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No último dia 25, o pesquisador Stanley Best ministrou a palestra “Agri-
cultura de precisão: a experiência chilena” no auditório do Colégio Politéc-
nico. O evento foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Agricul-
tura de Precisão (PPGAP), aproveitando a vinda do pesquisador para o 4º 
Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas 
(APSul), realizado nos dias 26 e 27 em Não-Me-Toque.

Stanley é Engenheiro Agrônomo, Mestre em Engenharia Agrícola e PhD 
em Biorecursos, e atualmente trabalha como pesquisador no Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) do Chile. É referência nas pesquisas 
em agricultura de precisão – mais especificamente na sua aplicação à 
fruticultura –, e tem proferido palestras em diversos eventos ao redor do  
mundo.

Pesquisador chileno ministrou  palestra no Colégio
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Ocorreu, na última quinta-feira (28/09), um evento em comemoração ao 
dia do profissional de Secretariado, comemorado no dia 30 de setembro. A 
quarta turma do curso Técnico em Secretariado do Colégio Politécnico assis-
tiu à palestra “(In)Constâncias da atuação profissional de Secretariado”, mi-
nistrada pela professora Rosângela Soares do Instituto Federal Farroupilha 
(IFFar) campus Júlio de Castilhos.

 A solenidade contou com a participação do diretor do Politécnico, 
professor Valmir Aita, da vice-diretora, professora Marta Von Ende, do dire-
tor de ensino, professor Moacir Bolzan, da coordenadora do curso, profes-
sora Cândida Martins Pinto e da coordenadora substituta, professora Kelly 
Cristini Granzotto Werner, além de outros professores e dos alunos. Após 
a palestra, foi oferecido aos estudantes um coquetel de confraternização, 
patrocinado pela CESPOL.

Quarta turma do Técnico em Secretariado come-mora o Dia da(o) Secretária(o)

Politécnico adquire novo veículo
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O Colégio Politécnico adquiriu mais um veículo para atender aos deslocamen-
tos necessários à realização das atividades da instituição. O carro é um Chevrolet 
Spin, com capacidade para cinco passageiros.

Politécnico adquire novo veículo

A 3ª Semana Acadêmica do curso de Sistemas para Internet (SASI) é um evento que 
ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de outubro, durante a semana da Jornada Acadêmica In-
tegrada (JAI). Tem como objetivo proporcionar aos estudantes do curso e aos demais in-
teressados uma oportunidade de ampliar seus conhecimentos na área de TI, através de 
palestras e minicursos ministrados por acadêmicos, profes- sores e profissionais 
da área.

Mais informações 
podem ser encontra-
das no site do evento 
(https://goo.gl/V3XBiy), 
onde também podem ser 
efetuadas as inscrições. O 
valor é de R$5 para partici-
pação nas palestras e R$5 
para a participação em um 
dos minicursos, a ser esco-
lhido pelo interessado.

Sistemas para Internet promove  a sua 3ª Semana Acadêmica

https://goo.gl/V3XBiy
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A tese de doutorado da professora Helena Nogueira, defendida no 
final de 2016, foi publicada na forma de livro em agosto desse ano. 
Com a participação dos pesquisadores Márcia Peiter e Cicero Noguei-
ra (também professor do Colégio), a obra, intitulada “Viabilidade da 
cana-de-açúcar irrigada para a produção de etanol”, traz informações 
técnicas e tecnológicas a respeito da produção e da viabilidade eco-
nômica da cana-de-açúcar cultivada sob irrigação. A publicação está 
disponível para compra no site da editora Novas Edições Acadêmicas 
(https://goo.gl/P36Uho).

 Além desse, outro publicado recentemente teve participação 
da professora: “Sustainable energy generation: use of photovoltaic and 
wind systems in agricultural irrigation”, organizado pelo professor Cice-
ro Nogueira em parceria com Richard Padrón e Antonio Fantinel. A obra foi 
publicada pela Lambert Academic Publishing.

Trabalhos de professora do Politécnico  são publicados em dois livros
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No dia 21 de outubro (sábado), às 9h, será realizada uma con-
fraternização em comemoração ao dia das crianças. O evento é des-
tinado aos servidores e às suas famílias, com o objetivo de integrar 
as crianças em uma série de atividades. Aos interessados, pede-se 
que confirmem presença entrando em contato com as professoras 
Marcia Justt ou Fabiana Stecca.

Convite para celebração do dia das crianças
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