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Colégio Politécnico participa de 
Mostra das Profissões da EEEM 

Castelo Branco

No último dia 27, a Escola Estadual de 
Ensino Médio Humberto de Alencar Castelo 
Branco promoveu a primeira edição da sua 
Mostra de Profissões. O objetivo da inicia-
tiva foi orientar alunos e alunas da escola 
em relação às diferentes possibilidades a 
serem seguidas após a conclusão do ensino 
básico. Além das instituições de ensino e or-
ganizações convidadas - Exército Brasileiro, 
Colégio Politécnico, FISMA, UFN e ULBRA -, 
também participaram do evento estudantes 
egressos do colégio, que puderam trocar ex-
periências com os alunos e alunas presen-
tes.

O Politécnico integrou o evento com ex-
planações a respeito dos diferentes cursos 
de graduação e técnicos que compõem a 
instituição: Técnico em Administração, Téc-
nico em Agricultura, Técnico em Agrope-
cuária, Técnico em Alimentos, Técnico em 
Contabilidade, Técnico em Cuidados de Ido-
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sos, Técnico em Enfermagem, Técnico em 
Farmácia, Técnico em Geoprocessamento, 
Técnico em Meio Ambiente, Técnico em 
Zootecnia, o curso Superior de Geopro-
cessamento e o curso Superior de Gestão 
de Cooperativas. Estiveram presentes na 
Mostra o diretor do Politécnico, professor 
Valmir Aita, o diretor de ensino da insti-
tuição, professor Moacir Bolzan, e demais 
estudantes, docentes e coordenadores de 
curso. Além das apresentações orais dos 
cursos técnicos e de graduação, os visi-
tantes que passaram pelos espaços do 
Colégio na Mostra também puderam con-
ferir folders e ilustrações práticas, como 
amostras de alimentos, observações com 
microscópios, dentre outras atrações.

O diretor Valmir Aita salienta a rele-
vância da iniciativa enquanto uma forma 
de integrar o Colégio Politécnico à comu-
nidade, conhecendo as suas demandas e 
realidades. “É um evento importante na 
medida em que nós estamos indo para a 
comunidade [...] e nos aproximando des-
sas pessoas. Sempre acontecem trocas 
interessantes”, destaca.
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Fotos: Valmir Aita.
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Formanda do curso de Técnico em Paisagismo 
defende projeto de pós-graduação em 
Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo.

Com o tema “Uso de jardins verticais 
em salas de aula e seus benefícios para 
a qualidade do ambiente interno escolar”, 
Luciana Rocha Ribeiro, arquiteta, forman-
da do curso de Técnico em Paisagismo do 
Politécnico, defendeu o seu projeto de dis-
sertação de mestrado no dia 27 de abril. 
Com orientação da professora Minéia 
Johann Scherer e co-orientação do profes-
sor Marcelo Antonio Rodrigues, o trabalho 
foi desenvolvido com base em estudos fei-
tos durante o curso de Técnico em Paisa-
gismo, em estágio ligado à construção de 
paredes verdes. O objetivo da pesquisa foi 
analisar a qualidade do ar na presença e 
na ausência de plantas em salas de aula 
e a sua relação com o bem estar de seus 
ocupantes. Em uma próxima fase experi-
mental, no segundo semestre de 2019, o 
projeto deve instalar painéis com jardins 
verticais nas salas do ensino médio do Co-
légio Politécnico para testes.

O professor Marcelo Antonio Rodrigues, 
coordenador do curso de Técnico em Paisa-
gismo do Politécnico, destaca a importância 
do projeto enquanto uma experiência que 
permite a integração dos estudos em Paisa-
gismo com a área da Arquitetura, salientan-
do as múltiplas possibilidades de pesquisa 
e atuação a serem seguidas pelos alunos e 
alunas que integram o curso técnico.

Foto: Marcelo Antonio Rodrigues.
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Colégio Politécnico reúne-se com a 
CACISM para tratar de novo curso 

técnico da instituição

Durante reunião realizada no dia 29 de 
abril, o Departamento de Ensino e a vice-
-diretora do Colégio Politécnico, professora 
Marta Von Ende, estiveram com o repre-
sentante da CACISM (Câmara de Comércio 
e Indústria de Santa Maria), Ronie Gabbi, 
para a troca de informações a respeito do 
novo curso técnico em avaliação pelo De-
partamento: O técnico em Comércio. Na 
oportunidade, o diretor da CACISM conver-
sou com a equipe do Politécnico a respeito 
das “Inteligências do mercado”, que des-
crevem as competências necessárias para 
a atuação junto ao comércio, bem como 
o perfil desse trabalhador. O processo de 
decisão de compra e a definição de perso-
nas também foram temáticas abordadas 
durante o encontro, uma vez que se mos-
tram de suma importância para uma re-
lação efetiva entre comerciante e cliente.

