
ANO 2017 - EDIÇÃO 441

 Durante os dias 25, 26 e 27 (quarta, quinta e sexta-feira), ocorreu o 7º Simpósio em Ges-
tão de Cooperativas, o SIMGESCOOP, no Salão de Eventos Ouro Preto. O evento teve organização 
da turma do 5º semestre do curso de Gestão em Cooperativas do Colégio Politécnico, e pode con-
cretizar-se devido ao auxílio de diversos patrocinadores e apoiadores. Os patrocinadores foram: 
Sicredi, Salão de Eventos Ouro Preto, OCB-Sescoop, Cotrisel e Cespol; já os apoiadores incluíram: 
Languiru, Santa Clara, Garibaldi, Nova Aliança, São João e Ocergs/Sescoop – RS.

 Na primeira noite de evento, o palestrante foi Rodrigo Gouveia, Diretor de Políticas da 
Aliança Cooperativa Internacional. Rodrigo tratou das oportunidades e desafios para o coopera-
tivismo no mundo hoje. Na segunda noite, a temática guiadora das discussões foi o cooperativis-
mo de crédito: mediados por Luiz Alberto Lopes, Diretor Executivo da Sicredi Região Centro, Ênio 
Meiden, Diretor de Operações do Bancoob, e Manfred Dasenbrock, Presidente do Conselho de 
Administração da Sicredi, falaram sobre as virtudes e oportunidades do cooperativismo financei-
ro e a importância das reservas financeiras para o sucesso das cooperativas, respectivamente.

 A última noite teve como tema o cooperativismo agropecuário. Os palestrantes foram 
Caio Vianna, Presidente da CCGL, falando sobre a intercooperação no setor de lácteos, e Helio 
Marchioro, Diretor Executivo da Fecovinho, falando sobre a intercooperação na vitivinicultura, 
mediados por José Paulo Salerno, Presidente da Cotrisel. Após o painel, houve homenagem às 
cooperativas aniversariantes (a Sicredi Região Centro, a Cotrisel e a Cespol) e coquetel de encer-
ramento com show da banda Sônia Bis. Participaram, no decorrer das três noites, cerca de 300 
pessoas.

7º SIMGESCOOP é sucesso  em participação
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      Nos dias 23, 24 e 25 (segunda, terça e quarta-feira), ocorreu a 3ª 
SASI, a Semana Acadêmica do curso de Sistemas para Internet. Os três 
dias do evento foram repletos de atividades diferenciadas voltadas aos 
alunos do curso e também de demais cursos da área de TI, divididas en-
tre o anfiteatro e o bloco F do Colégio.

 Na manhã do primeiro dia, houve duas palestras: a primeira 
sobre IoT (Internet das Coisas), com Josias Orlando, Fabricio Bottega e 
Matheus Dal Mago, da Solve IoT Solutions, e a segunda sobre as expe-
riências de um egresso em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no 
mercado de TI, com Lourenço Cunha. A tarde foi composta por um coffee 
break e por dois minicursos – um sobre a utilização de Linux, voltado 
para desenvolvedores, e o outro sobre o uso do software LaTeX.

 A distribuição das atividades no segundo dia deu-se de forma 
bem semelhante: durante a manhã, houve um painel sobre startups com 
William Vizzotto (Diretor Executivo da Fox IoT) e Lucas Stefanelo (Diretor 
Executivo da Diferencial EGR), mediados pela professora Nilza Zampie-
ri, e uma palestra sobre o desenvolvimento de chatbots, ministrada por 
Douglas Collioni. À tarde, além do coffee break, houve a continuação dos 
minicursos de Linux e de LaTeX.

3ª Semana Acadêmica do curso de Sistemas para Internet é realizada durante a JAI

 A manhã do último dia, por fim, foi composta por uma pales-
tra sobre o banco de dados NoSQL e a sua utilização em conjunto 

com a plataforma 
Firebase (da Goo-
gle), ministrada por 
Alex Schirmer e Fe-
lipe Vieira (da Con-
domer e da HYPER 
Tecnologia), e outra 
sobre a necessida-
de da segurança em 
sistemas de informa-
ção, ministrada por 
Otávio Cassel (Ana-
lista de Sistemas do 
Sistema Irriga). À 
tarde, houve a con-
tinuação do mini-
curso sobre Linux e 
um terceiro sobre a 
criação de layouts 
em sistemas de in-
formação, minis-
trado por Emanuel 
Pappis (Designer 
Gráfico), além do c 
offee break.
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Diretório Acadêmico do Geoprocessamento  promove a 5ª Semana Acadêmica do curso

 Do dia 25 ao dia 27 (de terça a sexta-feira), ocorreu a 5ª Semana Acadêmica do curso de 
Geoprocessamento. Na terça-feira, as atividades incluíram um minicurso sobre a coleta de dados 
GNSS, ministrado por Ricardo Froehlich, e duas palestras, uma sobre as aplicações do geopro-
cessamento na agricultura digital (ministrada por Andria Gabriel, da Drakkar) e outra sobre as 
potencialidades na área do geoprocessamento (ministrada por Renato Sá).

