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Larissa Meyer comanda
os primeiros momentos do
XperienCTISM no auditório.

Em evento, alunos passam por
experiência de iniciar empresa
XperienCTISM foi destaque no Diário; vencedores serão incubados na Agittec
Alunos do CTISM passaram, nos dias
16 e 17, pela experiência de criar uma
startup – pequena empresa criada a
partir de ideias inovadoras e cujas perspectivas são incertas. Na segunda edição do evento XperienCTISM, estudantes de segundo e terceiro ano dos cursos integrados desenvolveram planos
de negócio.
As quatro equipes que chegaram até
o final apresentaram suas ideias de empresa a uma banca avaliadora, que elegeu como vencedor do Xperien o grupo que planejou um serviço para proteger sites de ciberataques.
Os ganhadores terão como premiação uma pré-incubação na Pulsar, incubadora da Agittec (Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia da
UFSM), sem precisar passar por processo seletivo.
As demais premiações, distribuídas
entre os quatro grupos, incluem mentorias e treinamentos sobre empreendedorismo, marketing e jornada profissional.
O evento foi tema de uma reportagem do Diário de Santa Maria, que visitou o Xperien na tarde do dia 17. Acesse a matéria no e-mail que contém
este Boletim.
Oito jovens empresários auxiliaram os
alunos a desenvolverem suas ideias ao
longo dos dois dias de evento. A atividade foi comandada por Larissa Meyer,

que tem experiência em edições do
Startup Weekend, evento criado pelo
Google que inspirou o Xperien.
A banca que avaliou os projetos era
formada pelos empresários Carlos Costabeber (Ford Superauto) e Ronie Gabbi
(Gabbi Consultorias), pela coordenadora do Santa Maria Tecnoparque e da Incubadora Tecnológica da UFSM, Nilza

“

Zampieri, pelo coordenador de Empreendedorismo da Agittec, Silon Procath,
e pelo professor do CTISM Cláudio
Weissheimer Roth, coordenador do
EcoAgile, o escritório de projetos do colégio.
O Xperien foi organizado pelo CTISM
em parceria com o Hemotify – plataforma que facilita a doação de sangue.

FERNANDO HENRIQUE
BERWANGER
fundador do Hemotify e ex-aluno
do CTISM, ao Diário de Santa Maria

Estudantes dos cursos integrados participam de uma das primeiras dinâmicas do evento XperienCTISM, na tarde do dia 16, no auditório do colégio.

#EntradasESaídas

#Agenda

CTISM tem nova Almoxarifado deixa
de abrir à noite
bolsista de RP

Sexta, 30 Feriado: Sexta-Feira Santa

O Departamento Administrativo
anunciou que o Almoxarifado do
CTISM deixa de ter atendimento à noite. A partir de agora, ele ficará aberto
de segunda a sexta-feira das 8h às 12h
e das 13h às 17h.
Demandas emergenciais por materiais de aula, como canetas para quadro
e folhas, podem ser feitas no Departamento de Ensino nos horários em que o
Almoxarifado não estiver aberto.
Segundo o Administrativo, a mudança no horário segue orientação da Proplan (Pró-Reitoria de Planejamento) para conter gastos com bolsistas.

Reprodução

A aluna do curso de Relações Públicas
Gabriela Vanessa Kessler foi selecionada como bolsista de RP no NCI (Núcleo
de Comunicação Institucional). Ela
substitui Milena Ganasini, que ocupava
o posto até fevereiro.
As funções da RP incluem o a comunicação com os demais setores da UFSM
e com a comunidade externa, a administração da página do CTISM no Facebook e o assessoramento a eventos
promovidos pelo colégio.
O bolsista de Jornalismo, Rossano Villagrán Dias, foi selecionado novamente
no mesmo edital.

Eu sei o quanto é importante eventos desta natureza e
o quanto despertam o nosso interesse. E o único objetivo é aprender. Não quer
dizer que todos necessariamente tenham que abrir
uma empresa, mas dá a
oportunidade [de] que eles
possam inovar e empreender no local em que estão
inseridos

Segunda, 2 Encerram inscrições para incubação interna, incubação
coletiva e para empresas associadas na Pulsar, a incubadora da
Agittec. Mais informações em www.ufsm.br/agittec.
4/4 Aniversário de 51 anos do CTISM terá Show de Talentos e
outras atividades de integração.
7 e 14/4 Jogos Interséries
10/4 Laboratório de Biomecânica realiza atividades para professores
e alunos durante a manhã, em comemoração ao Dia Mundial da
Biomecânica – que estuda a aplicação das leis mecânicas nos seres
vivos. Após palestra às 7h30min, alunos participarão de oficinas.
13 a 15/4 UFSM sedia Startup Weekend, programa de imersão que
dura 54 horas em que empreendedores, desenvolvedores, designers
e entusiastas se unem para compartilhar ideias, formar equipes e
criar startups. Mais informações em fb.com/SWSantaMariaUNI.

Edições do Boletim, que faz
aniversário, estão na intranet

Edições anteriores do Boletim, que completou um ano no dia 17. Acervo fica disponível na intranet.

O CTISM lançou um acervo das edições do Boletim na intranet. A plataforma reúne todas as 42 edições que
foram publicadas anteriormente.
O acervo é um dos itens da página da
intranet, acessível pelo site do colégio
na aba “Serviços”. O link está disponível
no e-mail que contém este Boletim.
O acervo foi proposto pela Direção e
desenvolvido pelo TAE Cristiano Lima,
do SSI (Serviço de Suporte à Informática).
O informativo interno do CTISM completou um ano neste mês. A primeira
edição do Boletim foi publicada no dia
17 de março de 2017.
Entre os assuntos que ganharam destaque nesses 12 meses estão coberturas como o cinquentenário do CTISM, a
proposta de reforma do Regimento e o
processo eleitoral para a Direção, além

de eventos como o Ciclo de História e
Culturas Afro-Brasileiras, a Feira Hispânica e a gincana.
Também foram pauta do Boletim
avanços científicos como os registros
de propriedade intelectual do grupo
GSEC, o simulador de pneumática Simp
e as competições da equipe de robótica
GaudérioBotz, e entrevistas como a
que foi feita com o professor Marcelo
Freitas da Silva quando ele tornou-se
coordenador de Educação Básica, Técnica e Tecnológica.
Segundo o bolsista de Jornalismo,
Rossano Villagrán Dias, o acervo “é
uma maneira de registrar os acontecimentos do CTISM para o público interno e facilitar o acesso e a pesquisa sobre aquilo que aconteceu há semanas
ou meses”. “No futuro, vai ser um registro histórico do colégio”, diz.