Foto: Zelmielen Adornes de Souza.
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Pedagoga do Colégio Politécnico 
participa de debate sobre o papel de 

profissionais da área na UFSM

Durante encontro alusivo ao Dia da 
Educação no Brasil, comemorado no dia 
28 de abril, pedagogas e Técnicas em As-
suntos Educacionais da UFSM se reuniram 
para debates a respeito das suas funções 
dentro da instituição. A reunião, ocorrida 
no dia 29, contou, ainda, com a partici-
pação da coordenadora da Qualidade de 
Vida do Servidor (CQVS), Diana Sampaio. 
Dentre as temáticas abordadas, estavam 
as reestruturações em vigor dentro da 
Universidade, que podem levar à extinção 
das UAPs (Unidades de Apoio Pedagógico) 
e dos próprios cargos exercidos pelas TAEs 
e pedagogas. Ao final do encontro, as ser-
vidoras deliberaram pelo desenvolvimen-
to de um documento conjunto que trata 
das funções e lotações mais adequadas, 
considerando a descrição dos cargos e o 
ambiente organizacional. Esteve presente 
no debate a pedagoga do Colégio Politéc-
nico, Zelmielen Adornes de Souza.

Informações e imagens: ATENS/UFSM – 
Seção Sindical.
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Educadores do ensino médio do 
Colégio Politécnico participam de 

atividade sobre saúde mental

O Departamento de Ensino do Politéc-
nico recebeu, no dia 30 de abril, o psicólo-
go Airan Gonçalves dos Santos para uma 
roda de conversa com professores do En-
sino Médio da Unidade. Com o tema “Saú-
de mental e a prática docente”, a palestra 
buscou oferecer um momento de diálogo 
e trocas entre o profissional e os educan-
dos, dialogando a respeito das pressões e 
desafios do trabalho junto aos jovens estu-
dantes. O psicólogo conduziu a atividade 
indicado pela professora Andreisi Carbone 
Anversa, dos cursos técnicos da área da 
Saúde do Politécnico.

Fotos: Andreia Vedoin.
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Curso de Sistemas para Internet 
visita à empresa CVI Refrigerantes

Estudantes do curso de Sistemas para 
Internet, durante atividade da disciplina 
de Computadores e Sociedade, tiveram a 
oportunidade de conhecer, no dia 03 de 
maio, a infraestrutura e a influência da 
informática em todo o processo de fabri-
cação de refrigerantes na empresa CVI 
Refrigerantes, responsável por fabricar os 
produtos da Coca Cola em Santa Maria e 
região. O assistente de marketing da em-
presa, Sr. Bruno Souza, guiou os alunos 
durante toda a visita.

Na visita técnica, também houve uma 
palestra com o coordenador de TI da em-
presa, Sr. Cleber Stefanello Pippi, que tra-
tou de diferentes assuntos pertinentes 
à área de Sistemas para Internet, como 
os softwares e hardwares utilizados pela 
empresa, segurança dos dados, adminis-
tração e logística de todo o processo para 

que tudo seja feito de forma eficaz e com 
qualidade; bem como a necessidade de 
profissionais da área da computação no 
mercado de trabalho.

Os alunos foram acompanhados pela 
professora Juçara Salate Gubiani e pelo 
professor Marcos Alexandre Rose Silva.

Relato e imagens: Marcos Alexandre 
Rose Silva.
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Equipe do Politécnico recebe representantes 
do CTISM e do IFFAR para reunião sobre o 1º 

Seminário Internacional de Educação Profissional 
da UFSM

Durante encontro realizado na última sex-
ta-feira (03), o Departamento de Ensino do 
Colégio Politécnico esteve com a professora 
Cléia Margarete Macedo da Costa Tonin, do 
IFFAR (Instituto Federal de Educação Ciên-
cia e Tecnologia Farroupilha), com o diretor 
do CTISM (Colégio Técnico Industrial de San-
ta Maria), Rafael Adaime Pinto, com o diretor 
de ensino do Colégio Técnico Industrial, Fredi 
Zancan Ferrigolo, e com representantes do 
MOBREC (Movimento Brasileiro de Educadores 
Cristãos Santa Maria) para conversa referente 
aos últimos detalhes para a realização do 1º 
Seminário Internacional de Educação Profis-
sional da UFSM. Na oportunidade, a equipe de 
organização do evento discutiu a logística nos 
dias do Seminário e estabeleceu os encami-
nhamentos finais a respeito do financiamento 
do evento.

