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Colégio Politécnico promove atividades 
de mobilização em defesa das 
instituições públicas de ensino

O dia 15 de maio de 2019 foi marcado 
por diferentes atos de mobilização contra 
o contingenciamento da verba destinada à 
educação no Brasil, que atinge diferentes ins-
tituições públicas de ensino, incluindo a Uni-
versidade Federal de Santa Maria. No Colégio 
Politécnico, o #15M, como ficou conhecido o 
dia de atos pelo país, foi marcado pela rea-
lização de diferentes ações de conscientiza-
ção e união em prol da valorização do ensino, 
da pesquisa e da extensão promovidos pelas 
universidades, institutos federais, colégios e 
demais unidades públicas de ensino brasilei-
ras.

O diretor do Politécnico, professor Valmir 
Aita, explica que o orçamento da UFSM e do 
Colégio são os mesmos desde 2014, sendo 
que, daquele ano até 2019, o Politécnico já 
criou cinco novos cursos técnicos e conta 
com dois novos prédios para dar suporte a 
essas novas demandas de laboratórios e sa-
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las de aula. Desse modo, a verba destinada 
à Unidade já não é suficiente para atender 
de modo seguro a instituição, acarretando 
restrições orçamentárias em áreas que, até 
o momento, não afetam os estudantes do 
Politécnico - mas podem vir a atingir esses 
alunos e alunas se o contingenciamento da 
verba pública for efetivado.

Com o objetivo de conscientizar a comu-
nidade que integra o Colégio Politécnico, o 
Conselho Diretor da Unidade optou por sus-
pender o calendário letivo do ensino médio 
e dos seus cursos técnicos, na última quar-
ta-feira. Na terça-feira (14), o diretor Valmir 
Aita e a vice-diretora Marta Von Ende estive-
ram nas salas de aula conversando com es-
tudantes e docentes a respeito da urgência 
da realização de momentos de conversa e de 
mobilização no dia 15. “É um momento de re-
flexão e de reivindicação [...] A gente sempre 
prezou por um ensino de qualidade e enten-
demos que a população merece esse ensino; 
e, para isso, nós precisamos nos manifestar 
contra esse corte, na manutenção das condi-
ções de ensino”, destaca Valmir Aita.



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 488

Para Marta Von Ende, vice-diretora do 
Colégio, este também é um momento de 
formação para além do saber específico 
compartilhado em sala de aula. Trata-se 
da promoção de uma formação integral, 
que perpassa também por momentos de 
discussão, de se apropriar do contexto so-
cial, político e econômico que afeta a nos-
sa realidade. “Esse contingenciamento de 
aproximadamente ⅓ do nosso orçamento 
vai comprometer severamente as nossas 
atividades, então a gente achou importan-
te socializar para a comunidade, para os 
estudantes essas informações, para que 
eles se apropriem disso e possam fazer a 
sua avaliação e defender as bandeiras em 
que acreditam. E a bandeira da educação 
pública, gratuita e de qualidade é uma 
bandeira muito nobre para ser defendida”, 
destaca a vice-diretora.

O dia de mobilizações no Politécnico 
contou com uma palestra e momentos de 
discussão sobre a Reforma do Ensino Mé-
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dio, conduzida pelo professor Moacir Bolzan, 
Diretor de Ensino da Unidade e com uma 
fala do Diretor de Administração do Colégio, 
Cristiano Gattermann de Barros, sobre o 
contingenciamento do orçamento da UFSM 
e do Colégio Politécnico para o ano de 2019. 
As palestras ocorreram em dois momentos, 
pela manhã e tarde, e contaram com boa 
adesão de estudantes, docentes e servido-
res da instituição.

Para o professor Moacir Bolzan, as ativi-
dades realizadas no Politécnico na quarta-
-feira se qualificam como uma tomada de 
consciência de um conjunto de reformas que 
estão acontecendo já há algum tempo e que 
trazem muita incerteza para quem trabalha 
e para quem estuda; mudanças que afetam, 
direta ou indiretamente, a todos nós. Ainda 
segundo o professor Moacir, a marca maior 
do dia 15 de maio foi a possibilidade de ou-
vir os alunos, ouvir a comunidade e partilhar 
com esse público as informações referentes 
à discussão a respeito do ensino público que 
não chegariam, normalmente, a essa esfera 
da comunidade.
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Quem confirma a importância dessa 
promoção da escola enquanto um espaço 
de discussão de pautas referentes ao ensi-
no no Brasil é o estudante do terceiro ano 
do Ensino Médio, Henrique de Oliveira Cor-
rêa. “O que aconteceu aqui me acrescen-
tou muito porque eu não tinha noção do 
iceberg que é isso tudo. Você só vê a ponta, 
mas lá embaixo existe uma coisa enorme. 
E é importante para a gente ver quem está 
nos representando [...] É o meu futuro, é o 
teu futuro, é o futuro de muita gente que 
está vindo; isso vai refletir muito no país”, 
salienta Henrique.

