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Foi realizado, no dia 23 de novembro, 
em Santa Rosa/RS, a solenidade de entre-
ga dos certificados aos 37 concluintes da 
segunda turma do Curso de Formação para 
o Cooperativismo, fruto da parceria entre 
a Sicredi União RS e o Colégio Politécnico.

Prestigiaram a cerimônia, que foi con-
duzida pelo Diretor de Pesquisa e Exten-
são, Prof. Alessandro Miola, os coordena-
dores do Projeto +Coop e os dirigentes da 
cooperativa. O Sr.Ênio Scheidt, Vice-Presi-
dente, salientou a alegria de poder propor-
cionar aos cooperados coordenadores de 
núcleo uma formação de qualidade e disse 
esperar que a parceria com a UFSM seja 
duradoura e ainda mais frutuosa. O Prof. 
Miola, ao agradecer a confiança no Politéc-
nico, ressaltou a importância que o Projeto 
+Coop tem por levar a formação para o 
cooperativismo a um público diverso e dis-
tribuído pelo Rio Grande do Sul.

Projeto +Coop e Sicredi União 
formam sua segunda turma

O curso é composto de 200 horas, com 
encontros mensais e atividades à distân-
cia. Seu público são cooperados das mais 
diversas atividades profissionais, forma-
ções e faixas etárias. Além de proporcio-
nar conhecimento sobre o cooperativismo 
e seus desafios de gestão, os encontros 
integram e proporcionam o comprometi-
mento dos associados.
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Nos dias 12 e 13 de novembro, o Se-
tor de Culturas Anuais e Mecanização 
Agrícola do Colégio Politécnico realizou a 
colheita da lavoura de trigo. O Prof. Adão 
Leonel Mello Corcini aproveitou a oportu-
nidade para realizar aulas práticas sobre 
Colhedora autopropelida de grãos (partes 
constituintes, funcionamento, regulagens 
e determinações de perdas na colheita). 
A colheita começou segunda-feira à noite, 
sendo acompanhada pelos estudantes do 
2º semestre do curso Técnico em Agricul-
tura e continuou terça-feira com as turmas 
dos turnos manhã e tarde do 2º semestre 
do curso Técnico em Agropecuária.

Alunos do curso Técnico em 
Agricultura e Agropecuária realizam 

colheita de trigo
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O setor, coordenado pelo Prof. Luciano 
Pês conta com apoio dos Professores Hér-
cules Nogueira Filho e Adão Leonel Mello 
Corcini, Técnico em Assuntos Educacionais 
Vilson Bens e os alunos bolsistas Bruno Sor-
tica, Daniela França, Eduardo Morais Brum, 
Eduardo Ludtke, Julio Machado, Marlon Sca-
riotti Lucca e Nathan Dalla Favera.

Durante todo o ano, este grupo trabalha 
na implantação e condução das lavouras 
didáticas destinadas a aulas práticas de 
vários componentes curriculares dos cur-
sos Técnicos em Agropecuária, Zootecnia e 
Agricultura.   
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VI Semana Acadêmica do 
Tecnólogo em Geoprocessamento 

aconteceu em novembro

Entre os dias 6 e 7 de novembro de 2018 foi 
realizado a VI Semana Acadêmica do Tecnólo-
go em Geoprocessamento (SATEG). O Evento, 
organizado pelo Diretório Acadêmico do Curso 
de Geoprocessamento (DATeG), reuniu muitos 
alunos do Curso e contou com a presença de 
diversos profissionais da área, representando 
tanto empresas como a parte acadêmica.

O VI SATEG foi aberto na terça-feira pela ma-
nhã com um painel que incluiu os profissionais 
João Henrique Quoos, professor do IFSC, Andria 
Santos Gabriel, profissional do Geoprocessa-
mento da Drakkar Agricultura de Precisão, Sau-
lo Francisco da Silva Penna Neto, engenheiro 
da empresa Auster Tecnologia e o profissional 
Pablo Fernandes, engenheiro da empresa Base 
Agricultura de Precisão, que ministraram pales-
tras sobre a atuação do profissional do geopro-
cessamento no mercado de trabalho e os desa-
fios que os profissionais da área enfrentam no 
futuro. Ao final, os palestrantes responderam e 
discutiram as perguntas e dúvidas do público.
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Na parte da tarde da terça-feira e na quar-
ta-feira durante o dia todo, foram ministra-
dos minicursos com o propósito de treinar e 
familiarizar os estudantes sobre técnicas e 
tecnologias que vêm sendo utilizadas na atu-
ação do profissional do geoprocessamento. 
Os assuntos dos minicursos foram sobre CR 
Campeiro 7 pelo ministrante Vitor Hugo de 
Almeida Júnior, sobre Coleta e Pós-processa-
mento de Dados GNSS pelo ministrante Mar-
celo Foletto Limberger, sobre Ferramentas de 
Geoprocessamento - QGIS pelos ministrantes 
Guilherme Cardoso da Silva e Isabela Silveira 
Mello e sobre GPS Garmin pelo ministrante 
Ricardo Froehlich. Os minicursos foram todos 
realizados nas dependências do colégio poli-
técnico, além de saídas a campo pelas ime-
diações do mesmo.

