Sempre que posso, jogo 

vôlei e pratico ginástica funcional. Também 

gosto muito de caminhar, especialmente em 

contato com a natureza, já que tenho essa 

facilidade por residir em São João do Polêsine. 
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