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O Colégio Politécnico, em mais uma 
ação de extensão do Projeto+Coop, ini-
ciou uma nova turma de formação para o 
cooperativismo, agora com a Sicredi Noro-
este, de Três de Maio - RS.

A solenidade de abertura aconteceu no 
dia 5 de outubro e contou com a presença 
do Magnífico Reitor, Prof. Paulo Afonso Bur-
mann, do Pró-Reitor Adjunto de Extensão, 
Prof. Rudiney Pereira e do Diretor do Poli-
técnico, Prof. Valmir Aita. Também estive-
ram presentes os presidentes e executivos 
da cooperativa, bem como os professores 
do curso. 

Ao todo estão matriculadas 51 pesso-
as, na sua grande maioria cooperados co-
ordenadores de núcleo. A presidência e os 
principais executivos também prestigia-
ram a formação, aprofundando o conhe-
cimento mútuo e ampliando os debates 
sobre o cooperativismo.

Projeto +Coop abre nova turma 
com a Sicredi Noroeste
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Nos dias 23, 24 e 25 de outubro, o III Simpó-
sio Acadêmico de Tecnologia da Informação (SATI) 
e a IV Semana Acadêmica do Curso de Sistemas 
para Internet (SASI) serão realizados. As inscri-
ções e  programação estão disponíveis no site:                     
https://sasisati.herokuapp.com/.

SATI: 
O Simpósio Acadêmico de Tecnologia da Infor-

mação (SATI) é um evento promovido de dois em 
dois anos pelos cursos Técnico em Informática e Sis-
temas para Internet com o objetivo de trazer aos 
estudantes e demais interessados oportunidades de 
ampliar seus conhecimentos através de palestras, 
minicursos e demais atividades ministradas por pro-
fissionais em atuação no mercado e professores da 
área. Também oportunizar um momento para ex-
pandir os horizontes do pensamento sobre as ten-
dências na área de tecnologia da informação e, com 
isso, estreita laços e estabelece vínculos entre os 
profissionais palestrantes e os alunos e professores 
dos cursos. 

A primeira edição do SATI ocorreu em 2014 suce-
dendo o Seminário do Técnico em Informática (SE-
TINFO), cuja primeira edição aconteceu em 2006. 

 III Simpósio Acadêmico de Tecnologia da 
 Informação e IV Semana Acadêmica do Curso de 
Sistemas para Internet acontecem em outubro A adequação do nome do evento foi uma ne-

cessidade que surgiu a partir da criação e funcio-
namento do Curso de Sistemas para Internet no 
Colégio Politécnico da UFSM.

SASI:
A Semana Acadêmica do Curso de Sistema 

para Internet (SASI) tem como objetivo a promo-
ção de atividades voltadas para a área da Ciên-
cia da Computação e conta com a participação 
dos alunos do Curso em uma efetiva interação 
com profissionais e empresas atuantes na área. 
A SASI acontece todos os anos e é organizada 
pela Coordenação, Professores e Alunos do Cur-
so. Para compor a programação do evento, são 
convidados professores, profissionais e empresá-
rios da área para oferecer palestras e minicursos. 

A 4ª Semana Acadêmica do curso de Siste-
mas para Internet – SASI é um evento promo-
vido pelo curso de Sistemas para Internet do 
Colégio Politécnico da UFSM. Tem como objetivo 
proporcionar aos estudantes e demais interes-
sados oportunidades de ampliar seus conheci-
mentos através de palestras, minicursos e de-
mais atividades ministradas por acadêmicos, 
profissionais e professores da área. Visa a tam-
bém oportunizar um momento para estabelecer 
vínculos entre os participantes.
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No dia 27 de setembro, a coordenação 
do Curso Técnico em Secretariado organi-
zou evento relativo ao Dia da(o) Secretá-
ria(o), comemorado em 30/09. Tratou-se 
de uma roda de conversa intitulada “Se-
cretariado e o Mundo do Trabalho”, para 
a qual foram convidadas a secretária exe-
cutiva do Centro de Tecnologia UFSM, se-
nhora Rosa Maria Brito, e as egressas do 
Curso, Deise Franciele Bertotti, Luciane 
da Silva Diniz e Renata Farrel, contratadas 
como secretárias pela Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospitalares (EBSERH) no 
Hospital Universitário da UFSM. 

