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    A Coperves já disponibilizou em seu site a 

listagem dos candidatos classificados no Pro-

cesso Seletivo, visando ao ingresso nos Cursos 

Técnicos Subsequentes, nos cursos de Ensino 

Médio e nos cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio do Colégio Politécnico da Uni-

versidade Federal de Santa Maria e do Colé-

gio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM). 

Após essa etapa os selecionados devem ficar 

atentos aos prazos e documentos necessários 

para efetuar matrícula. A matrícula dos classi-

ficados será realizada de 09 a 13 de janeiro de 

2017, dia 09/01 – das 13h30min às 18h e 

dias 10,11,12 e 13/01 da 8h30min às 

13h30min. A listagem completa dos docu-

mentos necessários para cada uma das cate-

gorias do concurso pode ser acessada no site 

da Coperves.  

 

Candidatos selecionados no 

Processo Seletivo devem 

realizar matrícula em janeiro 

Segunda Chamada será divulgada em 15 de 

fevereiro de 2017 

 

    A matrícula dos estudantes que ingres-

sarem pela segunda chamada será efetuada 

nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2017. O iní-

cio das aulas será no dia 06 de março de 

2017. Mais informações pelo telefone 3220 

8170. 

 

  
 

Mostra de Artes do Curso 

Técnico em Paisagismo 

    O Curso Técnico em Paisagismo promoveu 

uma mostra de artes com projetos paisagís-

ticos da sétima e oitava turma. Os trabalhos 

que compõem a exposição contam com ma-

quetes e projetos paisagísticos bidimensionais, 

jardins temáticos e colagens tridimensionais. 

Estes trabalhos foram desenvolvidos dentro 

das disciplinas de desenho técnico, projeto  
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paisagístico I, II e III e teoria e história do paisa-

gismo, ministradas pela professora Denise Esti-

valete Cunha.  Além das aulas, a docente tam-

bém ministrou uma oficina de maquete para 

auxiliar na formação acadêmica dos estu-

dantes. Durante o evento houve votação pa-

ra a escolha dos melhores trabalhos que rece-

beram medalhas como premiação.   

  

Comitiva do Colégio 

Politécnico reúne-se com o 

reitor para apresentar projeto 

na área de 

georreferenciamento  

    No dia 19 de dezembro, uma comitiva do 

Colégio Politécnico, formada pelos profes-

sores Valmir Aita (Diretor), Jaime Stecca (Vice-

diretor), Valmir Vieira, Marco Sampaio, Elódio 

Sebem, Lúcio Amaral e Ciro Galiano foram até 

a reitoria apresentar o Projeto “Cadastrando 

UFSM”. Este projeto consiste em realizar um 

levantamento de todos os prédios da UFSM 

em uma rede de referência cadastral compos-

ta de marcos geodésicos que serão revisados 

e ampliados. A partir do projeto, os dados es-

truturais e geométricos, como áreas, salas, la-

boratórios e outros, terão seus registros de 

dados armazenados num sistema de infor-

mações geográficos que será disponibilizado 

posteriormente a comunidade acadêmica. To-

dos os dados devem servir como instrumento 

de auxílio para o Plano Diretor da universi-

dade e também para o Planejamento Estra-

tégico de ampliação da instituição.    
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    No dia 20 de dezembro, os alunos do Cur-

so Técnico em Secretariado do Colégio Poli-

técnico da UFSM juntamente com os alunos 

do Curso Técnico em Secretariado da E.E.E.M. 

Profª Maria Rocha entregaram uma carta 

aberta ao reitor da UFSM, professor Paulo 

Burmann, e ao coordenador da EBTT, pro-

fessor Luiz Fernando Sangoi. Essa carta tem 

por objetivo solicitar, nos próximos concursos 

públicos, vagas para o cargo de Técnico em 

Secretariado. A iniciativa da escritura do 

documento surgiu durante o III Encontro de 

Vivências Secretariais, organizado e promo-

vido pelo Curso Técnico em Secretariado, 

durante o mês de novembro, no qual foram 

discutidos assuntos pertinentes à área secre-

tarial, incluindo o tema concursos públicos. 

Participaram do ato na reitoria, as alunas dos 

dois cursos, assim como as professoras Cân-

dida Martins Pinto e Kelly Cristini Granzotto 

Werner, coordenadoras do referido curso.  

  

Formatura de Gabinete do 

Curso Técnico em 

Agropecuária  

    Na última sexta-feira (16), aconteceu uma 

cerimônia de formatura de gabinete na sala 

da direção. Na ocasião, formaram-se o estu-

dante do curso técnico em agropecuária, Air-

ton Führ, e do estudante do curso técnico em 

geoprocessamento, Thomas Romero Cava-

lheiro. A atividade contou com a presença do 

Diretor do Colégio Politécnico, Valmir Aita, do 

Coordenador do Curso Técnico em Agro-

pecuária, Hércules Nogueira Filho, do Coor-

denador do Curso Técnico em Geoproces-

samento, Valmir Vieira, e dos técnicos em 

administração Daniela de Mello e Filipe Ven-

turini Bassan.  

