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No último dia 
03, terça-feira, os 
alunos Raphael 
Vareiro (do curso 
Técnico em Geo-
processamento) e 
LeniseMentges (do 
curso Técnico em 
Fruticultura EaD) 
realizaram a ceri-
mônia de formatura 
em gabinete, oficia-
lizando o término 
de seus períodos de curso. Estavam presentes o diretor Valmir Aita, o 
professor Valmir Viera (coordenador do Técnico em Geoprocessamento), 
o professor Diniz Fronza (coordenador do Técnico em Fruticultura EaD) e 
os técnicos-administrativos Daniela de Mello e Filipe Bassan.

Alunos de cursos técnicos realizam  formatura de gabinete

No dia 29 de setembro, sexta-feira, ocorreu no auditório do Politécnico a pa-
lestra “Visão macroeconômica nacional e gerenciamento do agronegócio com 
indicadores”, ministrada por Valdecir Ferrari – economista e diretor do Beigru-
po. O evento teve grande índice de participação e transmissão do Farol para 
quem não pode acompanhar presencialmente

(https://goo.gl/SffHXc).

Palestra sobre gerenciamento do agronegócio  é realizada no Colégio

Texto adaptado da notícia publicada no site da UFSM
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Na última segunda, dia 02, servidores e acadêmicos da UFSM reuniram-se 
no largo do Planetário para promover o “abraço à Universidade”. O ato sim-
bólico ocorreu em diversas outras universidades públicas do estado, inclusive 
nos outros campis da UFSM, com o objetivo de chamar a atenção para as 
dificuldades orçamentárias que vem sendo impostas às instituições de ensino.

 Os presentes deram-se as mãos e contornaram o Planetário, local tido 
como um dos símbolos da Universidade. A execução foi programada inicial-
mente para o dia 29 de setembro (sexta-feira), o “Dia D” – que marcou o esgo-
tamento dos recursos das universidades para o ano de 2017 –, mas teve que 
ser transferido por causa do mau tempo.

 O Politécnico teve participação significativa no ato, contando com a 
participação do diretor Valmir Aita e da vice-diretora Marta Von Ende, além de 
técnicos-administrativos, professores e alunos. O professor Antoninho Pego-
raro, do curso superior em Geoprocessamento, registrou o momento com um 
drone.

Comunidade da UFSM realiza abraço  simbólico no Planetário

Texto adaptado da notícia publicada no site da UFSM
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            A edição de 27 de setembro do jornal “A Folha do Sul”, de 
Não-Me-Toque, apresentou uma matéria a respeito do sucesso do 
4º Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máqui-
nas Pesadas (APSul América). A reportagem falou da importância 
do evento, que tratou do tema “Agricultura digital: inovação para a 
eficiência e a preservação da produtividade”, para o desenvolvimento do agronegócio na região e no estado.

            O evento contou com o auxílio do Programa de Pós-Graduação em Agricultura de Precisão (PPGAP) do Colégio 
Politécnico da UFSM em sua organização, com os professores Telmo Amado como coordenador técnico e Lúcio Amaral 
como coordenador do comitê científico. Também participou o pesquisador chileno Stanley Best, que palestrou no Co-
légio um dia antes do congresso.

            Compareceram, nos dois dias, cerca de 750 pessoas, entre professores, alunos, pesquisadores, produtores e 
representantes da indústria. Também participaram o prefeito e o presidente da Câmara de Vereadores de Não-Me-To-
que, Armando Roos e Maiquel Silva, e o vice-reitor da UFSM, Luciano Schulk.

APSul América e suas potencialidades foram notícia em jornal de Não-Me-Toque

Texto adaptado da notícia publicada no jornal A Folha do Sul
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Ocorrerá, nos dias 25, 26 e 27 de outubro (durante a semana da Jornada Aca-
dêmica Integrada – JAI) o 7º Simpósio de Gestão de Cooperativas, o Simgescoop, 
com o tema “Oportunidades e desafios na intercooperação”. A realização é do 
curso superior em Gestão de Cooperativas em parceria com a Cooperativa 
Escola dos Estudantes do Colégio Poli-
técnico (Cespol), o evento acontecerá no 
Salão de Eventos Ouro Preto, na Faixa 
Nova.

Mais informações podem ser en-
contradas no e-mail simgescoop@
ufsm.br ou pelo telefone (55) 3220-
9419 (ramal 221), e as inscrições 
podem ser efetuadas no Antecipei  
(https://goo.gl/sK1bP1) – no valor de 
R$30 para estudantes cooperados da 
Cespol, R$40 para estudantes não-coo-
perados e R$50 para o público em ge-
ral. O evento será realizado à noite, com 
uma série de palestras de professores e 
profissionais da área.

7º Simgescoop será realizado durante  a semana da JAI

Durante os dias 04, 05 e 06 (quarta, quinta e sexta-feira), ocorreu no Colégio 
a 9ª Jornada Latino-Americana e do Caribe de gvSIG, com o tema “Ge-
otecnologias livres e 
desenvolvimento sem 
fronteiras”. O gvSIG é 
um software aberto, 
utilizado para fornecer 
informações geográfi-
cas a pesquisadores e 
produtores.

 O evento foi 
composto por pales-
tras, apresentações de 
trabalhos e oficinas, 
organizadas e minis-
tradas por professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em Agricultura 
de Precisão (PPGAP), por membros da comunidade do gvSIG do Uruguai e por 
pesquisadores independentes.

Politécnico sediou a 9ª Jornada Latino- Americana e do Caribe de gvSIG
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