 Na quarta, houve um minicurso sobre QGIS básico, ministrado por Ricardo Vieira, e ou-
tro sobre o pós-processamento de dados GNSS, ministrado por Ricardo Froehlich, além de uma 
palestra sobre as atribuições profissionais ligadas ao Conselho Regional de Engenharia e Arqui-
tetura (CREA/RS) – ministrada por Djalmo Dias Torres – e outra sobre a aplicação do geoproces-
samento ao cadastro urbano – ministrada por Carlos Almeida, da GaussGeo.

 A quinta foi composta por um minicurso sobre CAD, ministrado por Luis Dambrowski e 
Lucas Reffatti, e outro sobre geoestatística básica, ministrado pelo professor Lúcio Amaral, além 
de uma palestra sobre o emprego de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP) na Força Aérea 
Brasileira (ministrada pelo Major Adenilson Zanini, da BASM) e outra sobre o sensoriamento re-
moto da água (ministrada pelo professor Waterloo Pereira Filho, do INPE).

 Na sexta, por fim, houve o segundo módulo do minicurso sobre CAD e duas palestras: 
a primeira sobre sensoriamento remoto e a segunda sobre a aplicação da geotecnologia em 
empresas, ambas ministradas pelo Engenheiro Florestal Pablo Fernandes (da BASE – Precisão na 
Agricultura). Durante as tardes dos quatro dias, também houve um momento de integração com coffee break.
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No dia 25 de outubro (quarta-feira), esteve no Colégio 
um grupo de alunos da Escola 8 Marzo-Klorenz, da cidade 
de Mirano, da Itália. A comitiva veio chefiada pelo profes-
sor  Lanfranco Donantoni e acompanhada pelo professor 
André Luiz Sabino (do IFFar), com o propósito de conhecer 
a infraestrutura do Politécnico. 

A delegação visitou o Setor de Floricultura, recebida 
pelo professor Marcelo, e no Laboratório de Processamento 
de Frutas e Hortaliças e Panificação, com recepção da pro-
fessora Marlene. Os visitantes foram muito bem recebidos 
pelos professores e ficaram maravilhados com a dinânica 
de funcionamento destas unidades. O encerramento da vi-
sita se deu na sala do diretor, com troca de presentes. De-
pois disso, realizou-se um almoço de confraternização na 
cantina do Colégio.

Italianos visitam o Colégio Politécnico
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Estão abertas, até o dia 08 de novembro, as inscrições para a prova de seleção para estágio remunerado na Prefeitura 
Municipal de Santa Maria. Dentre as vagas ofertadas para nível médio e técnico, há diversas referentes aos cursos 
oferecidos pelo Colégio Politécnico. Exemplos são as 
para Técnico em Administração, em Agropecuária, em 
Contabilidade, em Geoprocessamento, em Informática, 
em Meio Ambiente, em Paisagismo e em Secretariado.

Além destas, há vagas para uma série de outras 
capacitações em nível técnico e também superior. As 
inscrições estão sendo feitas junto ao CIEE, que é o 
Centro de Integração Empresa-Escola, localizado na 
Rua Venâncio Aires, nº. 2035, 5º andar. Demais infor-
mações a respeito das vagas ofertadas e dos procedi-
mentos para inscrição e seleção podem ser encontra-
das na notícia publicada pelo Diário de Santa Maria  
(https://goo.gl/fct1KU) e no edital divulgado pela Pre-
feitura (https://goo.gl/Jf5zps).

Vagas para estágio remunerado na Prefeitura Municipal de Santa Mariao

Fonte: Diário de Santa Maria

https://goo.gl/fct1KU
https://goo.gl/Jf5zps


ANO 2017 - EDIÇÃO 441

 No dia 07 de novembro, às 20 horas, será realizada 
no auditório do Colégio Politécnico a palestra “Empreen-
dedorismo no agro: como fazer?”, ministrada pelo Médico 
Veterinário Rodrigo Antures. A palestra tem organização do 
Encorte, que é o Setor de Indústria e Inspeção de Carnes 
da UFSM, ligado ao Departamento de Medicina Veterinária 
Preventiva.

 A justificativa para o evento é que, estando o mer-
cado do agronegócio cada vez mais competitivo, é neces-
sário que os profissionais sejam também empreendedores. 
Mais informações podem ser adquiridas através do perfil 
do Encorte no Facebook (https://goo.gl/6Nrkuu). 

Encorte promove palestra sobre empreendedorismo no agronegócio no Colégio Politécnico

(https://goo.gl/6Nrkuu
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No último dia 25 (quarta-feira), a coordenação e os pro-
fessores do curso Técnico em Informática organizaram uma 
confraternização para os alunos, em comemoração pelo Dia 
do Técnico em Informática (que é comemorado no 19 
de outubro). 
Foi reali-
zada uma 
celebração 
à tarde e 
outra à noi-
te, visando 
contemplar 
todos os es-
tudantes.

Curso Técnico em Informática  promove confraternização
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