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SELEÇÃO DE ALUNOS  

COMISSÃO ORGANIZADORA  

IV SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE 

SISTEMAS PARA INTERNET – SASI 

A Coordenação do Curso de Sistemas para Internet torna público que está sendo 

montada a Comissão Organizadora da IV Semana Acadêmica do curso de Sistemas 

para Internet – SASI. A SASI é um evento promovido pelo curso de Sistemas para 

Internet do Colégio Politécnico da UFSM. Tem como objetivo proporcionar aos 

estudantes e demais interessados oportunidades de ampliar seus conhecimentos 

através de palestras, minicursos e demais atividades ministradas por acadêmicos, 

profissionais e professores da área. Visa também oportunizar um momento 

estabelecer vínculos entre os participantes. 

Neste ano, a SASI ocorrerá em conjunto com o III Simpósio Acadêmico de Tecnologia 

da Informação, que é promovido pelo curso Técnico em Informática do Politécnico. 

O evento está programado para ocorrer na Semana da JAI – Jornada Acadêmica 

Integrada entre os dias 22 a 26 de outubro de 2018. 

A Comissão Organizadora tem o papel definir a programação (minicursos, palestras, 

etc.), buscar patrocínios, ajudar na infraestrutura, na divulgação inscrições, controle de 

frequência e emissão de certificados, dentre outras atribuições. 

Integrará a Comissão um ou mais professores dos cursos de Informática do 

Politécnico, sendo que um dos professores irá ser responsável pela Coordenação 

Geral.  

Os professores participantes da comissão poderão, a seu critério, convidar alunos que 

não tenham feito a inscrição neste edital para comporem a comissão organizadora 

(especialmente membros de comissões anteriores). 

DAS VAGAS 

- 6 (seis) vagas para alunos do Curso de Sistemas para Internet. 

 



PRÉ-REQUISITOS 

- Ser aluno regularmente matriculado em 2018/2 no curso de Sistemas para Internet. 

- Possuir bom rendimento acadêmico. 

- Ter disponibilidade de tempo para reuniões (turno da manhã, estima-se uma reunião 

por semana ou a cada duas semanas). 

 

BENEFÍCIOS 

- A participação na Comissão Organizadora conta como Atividades Complementares 

de Graduação – ACGs. 

- NÃO são concedidas bolsas ou qualquer auxílio. 

 

DA INSCRIÇÃO 

- Período de inscrição: 06/08/2018 – 10/08/2018. 

- A inscrição é feita mediante envio de email para: coordenacao.csi@ufsm.br 

- O email deverá conter o nome, matrícula e histórico escolar                             

(anexado em formato PDF) 

 

SELEÇÃO, JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO 

- A seleção será feita pela Coordenação, que poderá consultar os professores e o 

Colegiado. 

- Os critérios de classificação envolvem análise do desempenho acadêmico. Além 

disto, podem ser agendadas entrevistas na semana posterior a semana de inscrição. 

 

 

Profa. Juçara Salete Gubiani 

Coordenadora do Curso 
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