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    Nesta segunda-feira (29), tomaram posse 

os novos coordenadores do Ensino Médio, 

dos Cursos Técnicos e dos Cursos de Nível Su-

perior. A solenidade de entrega das portarias 

contou com a presença do Coordenador de 

Educação Básica, Técnica e Tecnológica, Prof. 

Luiz Fernando Sangói, da Pró-Reitora de Gra-

duação, Profª. Martha Bohrer Adaime, da Pró-

Reitora de Gestão de Pessoas, Neiva Maria 

Cantarelli, da Diretora de Ensino, Profª. Eronita 

Anna Cantarelli Noal, do Diretor do Colégio 

Politécnico, Prof. Valmir Aita, e do Vice-Diretor, 

Prof. Jaime Peixoto Stecca. Em seu discurso, o 

diretor do Colégio ressaltou a importância do 

papel dos coordenadores sobre os bons re-

sultados alcançados pela instituição. Além dis-

so, foi informado a incorporação do curso Téc 

Novos coordenadores tomam 

posse no Colégio Politécnico 

nólogo em Gestão Ambiental da UDESM, a-

provado pelo Conselho Universitário na últi-

ma semana. Outros temas abordados foram o 

edital para contratação de 12 professores, a 

inauguração do ginásio de esportes e a am-

pliação da estrutura física através do Bloco G 

que encontra-se em construção.   

     

    Ao todo, foram empossados 15 coordena-

dores que ficarão por dois anos a frente dos 

cargos. Confira: 

 

Ensino Médio – Coordenadora: Profª. Terezi-

nha Cleoni Tronco Dalmolin; Coordenador 

Substituto: Prof. Rodrigo Rozado Leal. 

 

Técnico em Administração – Coordenador: 

Prof. Gilmar Jorge Wakulicz; Coordenador 

Substituto: Prof. Gustavo Fontinelli Rossés.  

 
- 
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Técnico em Agropecuária – Coordenador: 

Prof. Hércules Nogueira Filho; Coordenador 

Substituto: Profª. Tatiana Tasquetto Fiorin. 

 

Técnico em Alimentos – Coordenadora: Prof.ª 

Marlene Lovatto; Coordenadora Substituta: 

Profª. Sônia Crescêncio.  

 

Técnico em Contabilidade – Coordenador: 

Vitor Kochhann Reisdorfer; Coordenador 

Substituto: Prof. João Telmo de Oliveira Filho. 

 

Técnico em Farmácia – Coordenadora: Profª. 

Ana Paula Daniel; Coordenador Substituto: 

Prof. Pablo Teixeira da Silva. 

 

Técnico em Geoprocessamento – Coordena-

dor: Prof. Valmir Viera; Coordenador Substi-

tuto: Prof. Oneide José Pereira. 

 

Técnico em Informática – Coordenadora: 

Profª: Rosiclei Aparecida Cavichiolli Lauer-

mann; Coordenadora Substituta: Profª. Vanes-

sa Gindri Vieira. 

 

Técnico em Meio Ambiente – Coordenadora: 

Profª. Ísis Samara Ruschel Pasquali; Coorde-

nadora Substituta: Profª. Cláudia das Neves 

Costa. 

 

Técnico em Paisagismo – Coordenador: Prof. 

Marcelo Antonio Rodrigues; Coordenador 

Substituto: Prof. Leopoldo Witeck Neto. 

 

Técnico em Secretariado – Coordenadora: 

Profª. Cândida Martins Pintoixo; Coordenado-

ra Substituta: Profª. Kelly Cristini Granzotto 

Werner. 
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Técnico em Zootecnia – Coordenadora: Profª. 

Diana Bertani Giotto; Coordenador Substituto: 

Prof. Alexandre Nunes Motta de Souza. 

 

Graduação em Sistemas para Internet – Co-

ordenadora: Profª. Juçara Salete Gubiani; 

Coordenador Substituto: Prof. Daniel Licht-

now. 

 

Graduação em Geoprocessamento – Coor-

denador: Prof. Antoninho João Pegoraro; 

Coordenador Substituto: Prof. Diogo Belmon-

te Lippert. 

 

Graduação em Gestão de Cooperativas – 

Coordenador: Prof. Gabriel Murad Velloso 

Ferreira; Coordenadora Substituta: Profª. Fabi-

ana Alves Stecca.  