Curso de Secretariado promove Roda de 
 Conversa relativa ao Dia do(a) Secretária(o)
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A conversa foi muito proveitosa e ver-
sou sobre os desafios e  potencialidades 
da carreira, em que as estudantes do 
Secretariado puderam esclarecer dúvi-
das e fazer relatos.  Logo após, houve 
um coquetel de confraternização ofere-
cido pela coordenação. Também partici-
param do evento a coordenadora Már-
cia Just do Nascimento e as professoras 
do curso Cláudia do Amaral e Cândida 
Martins Pinto.
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Os alunos do Curso Técnico em Enfer-
magem do Colégio Politécnico promove-
rão uma ação de conscientização sobre o 
AVC no dia 25 de outubro, a partir das 19h 
no Politécnico. 

A ação fará parte das atividades da 
disciplina de “Enfermagem no Cuidado ao 
Adulto Clínico”, sendo acompanhada pelas 
professoras Ariele Priebe Reisdorfer, Cindy 
Menezes Silva e Vanúzia Sari.

Técnico em Enfermagem promoverá 
ação de conscientização sobre o AVC 

no dia 25 de outubro
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A Universidade Federal de Santa Maria, 
através do Centro de Convenções, estará 
sediando, no dia 30/10, às 19h e 30min, 
a 9º edição do Encontro de Talentos dos 
Servidores Públicos da UFSM. O Evento é 
gratuito, sem ingresso e aberto a toda a 
comunidade.           

O Encontro de Talentos dos Servidores 
da UFSM está em sua nona edição. Neste 
ano, conta com 40 servidores participan-
tes, num total de 23 apresentações.

Em alusão ao Dia do Servidor Público, 
comemorado no dia 28 de outubro, este 
encontro tem como objetivo oportunizar 
um espaço para a expressão dos múltiplos 
talentos artísticos existentes na UFSM, 
incentivando os seus potenciais e promo-
vendo também um momento de integra-
ção e de valorização dos servidores desta 
instituição.

Encontro de Talentos dos 
Servidores da UFSM acontecerá no 

Centro de Convenções

Este evento integra a programação da 
Semana do Servidor Público UFSM 2018, 
sendo promovido pela Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo 
de Educação e Desenvolvimento. Mais 
 informações estão disponíveis no link 
http://bit.ly/encontrodetalentosufsm2018.

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM
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A usina de geração de energia com pai-
néis solares (fotovoltaicos), instalada no 
campus sede da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), está em pleno funcio-
namento desde a última segunda-feira (8). 
Esta é a terceira ação prevista no projeto 
de eficiência energética da Universidade, 
que conta com o apoio da Companhia Pau-
lista de Força e Luz (CPFL) e da RGE Sul.

A usina, que tem potência de 100 kW, 
passa a integrar o sistema energético da 
UFSM, fornecendo energia para os prédios 
próximos à sua localização, ao fundos do 
Colégio Técnico Industrial de Santa Maria 
(CTISM). Desde o início de seu funciona-
mento, já foram gerados, em média, cerca 
de 600 kWh. Para a pró-reitora substituta 
de Infraestrutura, professora Isis Portolan 
dos Santos, o pico máximo de produção 
deverá ocorrer em dezembro, quando es-
tivermos em pleno verão.

Usina de geração energia solar 
começa a funcionar na UFSM
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Para o coordenador do projeto de Efi-
ciência Energética na UFSM e diretor do 
Centro de Tecnologia, Tiago Marchesan, 
“a construção da usina fotovoltaica é um 
grande marco para a Universidade, pois 
ela representa uma economia financei-
ra estimada em torno de R$ 140 mil por 
ano, devido à produção própria de ener-
gia pela UFSM”. A inauguração oficial da 
usina deve acontecer no início do mês de 
novembro, com a presença do diretor pre-
sidente da RGE Sul.

Além da usina fotovoltaica, o projeto 
de eficiência energética contempla outras 
ações, como a substituição de lâmpadas 
de maior consumo por lâmpadas de LED - 
mais duráveis e eficientes. Em junho deste 
ano, 1,3 mil lâmpadas fluorescentes foram 
substituídas em salas de aula e espaços 
internos e 56 lâmpadas de vapor de só-
dio foram trocadas por luminárias de LED 
ao longo da Avenida Roraima. Ainda está 
prevista a instalação de 50 medidores de 
energia distribuídos pelo campus, desen-
volvidos por uma das startup incubadas 
na Pulsar Incubadora UFSM.

Fonte: Assessoria de Comunicação UFSM 
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