Entrega de carta aberta aos 

gestores da UFSM 
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    No último dia 15, aconteceu a cerimônia 

de entrega dos certificados dos participantes 

do Projeto Adote Ação Politécnico no Audi-

tório do Colégio. O projeto tem como pro-

pósito fornecer a capacitação para jovens 

entre 15 e 21 anos que estão ou já passaram 

por abrigos de acolhimento. Todos os jovens 

selecionados passaram por várias atividades 

de capacitação técnica em áreas como 

agroindústria, fruticultura, paisagismo e geo-

processamento para sua posterior inserção no 

mercado de trabalho. Estiveram presentes na 

cerimônia: a Pró-reitora de Extensão, Profes-

sora Teresinha Weiller, o Diretor do Colégio 

Politécnico, Professor Valmir Aita, além dos 

professores Catherine Barchet, Elódio Sebem, 

Lúcio de Paula Amaral, Marlene Terezinha 

Lovatto e Michele Monguilhott e da psicóloga 

voluntária, Juliana Zanini. Também partici-

param do ato, os alunos voluntários: Alencar 

Participantes do Projeto Adote 

Ação Politécnico recebem 

certificados de participação 

Lucas Soares, Amanda Suarez Bittencourt, 

Josiane de Brum Bertazzo, Marcelo Campassi 

Arrivabene, Marcos Augusto Gomes dos 

Santos, Pâmela Aude Pithan, Victória Lixinski 

Zanin e Yesica Ramirez Flores. 

 

Biblioteca Setorial do Colégio 

Politécnico (BSCP) 

    Para os amantes da leitura e para aqueles 

que buscam expandir o seu conhecimento, o 

Colégio Politécnico possui um biblioteca se-

torial criada para atender a demanda por 

livros do Ensino Médio, Cursos Técnicos, Gra-

duação e Pós-Graduação. Na década de 80, 

o Colégio ainda não contava com uma 

biblioteca, mas já tinha um embrião, uma sala 

de estudos, nela a maior parte do material foi 

adquirida através do MEC, e o acervo que na 

maior parte era composto por livros de 

literatura e de apoio ao Ensino Médio. Foi no 

dia 12 de março de 2015, dia do bibliotecário, 

que foi inaugurada oficialmente a BSCP, 

localizada no Térreo do Bloco F. Desde que 

foi planejada a biblioteca já sofreu algumas 

mudanças estruturais para que pudesse 

comportar espaços integrados de acervo, sala 
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de estudos, laboratório de pesquisa e outros 

ambiente de convivência.  

    A biblioteca é coordenada pela bibliote-

cária, Bárbara Viana, servidora que ingressou 

no Colégio em concurso realizado em 2014. 

A técnica administrativa em educação é for-

mada em biblioteconomia pela UFRGS e foi a 

responsável por organizar o acervo da BSCP. 

De acordo com Bárbara, a biblioteca tem ca-

pacidade para um acervo de até 10 mil obras 

literárias e didáticas. “A gente tem bastante 

coisa de ficção em função do ensino médio e 

do acervo que já existia. No entanto, o espaço 

também tem um foco para os cursos técnicos, 

uma vez que a biblioteca setorial possui a fun-

ção de contribuir e de fornecer um suporte 

técnico a todos os alunos da instituição”, re-

força Bárbara. Com o ingresso do Curso Supe-

rior em Gestão Ambiental, após a transferên-

cia do curso de Silveira Martins para Santa 

Maria, todo seu acervo didático foi transferido 

para a BSCP.  

    O acesso à biblioteca conta com um siste-

ma de segurança, na qual o visitante deve 

depositar seus pertences pessoais no armário 

de entrada, esta medida é para evitar e inibir 

furtos, sendo adotada em todas as demais 

bibliotecas da universidade. O maior fluxo de 

pessoas na biblioteca acontece durante os 

intervalos das aulas e próximo ao período de 

provas. A BSCP funciona diariamente, em di-

ferentes horários, buscando atender os estu-

dantes que frequentam o Colégio nos três 

turnos. Na próxima semana, o espaço entrará 

em recesso, mas nestes últimos dias de 

funcionamento quem solicitar o empréstimo 

de livro terá um prazo de devolução esten-

dido até o dia 13 de março de 2017. Para 

aqueles que tiverem interesse em saber sobre 

o acervo da biblioteca setorial, basta acessar a 

página do Sistema de Bibliotecas da UFSM no 

endereço http://w3.ufsm.br/biblioteca/. A di-

vulgação das novas obras adquiridas também 

pode ser acompanhada através da página no 

Facebook: 