 

 

ordenada pelo Prof. Gustavo Pinto da Silva, 

mas com a participação de todos os docentes, 

tutores presenciais e a distância, foi pensada e 

planejada de modo que os estudantes tives-

sem a possibilidade de desenvolver sua forma 

de atuação enquanto agentes que precisam 

observar, pensar criticamente e principalmen-

te intervir. 

 

Seminários Integradores 

fortalecem a formação dos 

estudantes e equipe do Curso 

de Técnico em Fruticultura 

    A formação profissional tecnológica põe 

como desafio aos futuros técnicos o desenvol-

vimento da capacidade de entender a reali-

dade profissional, diagnosticar, tomar deci-

sões, solucionar problemas, e intervir no mun-

do do trabalho. Diante disso, encontra-se a 

organização dos currículos, de modo que a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e ex-

tensão possa ser tratado por dentro das dis-

ciplinas. A disciplina “Seminário Integrador”, 

desenvolvida no último semestre do curso, co- 

. 

 

    A mesma foi organizada na forma de vivên-

cias em experiências concretas em fruticultura 

e a partir delas e dos conhecimentos que 

foram tratados durante o curso, fazer um 

aprofundamento nessa realidade para, na for-

ma de painel, trazer para a discussão três 

questões fundamentais: os avanços que po-

dem servir de referência e aprendizado para 

novas experiências; os limites que precisam ser 

tratados e minimizados; e, principalmente o 

que, enquanto técnicos, sugerem como me-

didas a serem tomadas para fortalecer e dar 

força para essas experiências. 

    Os seminários foram apresentados em um 

encontro presencial realizado entre os três Pó-

los (Agudo, São João do Polêsine e Santa 

Maria), no dia 16 de julho, em Agudo, e no 

dia 12 de agosto, em Santa Maria. Ao todo fo-

ram apresentados 25 seminários, envolvendo  



Universidade Federal de Santa Maria 

Assessoria de Comunicação – Colégio Politécnico 

www.politecnico.ufsm.br 

 

 /politecnico.ufsm 
assessoriadecomunicacao 

@politecnico.ufsm.br 
(55) 3220-8273 

Edição 

402/2016 

experiências de empreendedores individuais 

em fruticultura, cooperativas e também de or-

ganizações públicas. Os temas envolveram 

diversas questões em fruticultura: tecnológicas 

dos cultivos; sociais e do trabalho; as políticas 

públicas; os mercados de proximidade e o 

abastecimento regional; a produção conven-

cional; produção orgânica; agroindustrializa-

ção, dentre outros. Ao final de cada bloco te-

mático, o debate e a discussão entre os estu-

dantes eram estimulados. 

 

 

 

    O resultado desse trabalho demonstra que 

o enfrentamento dos desafios da atualidade 

em termos de alimentação, mas principal-

mente da fruticultura como formas de gera-

ção de trabalho e renda e de desenvol-

vimento regional, depende do domínio teó-

rico por parte dos estudantes, mas principal-

mente da vivência em situações reais, de on-

de também vem o conhecimento para a habi-

litação técnica.  

 

UFSM comemora 25 anos de 

integração com universidades 

sul-americanas 

    O último dia 25 de agosto foi marcado por 

celebrações, no Campus sede da UFSM, em 

torno dos 25 anos da Associação de Univer-

sidades Grupo Montevidéu (AUGM), entidade 

que trabalha na construção de um espaço 

comum acadêmico latino-americano.  

    Entre as atividades organizadas pela 

Secretaria de Apoio Internacional (SAI), o des-

taque fica por conta da mesa-redonda come-

morativa realizada no  auditório do Colégio 

Politécnico. O evento contou com a presença 

do secretário executivo da AUGM, Álvaro 

Máglia, o ex-reitor da UFSM Tabajara Gaúcho 

da Costa, o delegado assessor da AUGM na 

UFSM, César Finger, e o reitor Paulo Afonso 

Burmann. 

    A UFSM tem uma participação importante 

na história da AUGM, pois é uma das univer-

sidades fundadoras da associação. "A AUGM 

nasceu a partir de ideias de alguns profes-

sores. Dentre eles estava nosso ex-reitor Taba-

jara Gaúcho da Costa, que é um dos reitores 

fundadores da AUGM, juntamente com o 

professor Jorge Brovetto, que na época era 

reitor da Universidad de la República, no Uru-

guai", explica o assessor de assuntos interna-

cionais César Finger. 