A manhã da quarta-feira foi marcada, 
ainda, pela promoção de um abraço coleti-
vo simbólico em frente à Unidade, reunindo 
a comunidade do Colégio em um momento 
de reflexão e união. As atividades referen-
tes ao #15M no Politécnico se estenderam 
também ao período da noite, com ações no 
largo do Planetário e com a realização de 
outro abraço coletivo simbólico.
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Confira alguns relatos de servidores que part ic iparam 
das at iv idades de mobil ização do Colégio Pol itécnico na 

últ ima quarta-feira:

“Eu pude participar do debate sobre a BNCC, 
que foi muito rico com os alunos perguntan-
do bastante [...] Felizmente, apesar de tudo, a 
gente ainda conseguiu se mobilizar. Nós pre-
cisamos articular melhor entre nós, para uma 
melhor mobilização”.

- Marcia Rejane Júlio Costa, 
supervisora escolar do Colégio 

Politécnico.
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“É um momento de reflexão, é um momento 
de parada, de aula coletiva. Esses momentos são 
importantes para que a gente também divulgue 
para a sociedade o que nós fazemos aqui no Co-
légio Politécnico, em especial, e nas nossas aulas, 
dentro da sala de aula. A paralisação é importan-
te porque os cortes estão sendo feitos de uma 
forma autoritária e sem justificativa plausível. É 
um momento em que a gente precisa parar, re-
fletir, discutir, divulgar, comentar e compartilhar 
com as pessoas da sociedade o que estamos fa-
zendo e trazer a comunidade para junto da Uni-
versidade. É nos unirmos, para juntos pensarmos 
na Universidade e no que a gente tem feito aqui. 
na pesquisa, no ensino e na extensão”.

- Cândida Martins Pinto, professora 
adjunta do Colégio Politécnico.
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“Eu acho que é importante nos reunirmos 
para discutir a Universidade como um todo, já 
que teve esse contingenciamento, que pode 
virar um corte vai afetar a educação como um 
todo, principalmente a pesquisa. Então, é um 
momento de reflexão, é um momento de pen-
sar a Universidade e é um fato novo para nós, 
em que a gente faz uma paralisação de cima 
para baixo, com a Reitoria engajada nessa 
pauta. E nós, como Colégio Politécnico, tam-
bém temos essa preocupação e fazemos a pa-
ralisação com a pauta de discutir essas novas 
situações do Governo”.

- Olney Machado Meneghello, Diretor 
de Infraestrutura do Colégio Politécnico.
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Imagens diurnas: Maria Tereza Dias 
Tassinari.

Imagens noturnas: Jéssica 
Diefenbach.
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contar as histórias e a trajetória dos ven-
cedores do concurso. 

O Colégio Politécnico da UFSM foi in-
dicado pela população na categoria Ensi-
no Técnico e Profissionalizante, sendo um 
dos vencedores do Santa Maria Destaques 
2019. Para o diretor do Politécnico, Valmir 
Aita, o prestígio da comunidade para com 
a instituição é motivo de grande alegria. 
“Somos gratos a quem depositou seu voto 
de confiança. Isso nos anima a seguir no 
caminho", declarou o professor. A Univer-
sidade Federal de Santa Maria também 
foi reconhecida como um dos destaques 
do município no concurso, recebendo o 
prêmio na categoria Ciência e Desenvol-
vimento.  

O Colégio Politécnico agradece a todos 
e todas que depositaram o seu voto para 
a Unidade durante a realização do concur-
so e salienta a relevância da iniciativa en-
quanto uma ferramenta de valorização de 
todo o trabalho desenvolvido por estudan-
tes, docentes e servidores da instituição a 
cada dia.

Colégio Politécnico é vencedor do prêmio 
Santa Maria Destaques 2019 na categoria 

Ensino Técnico e Profissionalizante

Idealizado pelo jornal Diário de Santa 
Maria, o prêmio Santa Maria Destaques 
2019 teve como objetivo reconhecer as 
personalidades, empresas e entidades 
que exercem um papel social de relevân-
cia na cidade em 34 categorias distintas. 
Em seu primeiro ano de realização, o prê-
mio reuniu cerca de nove mil formulários 
e cupons enviados pela comunidade, que 
culminaram na escolha dos destaques 
desta edição. Na última sexta-feira (17), 
data em que Santa Maria celebrou os seus 
161 anos de história, o Diário revelou os 
vencedores do concurso, que receberão 
o prêmio em um jantar beneficente a ser 
realizado no dia 19 de junho, dia do ani-
versário de 17 anos do jornal. Na mesma 
data, o Diário de Santa Maria será veicu-
lado com um caderno especial que deve 