Ao final do evento, agradecendo aos par-
ticipantes, o DATeG mostrou-se altamente 
satisfeito com o andamento do evento, que 
foi considerado um grande sucesso por to-
dos os envolvidos.
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No dia 04 de dezembro, o Departamento 
de Ensino do Colégio Politécnico promoveu o 
encontro dos estagiários do Programa Especial 
de Graduação (PEG) da UFSM, que desenvol-
veram as atividades docentes no Colégio, no 
ano de 2018. Estiveram presentes, além dos 
estagiários e dos servidores do Departamento 
de Ensino, os professores do Colégio que su-
pervisionaram esses alunos, os coordenadores 
de curso e as orientadoras de estágio do PEG.

Esse encontro teve como objetivo com-
partilhar e refletir sobre as experiências vi-
venciadas durante o estágio do PEG no Colé-
gio Politécnico. No encontro, cada estagiário 
fez um breve relato acerca de sua prática 
enquanto “professor-aluno”, apontando os 
desafios vividos e os conhecimentos cons-
truídos. Todos destacaram que aprenderam 
muito com os professores responsáveis pelas 
disciplinas nas quais estagiaram, tendo em 
vista que esses professores participaram das 
aulas, acompanhando-os e colaborando com 
o processo de ensino e aprendizagem.

Encontro de estagiários do PEG no 
Colégio Politécnico

Os professores presentes também se ma-
nifestaram sobre as vivências compartilha-
das com os estagiários. Desse modo, enten-
de-se que esses momentos de diálogo são 
fundamentais para todos os sujeitos envolvi-
dos nesse processo de formação, pois busca 
qualificar o trabalho.
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O movimento cooperativista vem cres-
cendo no Brasil e se consolidando cada vez 
mais como uma alternativa econômica onde 
todos trabalham pelo bem comum e das co-
munidades. Dados internacionais apontam 
para mais de 2,6 milhões de cooperativas 
espalhadas em 300 países do mundo. Pen-
sando nisso, o SINGESCOOP, agora nacional, 
se tornou um espaço relevante para o deba-
te sobre o cooperativismo, onde o universo 
da vivência das cooperativas se encontra 
com o ambiente acadêmico.

O Singescoop surgiu a partir da demanda 
dos alunos do curso de Gestão de Cooperati-
vas e sua oitava edição foi marcada pela re-
alização do 1º Fórum de Cooperativismo do 
Singescoop, que buscou integrar academia e 
mercado, oportunizando a apresentação e a 
discussão dos resultados das pesquisas sobre 
o cooperativismo nacional, bem como cases 
de boas práticas de gestão de cooperativas.

VIII SINGESCOOP e 1º Fórum
 de Cooperativismo são 
concluídos com sucesso
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O evento é uma realização do curso de 
Gestão de Cooperativas, da CESPOL e, a partir 
deste ano, contou com a participação direta 
do Programa de Pós-Graduação em Adminis-
tração da UFSM (PPGA), que liderou toda a or-
ganização e execução do Fórum acadêmico.

O SINGESCOOP contou com o patrocínio 
do Sicredi, da Cotrisel, da Camnpal e do Sa-
lão Ouro Preto, além do apoio das cooperati-
vas Languirú, Piá, Nova Aliança e Garibaldi.

Durante as três noites do VIII Singescoop 
foram aprofundadas as discussões acadêmi-
cas e profissionais do mundo cooperativista, 
com a participação de nomes de relevância 
do universo cooperativista, como João Car-
los Leite, fundador e atual presidente do 
SICOOB Saromcredi/MG, Jaime Basso, presi-
dente do Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, 
Adilson Roberto Fuga, presidente executivo 
da Capal Cooperativa Agroindustrial e Deni-
se Cardoso dos Santos, presidente da CO-
OPERCUC/BA. Os debates foram marcados 
pela diversidade e representatividade dos 
palestrantes, que abordaram temas desde 
a moderna gestão de cooperativas extrema-
mente complexas, passando pelo desenvol-
vimento de pequenas comunidades a partir 
do cooperativismo e da economia solidária.
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Além disso, o 1º Fórum de Cooperativismo 
do Singescoop reuniu uma mostra de 20 tra-
balhos em formatos de pôsteres, vindos dos 
estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Tocantins. Com um público 
de 350 participantes, sendo muitos estudan-
tes de fora do estado, em especial da Bahia, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins, o Sin-
gescoop se consolida como um evento de re-
nome na agenda do cooperativismo nacional. 

Ressaltamos um agradecimento muito es-
pecial à Direção do Politécnico e a todos os 
colegas docentes, técnicos administrativos, 
terceirizados, bolsistas e alunos que se dedi-
caram de forma intensa para que o evento 
fosse um sucesso.
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Como diz o velho ditado popular, uma andorinha só não 
faz verão. Sábias palavras que usamos para agradecer todo 
seu empenho, dedicação e colaboração durante esse ano que 
passou. Graças a sua ajuda fizemos verão, outono, inverno e 
primavera. Desejamos votos de Boas Festas e Feliz Ano Novo, 
para você e para toda sua família.

Com carinho,
A Direção
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