    Fundada em agosto de 1991, a AUGM reu-

ne 31 universidades públicas, autônomas e 

autogovernadas do Brasil, Uruguai, Paraguai, 
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Argentina, Bolívia e Chile. A Associação busca 

fortalecer e consolidar a formação de estu-

dantes e docentes, considerando as seme-

lhanças educacionais nos países participantes 

e aproveitando as diferenças como ferra-

menta de crescimento e aprendizagem. Visa a 

uma integração regional dos sistemas de en-

sino público, por meio de um espaço aca-

dêmico comum de cooperação científica, tec-

nológica, educativa e cultural latino-america-

na, com formação contínua e interação de 

seus membros com a sociedade. 

 
Réplica do sistema solar será 

uma das atrações da 3ª 

edição do Descubra UFSM 

     Uma das novidades da 3ª edição do Des-

cubra UFSM é a atividade “Descubra o seu 

Lugar no Universo”, que consiste em um pas-

seio guiado através de uma réplica em escala 

do sistema solar, que será instalada no cam-

pus sede da universidade. Com o intuito de 

instigar futuros universitários a descobrir tudo 

o que a UFSM tem a oferecer, o evento ocor-

re de 15 a 17 de setembro, no horário das 

09h às 17h, com entrada gratuita.  

    O objetivo dessa atividade é fazer com que 

os participantes experimentem as dimensões 

e distâncias relativas dos planetas do sistema 

solar, para que percebam a finitude e o iso-

lamento do nosso mundo, na esperança de 

que passem a considerar as questões am-

bientais a partir de um ponto de vista mais 

abrangente e perene, em contraste com a vi- 

são frequentemente local e imediatista impos-

ta pelos interesses econômicos. 

    Para a realização da atividade, pequenas 

torres metálicas serão instaladas ao longo do 

trajeto que os visitantes seguirão para chegar 

até o evento. Cada torre indicará a posição de 

um planeta, contendo a representação do 

respectivo astro, em tamanho proporcional à 

escala adotada, além de informações básicas 

sobre o seu tamanho real e constituição. O 

“sol” será colocado em frente ao Pavilhão Po-

livalente do Centro de Eventos da UFSM. 

 

 Inscrições para capacitação 

em orçamento público serão 

abertas nesta terça-feira 

    Servidores docentes e técnico-administra-

tivos poderão participar, nos dias 13 e 16 de 

setembro, da Capacitação em Orçamento 

Público – Conceitos Básicos e Execução no 

Sistema de Informações para o Ensino (SIE). 

Com duração de 8 horas, o curso é promo-

vido pelo Núcleo de Educação e Desenvol-

vimento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 

As aulas serão ministradas no horário das 

13h30min às 17h30min no laboratório de in-

formática (sala 304) do Colégio Técnico Indus-

trial de Santa Maria (Ctism). Os instrutores se-

rão Joeder Campos Soares e Jonas Carniel de 

Macedo. 

    São ofertadas 20 vagas neste curso. As ins-

crições podem ser feitas até as 12h do dia 8 

de setembro na página ufsm.br/progep – aba 

"Capacitações". 
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Programa: 

 

1 – Programação orçamentária 

1.1 – Definições 

1.2 – Noções básicas de orçamento público 

1.2.1 – Introdução 

1.2.2 – Ciclo orçamentário 

1.2.3 – Programação orçamentária 

1.2.4 – Etapas da execução orçamentária 

1.2.5 – Acompanhamento da execução orça-

mentária: aspectos qualitativos x aspectos 

quantitativos. 

1.3 – Módulo de programação orçamentária 

– SIE 

1.4 – Outras orientações relativas à progra-

mação orçamentária 

 

2 – Execução orçamentária e financeira no 

SIE 

2.1 – Cadastro de empenhos 

2.1.1 – Compra imediata 

2.1.2 – Registro de preços 

2.2 – Pagamento de empenho 

2.2.1 – Pagamento parcial de empenho 

2.3 – Tipos de empenhos 

 

3 – Suprimento de fundos 

 

4 – Licitação e compras 

 

5 – Almoxarifado central 

 

6 – Cadastro e pagamento de bolsas 
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