BOLETIM DIGITAL 
COLÉGIO POLITÉCNICO 

EDIÇÃO 488

Confira a agenda da Cooperativa 
Cespol para esta semana

A Cooperativa Cespol promove nesta 
semana o WorkShop de Educação Finan-
ceira, evento que integra a programação 
da sexta edição da Semana Nacional de 
Educação Financeira, realizada pelo Sicre-
di. O primeiro workshop será realizado na 
segunda-feira (20), na sala E5 – Bloco E 
do Colégio, com início às 19h. Nesta terça-
-feira (21), a iniciativa ocorre no Anfiteatro 
do Politécnico, a partir das 13h30min. O 
terceiro e último encontro, na quinta-fei-
ra (23), acontece também no Anfiteatro 
da Unidade, iniciando às 10h30min. A 
inscrição no workshop é feita no ato, sem 
necessidade de fornecimento prévio de 
dados de identificação. 

Para maiores informações, é possível 
contatar a Cooperativa Cespol na sala A13 
– Bloco A do Colégio Politécnico.
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Na quarta-feira (22), a Cespol realiza 
uma nova Assembleia Geral Extraordiná-
ria para a resolução de pautas referentes 
à organização. Na oportunidade, os asso-
ciados da Cooperativa devem deliberar a 
respeito da eleição da nova diretoria - ges-
tão 2019/2020 - e do conselho fiscal da 
Cespol. O encontro ocorrerá no Anfiteatro 
do Colégio Politécnico, prédio 70, com pri-
meira chamada dos associados às 19h.
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PoliFeira do Agricultor realiza visitas 
técnicas para viabilizar projeto de instalação 

de um entreposto de ovos no Colégio

Na última semana, o professor Gustavo 
Pinto da Silva e o servidor técnico-adminis-
trativo Cristiano Dotto, que atuam na coorde-
nação da PoliFeira do Agricultor, juntamente 
com representantes do SIM - Serviço de Ins-
peção Municipal, visitaram duas propriedades 
de produção de ovos no município de Cacho-
eira do Sul. O objetivo da viagem foi observar 
como funcionam os entrepostos instalados 
nas propriedades para viabilizar o estabele-
cimento de uma unidade de coleta e análise 
de ovos no Colégio Politécnico. Se concluído, 
o entreposto da instituição será o primeiro da 
cidade de Santa Maria. 

Esse tipo de instalação funciona como uma 
unidade de coleta, para a qual o agricultor 
pode levar a sua produção de ovos para um 
processo de inspeção. Essa análise permite 
que se identifiquem possíveis infiltrações nos 
ovos, que serão encaminhados para uma lim-
peza, classificação e posterior acondiciona-
mento antes de chegarem à comercialização.

Fotos: Gustavo Pinto Da Silva.
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Segundo o professor Gustavo Pinto, a ini-
ciativa surgiu do intuito da PoliFeira do Agri-
cultor em trabalhar com o comércio de ovos 
na feira. Atualmente, todo produto de origem 
animal destinado à venda deve passar por um 
serviço de inspeção antes de chegar ao pú-
blico, uma vez que são potenciais transmis-
sores de zoonoses (doenças transmitidas de 
animais para pessoas), como a toxoplasmose. 
A PoliFeira segue permanentemente essa po-
lítica, só permitindo a venda de produtos cer-
tificados pelo Serviço de Inspeção Municipal 
por parte dos feirantes.

Durante a visita à cidade de Cachoeira do 
Sul, Gustavo Pinto e Cristiano Dotto estiveram 
na empresa Ovos Agne, que funciona com um 
método menos invasivo, no qual as galinhas 
circulam soltas e na Ovos Brisch, que opera 
com a adoção de um sistema industrial, com 
as aves mantidas em gaiolas. O professor Gus-
tavo Pinto explica que o objetivo do estudo 
para viabilização do entreposto é estabelecer 
uma unidade de coleta que atenda a produ-
tores que adotem um método semelhante ao 
da Ovos Agne, com uma produção mais sadia.

