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Iniciativa do curso Técnico em Paisagismo em parceria com o projeto de ex-
tensão “MandalOs projetos “Planejamento do setor de olericultura do Colégio 
Politécnico para o ano de 2017”, registrado sob o número 041819, e “Areia gros-
sa e casca de arroz in natura como substrato em sistema hidropônico fechado 
na produção de cenoura”, de registro nº. 041817, estão com seleção aberta para 
bolsistas.

 O primeiro projeto oferece vagas para três (3) bolsistas, dois a iniciarem 
as atividades em setembro e um a iniciar em outubro, com vigência até dezem-
bro. Já o segundo projeto oferece uma (1) vaga para atividades de outubro a 
dezembro deste ano.

 Para ambos os projetos, o processo de seleção é o mesmo: envio de 
comprovante de matrícula e histórico escolar para o e-mail horta@politecnico.
ufsm.br (com identificação do projeto de interesse no assunto) de 23/08 até 
02/09 e entrevista presencial no dia 04/09, às 9h, no Setor de Olericultura.

Seleção de bolsistas para  projetos no Setor de Olericultura

A CSA teve artigo aprovado no 3º Simpósio Avaliação da Educação Superior 
– AVALIES. O evento tem como objetivos estimular a geração do conhecimento 
em Avaliação Institucional e debater o seu estado da arte e provocar a interação 
entre pesquisadores da área, buscando qualificar as instituições de educação 
superior, explorando, especialmente, a avaliação externa.

Esta edição do AVALIES ocorrerá em Florianópolis, Santa Catarina, nos dias 5 
e 6 de setembro de 2017 e é organizada pelo Instituto de Pesquisas e Estudos 
em Administração Universitária (INPEAU) da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC).

Para acessar o arquivo com o artigo na íntegra, clique aqui:
 https://goo.gl/vigicZ; para acessar o site do evento, clique em 
https://goo.gl/VF2s3c.

CSA tem artigo aprovado no  AVALIES 2017

https://goo.gl/VF2s3c.
https://goo.gl/VF2s3c.
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 curso sobre cultivo de nogueira-pecã, que já é realizado periodicamente no Politécnico sob coordenação do pro-
fessor Diniz Fronza, teve edições realizadas nas cidades de São Paulo das Missões (08/08) e Arroio do Tigre (17/08). 
Participaram produtores de diversas cidades próximas, buscando uma forma de incrementar suas ren- das.

 Alguns já vêm executando o cultivo, aumentando seu lu-
cro anual em até R$24 mil. Além da renda, as justificativas para o 
plantio também incluem fazer sombra e melhorar a qualidade dos 
pastos para os animais. O curso envolveu noções teóricas e práticas 
de plantio, adubação, poda e manejo das plantas e dos frutos. Os 
produtores ficaram bastante interessados, pedindo ao Colégio, in-
clusive, que execute um novo módulo para aspectos específicos do 
cuidado durante o verão.

 O professor Diniz afirma que o cultivo da cultura está cres-
cendo por se tratar de um produto pouco perecível e de alto retorno 
financeiro. A execução dos cursos nas cidades contou com parcerias, 
como a administração municipal (no caso de Arroio do Tigre), e foi 
ministrada gratuitamente para os produtores.

Politécnico organiza treinamento sobre o plantio de nogueira-pecã em duas cidades do RS

Fonte: Agência de Notícias da UFSM
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 O Pro-
grama de Pós-
- G ra d u a ç ã o 
em Agricultu-
ra de Precisão 
(PPGAP), re-
presentando 
a UFSM e o 
Colégio Poli-
técnico, junta-
mente com o 
Sistema FARSUL (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul), a Prefeitura Municipal, o Sindicato Rural e a Cotrijal (Cooperativa Agropecuária 
e Industrial) de Não-Me-Toque (RS), convidam a comunidade acadêmica e o público em geral a participar do 4º Congresso Sul-Americano de Agricultura de 
Precisão e Máquinas Precisas (APSul), a ser realizado nos dias 26 e 27 de setembro de 2017 na cidade de Não-Me-Toque, RS. O evento tem por tema “Agri-
cultura digital: inovação para eficiência, preservação e produtividade”, com inscrições gratuitas e vagas limitadas.

A programação inclui a apresentação de painéis por pesquisadores renomados da Argentina, Chile, Uruguai, Alemanha e Brasil, apresentação de casos 
por agricultores campeões em produtividade no Rio Grande do Sul e em outros estados, oferta de minicursos e apresentação de trabalhos científicos na for-
ma de pôster, com posterior publicação dos mesmos nos anais do evento e em e-book. Maiores informações podem ser obtidas em https://goo.gl/JR1tmU.

Atenciosamente, professor Telmo Jorge Carneiro Amado, coordenador técnico do evento e coordenador do PPGAP – UFSM, professor Lúcio de Paula Ama-
ral, coordenador do comitê científico do evento e coordenador adjunto do PPGAP – UFSM, e Teodora Lütkemeyer, presidente do evento.

Convite para o 4º APSul América

Fonte: Agência de Notícias da UFSM

https://goo.gl/JR1tmU.
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O Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação (SGPTI) do Hos-
pital Universitário de Santa Maria (HUSM) está realizando processo seletivo 
para dois (2) bolsistas dos cursos de TI da UFSM. As bolsas são fornecidas pela 
PRAE (R$250,00) e exigem o cumprimento de 20 horas semanais – a serem 
determinadas pelos bolsistas.

 Uma das vagas está relacionada com o desenvolvimento de sistemas, 
sendo necessário ter conhecimento básico em desenvolvimento web (back-end 
e/ou front-end), ter tido contato com Linux, PHP, SQL, HTML5, CSS3 e javascript 
e, claro, ter bastante vontade de aprender. A outra vaga é para suporte de rede 
e atendimento a usuários.

 Os alunos interessados devem enviar seu currículo, em PDF, para o 
e-mail informatica@ufsm.br. O arquivo deve apresentar o curso que faz e a ma-
trícula na UFSM, os horários disponíveis e, principalmente, a experiência e co-
nhecimentos que possui na área.

Vagas abertas para bolsistas de  TI no HUSM

O Colégio Politécnico da UFSM, atendendo à resolução nº. 001/2013, 
que dispõe sobre a concessão, critérios de acesso, permanência e suspensão de 
bolsas estudantis de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de 
Santa Maria, está selecionando bolsistas de extensão para atuar em atividades 
esportivas e de dinâmicas de grupo no Projeto Adote Ação Politécnico. 

 Serão avaliadas experiências anteriores em atividades esportivas e/ou 
com crianças/adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Estão sendo 
ofertadas 2 (duas) bolsas, com vigência de setembro de 2017 até dezembro de 
2017. 

 O prazo para realização das inscrições vai de 25 a 31 de agosto de 2017. 
Deve-se encaminhar, exclusivamente para o e-mail michelemonguilhott@poli-
tecnico.ufsm.br, o comprovante de matrícula, o histórico escolar simplificado e o 
currículo Lattes do candidato. Após a deliberação, será realizada entrevista no 
dia 1º de setembro, às 14 horas, na sala F211-C, no bloco F do Colégio Politécni-
co.

Seleção de bolsistas para o  Projeto Adote Ação Politécnico

https://goo.gl/VF2s3c.
https://goo.gl/VF2s3c.
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