Promovido pela UFSM em parceria com o 
MOBREC, o IFFAR e a Prefeitura de Santa Ma-
ria, o 1º Seminário Internacional de Educação 
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Profissional da UFSM deve ocorrer entre os dias 
04 e 07 de junho no Clube Recreativo Dores, 
em Santa Maria. O evento engloba o VI Semi-
nário Internacional de Educação Profissional, 
promovido pelo IFF, o XIX Congresso Internacio-
nal de Educação Popular e o XXVIII Seminário 
Internacional de Educação Profissional, ambos 
realizados pelo MOBREC.

Com o tema “Educação popular: ‘Ensinar 
e aprender com sentido’ (GADOTTI, 2011)”, 
o encontro objetiva “proporcionar encontro e 
reflexão entre os educadores de Santa Maria 
e região, buscando resgatar o sentido de ser 
professor, de ser aluno, da ciência e do conhe-
cimento, da Escola e da comunidade, na cons-
trução de sujeitos felizes e comprometidos com 
a transformação da realidade”. A carga horária 
do evento é de 40 horas, possuindo um limite 
de 800 participantes.

O Departamento de Ensino do Colégio Po-
litécnico salienta que as inscrições de traba-
lhos foram prorrogadas até o dia 13 de maio. 
Servidores do Colégio terão direito a 50 vagas 
gratuitas para participação no Seminário. As 
inscrições para o evento podem ser feitas no 
site do Politécnico, na aba “Eventos”, até o dia 
03 de junho ou enquanto houver vagas.

Foto: Maria Tereza Dias Tassinari.
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Colégio Politécnico recebe palestra 
sobre o acesso a medicamentos no 

SUS em Santa Maria

Durante atividade promovida na dis-
ciplina de Noções de Farmacologia, mi-
nistrada pela professora Caren Jacobi, 
estudantes dos cursos técnicos em Cui-
dados de Idosos e em Enfermagem re-
ceberam a farmacêutica da Secretaria 
Municipal de Saúde, Salete Zago de Bar-
ros, e as farmacêuticas residentes Maria-
ne Lago Friedrich, Eduarda Silva Rocha e 
Watussi Bassami Weber para palestra re-
ferente aos programas de acesso a medi-
camentos no SUS em Santa Maria. Essa foi 
a segunda edição do debate a respeito do 
tema realizado pela equipe no Colégio Po-
litécnico. O encontro ocorreu no Anfiteatro 
da Unidade no último dia 24.

Relato e imagens: Caren Jacobi.
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Politécnico conclui curso de extensão 
com a Sicredi Serrana 

Por meio do Projeto +Coop, o Politécnico 
concluiu a I Turma de Formação para o Coo-
perativismo da Sicredi Serrana, certificando 40 
cooperados. A solenidade aconteceu no últi-
mo dia 26 de abril, na sede da cooperativa em 
Carlos Barbosa, e contou com a presença da 
vice-diretora do Politécnico, professora Marta 
Von Ende, de professores atuantes no projeto, 
acadêmicos do curso de Gestão de Coopera-
tivas, dirigentes da Cooperativa e familiares. 
Essa é a primeira turma da Sicredi Serrana a 
concluir o curso de 168 horas, que aborda te-
mas sobre o cooperativismo e a gestão des-
tas organizações. Demonstrando emoção pela 
conquista, os concluintes declararam a alegria 
de ter participado desta formação e o quanto 
ela os ajudou a compreenderem melhor o coo-
perativismo, além de estreitarem laços com os 
demais cooperados. A segunda turma de for-
mação para o cooperativismo já está em anda-
mento, com 39 novos cooperados.

Relato e imagens: Projeto +Coop.



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 486

ria que realizam atividades na cadeia produtiva 
da oliveira. 

Os participantes possuem conhecimentos 
em diversas áreas, como classificação de solos, 
calagem e adubação, nutrição mineral de plan-
tas, biologia do solo, entomologia, fitopatologia, 
manejo de plantas, pós-colheita e qualidade do 
azeite de oliva. O projeto de pesquisa que está 
sendo elaborado conta com o auxílio de mais de 
40 pesquisadores, professores e técnicos liga-
dos à cadeia produtiva da oliveira. Recursos se-
rão obtidos e investidos em pesquisas, onde os 
resultados atingidos serão utilizados pela cadeia 
produtiva da oliveira, para aumentar e manter 
a regularidade de produção, bem como melho-
rar a qualidade do azeite produzido. O projeto, 
construído de forma coletiva entre os profissio-
nais e instituições, foi estruturado de modo a es-
tabelecer uma coordenação geral, mas também 
coordenadores de temáticas, como Solos, Planta 
e Pós-Colheita, que irão sistematizar as ativida-
des realizadas por vários professores e técnicos 
dentro de cada temática. Assim, todos os profis-
sionais envolvidos, de distintas instituições, par-
ticiparão ativamente na obtenção de recursos e 
na elaboração do projeto, que trará um impacto 
positivo econômico, social e ambiental. 

Relato: Renato Trevisan.

