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Eventos marcaram a semana no Politécnico 

I Semana Acadêmica do Curso de Sistemas para Internet 

 

De 16 a 18 de outubro, ocorreu a I 

Semana Acadêmica do Curso Superior de 

Sistemas para Internet. 

Organizada pelos alunos do 1º, 3º, 

4º, 5º e 6º semestre, o evento ocorreu no 

Anfiteatro do Colégio Politécnico e contou 

com minicursos e palestras que tiveram 

como objetivo trazer para a universidade 

temas de relevância tanto no meio 

acadêmico quanto no mercado de 

desenvolvimento de software. Nesse 

sentido, também oportuniza aos alunos e 

aos professores em conjunto com a 

comunidade estabelecer discussões sobre 

software e negócios. 

               Equipe organizadora do evento 

                                Mesa de abertura
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VI Simpósio do Curso Técnico em Paisagismo 

 

Nos dias 17, 18 e 19 de novembro, 

ocorreu o VI Simpósio do Curso Técnico em 

Paisagismo que este ano tratou da tradição 

e da inovação. 

O tema foi escolhido com o 

objetivo de promover um diálogo entre o 

que há de antigo no âmbito paisagístico e 

as novidades que podem ser agregadas, 

além de ser uma oportunidade única de 

ver na prática as aplicações do paisagismo 

na formação dos alunos.  
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Inauguração da Floricultura Escola do Colégio Politécnico 

 

Entrelaçada a abertura do Simpósio 

do Paisagismo, ocorreu a inauguração da 

Floresce, a Floricultura Escola do Colégio 

Politécnico. 

Com o objetivo de incentivar os 

alunos a praticarem o que é aprendido em 

sala de aula, a floricultura servirá como um 

laboratório. Sua estrutura conta com uma 

sala de reuniões, na qual os alunos podem 

atender clientes e apresentar projetos 

paisagísticos. Outra sala é destinada à 

confecção dos arranjos. Há ainda uma 

terceira, onde os mesmos são expostos 

para venda. A comercialização vai ser nas 

terças e quintas, durante todo o dia. Os 

valores arrecadados serão utilizados para a 

compra de espécies de flores diferentes 

daquelas já cultivadas no Politécnico, além 

dos materiais necessários para a produção 

dos arranjos. 

Muito do que se vê hoje na 

Universidade em termos de paisagismo é 

fruto do trabalho de alunos do Curso 

Técnico.  
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Curso sobre Planejamento de Aulas em Ambiente Virtual 

Nos dias 05 e 12 de novembro, foi 

realizado, no Colégio Politécnico, o curso 

de “Planejamento de Aulas em Ambiente 

Virtual”, ministrado pelo Prof. Msc. 

Edgardo Gustavo Fernández. Neste curso, 

os participantes tiveram a oportunidade de 

aprender sobre o planejamento de aulas a 

partir dos recursos e das atividades 

educacionais presentes no Moodle. Os 

encontros foram ótimos e sublinharam o 

potencial do Moodle no enriquecimento 

das aulas presenciais. 

No primeiro encontro, o professor 

Edgardo abordou o tema do planejamento 

e destacou como o Moodle pode contribuir 

para a organização e o planejamento das 

aulas ao longo do semestre. Trazendo 

alguns relatos sobre ambientes virtuais de 

aprendizagem, conceitos e exemplos, ele 

foi discorrendo sobre as potencialidades do 

Moodle, tanto no desenvolvimento do 

ensino a distância quanto no presencial. 

Já no segundo encontro, o foco 

esteve voltado para a implementação das 

aulas no ambiente virtual. Para tanto, o 

professor foi mostrando todo o processo 

de configuração da disciplina no ambiente, 

desde sua apresentação e inserção de 

materiais até a elaboração de atividades de 

aprendizagem e de avaliação, explorando 

diversos recursos e atividades do Moodle. 

Fonte: Zelmielen Adornes de Souza 
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Convite 
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