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    Nos dias 30 de novembro, 01 e 02 de de-

zembro, aconteceu a 6ª edição do Simpósio 

de Gestão de Cooperativas (SIMGESCOOP), 

no Salão de Eventos Ouro Preto. O evento é 

organizado pelos alunos do 5º semestre do 

curso de Gestão de Cooperativas. 

 

VI SIMGESCOOP 

ceiro e último dia de evento, começou com a 

apresentação artística da Orquestra Infanto 

Juvenil do Centro Social e Cultural Vicente 

Pallotti. Em seguida, foi ministrada uma pa-

lestra com o professor da UNIJUÍ e adminis-

trador, Marcelo Blume, que falou sobre o 

tema "Relacionamento como estratégia de 

negócios cooperativos". Para encerrar a pro-

gramação do evento foi realizado um co-

quetel de confraternização entre os partici-

pantes e convidados. 

 

  
     A abertura oficial do SIMGESCOOP contou 

com a presença do Reitor da UFSM, Paulo 

Burmann, do Coordenador de Educação Bási-

ca, Técnica e Tecnológica, Prof. Luiz Fernando 

Sangói, do Diretor do Colégio Politécnico, 

Valmir Aita, do Vice-Diretor do Colégio, Jaime 

Stecca e do Coordenador do Simpósio, Prof. 

Gabriel Murad Velloso Ferreira, que acompa-

nharam a Palestra Magna e o Painel “Desafios 

do Cooperativismo”.  O primeiro painel con-

tou com a fala do Superintendente da Orga-

nização das Cooperativas Brasileiras (OCB), 

Renato Nobile, que contextualizou o coopera-

tivismo a nível nacional e mundial, além de 

enfatizar seus aspectos sociais e econômicos. 

    O segundo dia de atividades contou com 

os palestrantes Harold Paquete Espínola Filho 

e Edson Nassar que participaram do painel 

"Cooperativismo de Crédito", focando nas o-

portunidades mercadológicas atuais. Já o ter- 
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    No último domingo (04), foram aplicadas 

as Provas do Processo Seletivo Integrado, 

visando ao ingresso nos cursos de Ensino 

Médio e nos cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio e nos Cursos Técnicos Subse-

quentes, do Colégio Politécnico da Univer-

sidade Federal de Santa Maria e do Colégio 

Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM). 

Para o curso do Ensino do Politécnico foram 

908 inscritos para 35 vagas, sendo que o 

Sistema Universal teve 36 candidatos/vaga. Já 

entre os cursos técnicos subsequentes, a 

maior densidade foi do Curso Técnico em 

Administração Noturno com 7,7 candidatos 

por vaga no Sistema Universal.  

 

  
 

    O 6º SIMGESCOOP contou com a realiza-

ção do Colégio Politécnico, da Cooperativa-

Escola dos Estudantes do Colégio Politécnico 

da UFSM (CESPOL) e do curso de Gestão de 

Cooperativas. O evento também teve o pa-

trocínio do Sicredi e o apoio de cooperativas 

que disponibilizaram seus produtos para de-

gustação como a Languiru, a Piá e a Santa 

Clara.  

  
Inauguração Quadra 

Poliesportiva 

    No dia 01 de dezembro, foi inaugurada a 

quadra poliesportiva da Coordenadoria de 

Educação Básica, Técnica e Tecnológica para 

uso do Colégio Politécnico da UFSM e do 

Colégio Técnico Industrial de Santa Maria 

(CTISM), entre outras unidades da UFSM. 

Durante a solenidade, foi realizado um mi-

nuto de silêncio em homenagem às vítimas 

do acidente aéreo envolvendo o time da 

Chapecoense.  

  

Processo Seletivo do Colégio 
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Curso Básico de SPSS 

    O Grupo Interdisciplinar de Projetos Agro-

alimentares Georreferenciados  (GIPAG) orga-

niza um curso básico de SPSS entre os dias 13, 

14 e 15 de dezembro, às 14h, no Colégio Poli-

técnico. As vagas são limitadas a dez e serão 

priorizados àqueles docentes, técnicos admi-

nistrativos ou estudantes que fazem parte de 

Projetos de Pesquisa e Extensão da instituição.      

A solicitação de vaga no curso deve ser rea-

lizada no Departamento de Pesquisa e Exten-

são pelo e-mail depe@politecnico.ufsm.br, até 

o dia 09 de dezembro. O SPSS é um software 

apropriado para a elaboração de análises 

estatísticas de matrizes de dados. O seu uso 

permite gerar relatórios tabulados, gráficos e 

dispersões de distribuições utilizadas na reali-

zação de análises descritivas e de correlação 

entre variáveis. A estrutura deste curso visa 

proporcionar ao usuário do software um co-

nhecimento efetivo do processo de análise de 

dados, que engloba: Entrada de dados, 

Manipulação de dados, Análise de dados e 

Apresentação de resultados.  

    O curso será ministrado pelo Pesquisador e 

Enfermeiro do trabalho do HUSM, Wendel 

Mombaque dos Santos. 
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