Politécnico realiza reunião técnica para 
elaboração de projeto para viabilização do 
cultivo de oliveiras na região Sul do Brasil

Realizou-se no Colégio Politécnico, na última 
sexta-feira (03), com a organização do professor 
Renato Trevisan, a primeira reunião técnica para 
a elaboração de um robusto projeto de pesqui-
sa para contribuir na viabilização da produção 
de oliveiras na região Sul do Brasil. A iniciativa 
foi tomada porque, anualmente, a área culti-
vada com oliveira no Brasil vem aumentando, 
mas são escassos os conhecimentos técnicos 
sobre a planta, especialmente com relação às 
condições edafoclimáticas do Sul do Brasil, que 
permitem a proposição de práticas de manejo 
para a cultura. Estiveram presentes na reunião 
técnica, além do diretor Valmir Aita, mais de 15 
professores-pesquisadores e técnicos adminis-
trativos em educação, vinculados a diferentes 
instituições - UFSM (Campus Sede e Colégio 
Politécnico), UFSM (Campus Cachoeira do Sul), 
Embrapa Clima Temperado, Unipampa, Instituto 
Federal Farroupilha, Unesp e Secretaria da Agri-
cultura do Estado do RS. Também participaram 
do encontro consultores da região de Santa Ma-
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O diretor do Colégio Politécnico, profes-
sor Valmir Aita, ressalta a importância da 
organização da pesquisa para unir profis-
sionais de diferentes locais do estado em 
prol da construção de técnicas de mane-
jo concretas para o cultivo da oliveira. “A 
ideia é essa, fazer uma pesquisa conjun-
ta entre diversos órgãos, para que todo 
mundo contribua para realmente ter da-
dos sobre a oliveira aqui no estado, que 
é algo que não se tem. Por isso a impor-
tância dessa reunião [...] E já temos esse 
projeto em parceria com o Departamento 
de Solos, que é o plantio de 1 hectare de 
oliveiras que deve acontecer em breve, 
para nós termos uma área experimental”, 
explica.

Fotos: Maria Tereza Dias Tassinari.
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Colégio Politécnico participa de lançamento 
do 1º Guia de Hortifrutigranjeiros e 
Agroindústrias da Região Centro

Idealizado numa parceria entre a Pre-
feitura de Santa Maria, a Universidade 
Federal de Santa Maria e o Grupo Inter-
disciplinar de Pesquisas Agroalimentares 
Georreferenciadas (Gipag/UFSM), o Guia 
de Hortifrutigranjeiros e Agroindústrias da 
Região Centro reúne os nomes, endere-
ços, contatos, produtos e serviços ofere-
cidos por produtores de diferentes setores 
do ramo da alimentação. Dividido entre as 
categorias “Hortifruti” e “Agroindústrias”, 
o material objetiva facilitar o contato entre 
produtores e empresários do setor alimen-
tício de Santa Maria e região. Desse modo, 
além de fomentar o crescimento da agri-
cultura familiar, o guia deve promover o 
uso de produtos mais frescos e saudáveis 
em restaurantes, cafés, hotéis e demais 
estabelecimentos. 
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A autoria do compilado é assinada 
pela professora coordenadora do pro-
jeto “Qualificação dos Sistemas de In-
formação para Distribuição e Mercados 
de Alimentos”, Janaína Balk Brandão, 
por Antoniangel Zanini, Humberto Davi 
Zen e Rodrigo de Oliveira Menna Barre-
to. A obra foi desenvolvida com o apoio 
da CRESOL (Sistema das Cooperativas 
de Crédito Rural com Interação Solidá-
ria), da Emater/RS, do SEBRAE (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), do Sindicato dos Trabalhado-
res Rurais de Santa Maria e da AHTURR 
(Associação de Hotéis, Restaurantes, 
Agências de Viagens e Turismo de Santa 
Maria).

Esteve presente no lançamento do 
guia o diretor do Colégio Politécnico, 
professor Valmir Aita, a vice-diretora da 
instituição, professora Marta Von Ende, 
a coordenadora do curso de Técnico em 
Alimentos, Marlene Terezinha Lovatto, e 
o servidor técnico Cristiano Dotto, que 
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atua na coordenação da PoliFeira do Agri-
cultor, projeto de extensão do Politécnico. 
A cerimônia ocorreu no Hotel Dom Rafa-
el, no bairro Cerrito, na tarde do dia 29 
de abril. Após a apresentação da obra, o 
público presente pôde conhecer o traba-
lho de agricultores e empreendedores na 
prática, degustando produtos e firmando 
parcerias. 

O material está disponível no site da 
Prefeitura de Santa Maria e conta com a 
apresentação de feirantes que integram a 
PoliFeira do Agricultor.

Fotos: Deise Fachin / Superintendência de Comunicação - 
Prefeitura Municipal de Santa Maria.
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