Na próxima sexta-feira, os coordenadores 
da PoliFeira devem visitar a Embrapa Clima 
Temperado, em Pelotas; a classificadora de 
ovos da Escola Técnica de Canguçu e a pro-
priedade da família Bertineti Peil, que traba-
lha com o abate de Frangos, em Canguçu, e 
a estação de produção de ovos orgânicos So-
lange, em Morro Redondo. A viagem será re-
alizada com o acompanhamento do professor 
Antônio Carlos Mortari, do setor de Avicultu-
ra do Politécnico, de feirantes da PoliFeira do 
Agricultor e de representantes do Serviço de 
Inspeção Municipal de Santa Maria.
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Colégio Politécnico tem novos 
formandos e formandas

Durante solenidade ocorrida na última 
segunda-feira (13), o Colégio Politécnico 
diplomou novos estudantes dos seus cur-
sos técnicos e de graduação. A cerimônia 
foi realizada no Anfiteatro da instituição, 
às 10h, com a presença do diretor Valmir 
Aita e dos professores Diniz Fronza, Diana 
Bertani Giotto, Gilmar Jorge Wakulicz, Mar-
cia Just do Nascimento, Maurício Vicente 
Motta Tratsch e Pablo Teixeira. Formaram-
-se estudantes dos cursos de Técnico em 
Administração, Técnico em Farmácia, Téc-
nico em Fruticultura - EAD, Técnico em 
Meio Ambiente, Técnico em Secretariado, 
Técnico em Zootecnia e Tecnologia em 
Gestão de Cooperativas. O Colégio Politéc-
nico parabeniza a todos os alunos e alu-
nas pela etapa concluída e agradece pelas 
suas contribuições durante a trajetória na 
instituição.

Confira a relação dos formandos e 
formandas:

Curso Técnico em Administração
- Gabriel Soares Gubiani;
- Luciane Pagliarini;
- Mateus Uliana.
 
Curso Técnico em Farmácia
- Andressa Oliveira Quadro;
- Michele Maziero.

Curso Técnico em Fruticultura - EAD
- André Weber;
- Stefania Mendes Maciel.

Curso Técnico em Meio Ambiente 
- Alana Zafaneli Machado;
- José Alfredo Souza de Souza Júnior.
 
Curso Técnico em Secretariado
- Lessandra Graminho Braga; 
- Simone da Silva Lima.
 
Curso Técnico em Zootecnia
- Monique Helen da Costa e Silva.

Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
de Cooperativas

- Aledison Gerardi Coelho.
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Foto: Valmir Aita.
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Coral do Politécnico realiza 
apresentação alusiva ao Dia das Mães

A noite do dia 13 de maio foi marcada 
por muita música e acolhimento no hall 
do Bloco F do Colégio Politécnico. Com a 
presença de docentes, servidores e estu-
dantes, o Coral do Politécnico performou 
a sua apresentação especial referente 
ao Dia das Mães. O projeto é coordenado 
pela servidora técnico-administrativa Zel-
mielen Adornes de Souza, com encontros 
realizados às segundas-feiras, das 17h30 
às 18h30, nas dependências do Politécni-
co. A regente é a estudante do curso de 
Licenciatura em Música da UFSM, Maryan-
na Girão Bernardo. Fazem parte do Coral: 
docentes, servidores, servidoras e estu-
dantes do Colégio. Pessoas que tenham 
interesse em integrar o projeto podem ob-
ter mais informações no Departamento de 
Ensino do Politécnico, sala F321.
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Fotos: Amanda da Cas.
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Curso Técnico em Alimentos do 
Colégio Politécnico inicia ciclo de 
minicursos de derivados lácteos

O mês de maio começou com mais 
uma edição dos minicursos de derivados 
lácteos, que fazem parte do Projeto de 
Extensão do curso Técnico em Alimentos 
do Colégio Politécnico da UFSM. Criadas 
em 2011, ainda como projeto do curso de 
Técnico em Agroindústria, as oficinas pas-
saram, no fim de 2012, a compor as ativi-
dades do Técnico em Alimentos como uma 
maneira de divulgar o curso à comunida-
de e ao público interessado nas temáticas 
abordadas. 

A iniciativa conta com a participação de 
produtores, estudantes e comunidade em 
geral, que buscam informações e técnicas 
para a elaboração de derivados lácteos. 
No decorrer dos minicursos, também são 
repassados esclarecimentos referentes ao 

Minicurso sobre Doces de Leite, Requeijão 
Cremoso e Requeijão de Corte.
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Curso Técnico em Alimentos, visando am-
pliar o conhecimento dos participantes. Os 
minicursos são realizados nas quintas-fei-
ras, com início às 13h30min e duração de 
quatro horas. Maiores informações sobre 
o projeto podem ser obtidas na Secretaria 
do Colégio Politécnico (Bloco F, sala 323) 
ou pelo telefone (55) 32208273.

Relato e imagens: Volmir Polli.

Minicurso de abertura: Queijo Minas 
Frescal, Queijo Ricota e Queijo Recheado.
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