facebook.com/bibliotecapoliufsm/?fref=ts.  
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    Recentemente, foi criado por um grupo de 

docentes da UFSM o Grupo de Pesquisas In-

terdisciplinar de Pesquisas Agroalimentares 

Georreferenciadas (GIPAG). O grupo desen-

volve atividades em conjunto desde 2014, e 

nesse ano cadastrou-se no diretório de Gru-

pos de Pesquisas do CNPQ. Ele possui três 

linhas básicas de pesquisa: Agricultura familiar 

e desenvolvimento territorial, Banco de dados 

e Desenvolvimento de aplicações em sistemas 

de informação. O grupo é formado por pro-

fissionais de áreas diferentes do conheci-

mento, sendo que existem docentes e dis-

centes dos cursos de Administração, Econo-

mia, Extensão Rural, Informática e Geoproces-

samento. Do Colégio Politécnico, os docentes 

são os seguintes: Alessandro Carvalho Miola, 

Daniel Lichtnow, Gustavo Pinto da Silva, 

Marinêz da Silva e Marta Von Ende. Também 

participa do grupo a Professora Janaína Balk 

Brandão, pertencente ao Departamento de 

Educação Agrícola e Extensão Rural, vincula-

do ao Centro de Ciências Rurais. Além desses, 

atualmente, sete estudantes de cursos técni-

cos e de graduação do Colégio Politécnico e 

da UFSM são bolsistas de alguns dos projetos 

do GIPAG. 

Grupo de pesquisas GIPAG é 

criado no Colégio Politécnico 

da UFSM 

Os projetos são: 

• Caracterização do Sistema Agroalimentar de 

Frutas e Hortaliças da Região Central do Rio 

Grande do Sul (projeto de pesquisa); 

• Produção e Comercialização de Frutas, Le-

gumes e Verduras em Santa Maria/ Rio Gran-

de do Sul (Projeto de pesquisa); 

• Sistema de Informações Geográficas para a 

Gestão da Fruticultura e Olericultura na Re-

gião Central do Estado do Rio Grande do Sul 

(Projeto de Pesquisa); 

• Desenvolvimento de sistema web para o 

gerenciamento do banco de dados  (Projeto 

de Pesquisa) espacial da fruticultura e da 

horticultura na Região Central do Rio Grande 

do Sul; 

• Promoção dos circuitos curtos de comerciali-

zação e consumo de frutas e hortaliças no 

município de Santiago (RS) (Projeto de Exten-

são). 

  
 

Foto do grupo em atividade de encerramento das 

atividades no ano de 2016. 
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Perfil 

Shariane Seleprin  

    O quadro perfil desta semana foi até o De-

partamento de Administração conhecer um 

pouco mais da história da administradora 

Shariane Seleprin que ingressou neste ano no 

quadro de funcionários do Colégio Politéc-

nico.  

Repórter - Qual é a sua formação acadêmica 

e em que área você deve atuar no Colégio? 

  

Shariane - Concluí a graduação em Adminis-

tração no ano de 2013 pela UFSM. No 

politécnico vou atuar no Departamento de 

Administração. 

  

Repórter - Descreva sobre sua trajetória 

profissional e como foi seu ingresso no Poli-

técnico. 

  

Shariane - Logo após concluir a graduação, 

comecei a estudar para concursos públicos 

voltados para minha área. Minha primeira 

aprovação veio em 2014, para o cargo de As- 
 

sistente Administrativa da Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares, a qual é responsável 

pela Gestão do Hospital Universitário de Santa 

Maria. Em 2015, surgiu a oportunidade de 

realizar o concurso para o cargo de Admi-

nistrador da UFSM, para o qual fui nomeada 

em outubro de 2016, vindo a ingressar no 

Politécnico no mês de novembro.  

 

Repórter - O que você está achando do Colé-

gio, das pessoas, do trabalho, ...?  

  

Shariane - Após ser informada de que viria 

para o Politécnico, todas as pessoas com 

quem comentava falavam que eu iria adorar 

trabalhar aqui, que era um lugar totalmente 

diferente dos demais. Mesmo com o pouco 

tempo que tenho aqui, já percebi que o que 

haviam me dito realmente é verdade. Desde 

o início todos foram muito receptivos, aco-

lhedores e solícitos, o que considero extrema-

mente importante quando estamos ingres-

sando em um novo ambiente.  

  

Repórter - Tem alguma música, livro ou frase 

que lhe defina e queira compartilhar? 

  

Shariane - Gosto muito da seguinte frase: "Um 

navio no porto é seguro, mas não é para isso 

para que os navios foram feitos". 
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Repórter - Possui algum Hobby nos horários 

livres? 

  

Shariane - Nas minhas horas vagas gosto 

muito de ler e caminhar. Nos finais de semana 

aproveito para estar com a família. 
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