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Livro relata
experiências do
Pibid História
O CTISM sediou, na tarde de 6 de
agosto, o lançamento do livro Iniciação
à Docência: Entre Projetos, Experiências e Vivências do PIBID História/UFSM. A publicação, lançada em
papel e em e-book, é composta por dez
artigos que relatam experiências do
projeto Pibid História da UFSM que vigorou de 2014 a 2018.
O Pibid é um programa do Ministério
da Educação que oferece bolsas de iniciação à docência a estudantes de graduação que realizam estágio em escolas públicas.
Oito dos artigos do livro foram redigidos por bolsistas do Pibid. Os outros
dois são de autoria dos professores supervisores. Leia mais e acesse o ebook no site do CTISM.

O reitor Paulo Afonso Burmann discursa durante a mesa de abertura do Fórum de Gestores de Ensino do Condetuf, no auditório do Colégio Politécnico.

CTISM e Politécnico sediam fórum
de gestores de ensino do Condetuf
Encontro entre escolas de todo o Brasil durou uma semana; discussões deram origem a documento final
O CTISM e o Colégio Politécnico sediaram, de 7 a 10 de agosto, um dos principais eventos do Condetuf – grupo que
reúne as escolas técnicas brasileiras vinculadas a universidades federais. O 15º
Fórum Nacional de Gestores de Ensino
do Condetuf teve na sua programação
debates sobre a educação técnica e palestras.
O evento reuniu os gestores de ensino das 23 instituições-membros do
Condetuf – o equivalente ao diretor do

FORMANDOS DESTA
SEXTA-FEIRA (17)
Redes de Computadores
- Felipe Duarte
- Luís Gustavo Lima Marconato

6 alunos celebram
formatura nos
cursos superiores

rede federal de ensino, as questões políticas que a afetam, seus desa-fios e
seu futuro. Divididos em grupos de trabalho, os educadores elencaram problemas presentes no ensino técnico e
possíveis maneiras de resolvê-lo.
As conclusões e reivindicações dos
gestores serão reunidas no relatório final do fórum, que será enviado à Câmara de Ensino do Condetuf. O documento será finalizado nos próximos dias.
Leia mais no site do CTISM.

Alunos praticam
inglês e espanhol
em evento com
intercambistas

Equatorianas apresentam aspectos culturais do seu país a alunos do CTISM durante Global Village.

Estudantes dos cursos integrados tiveram a oportunidade de exercitar inglês e espanhol no dia 11 durante o
evento Global Village – promovido pela
Aiesec e que foi sediado no CTISM pela
primeira vez.
A Aiesec é uma ONG internacional
que atua no desenvolvimento pessoal e
profissional de estudantes jovens.
A Aiesec promoveu o Global Village
no CTISM em parceria com o LabLínguas – o laboratório de linguagens do colégio. Três intercambistas do Equador e
uma da Polônia falaram sobre a cultura
de seus países, os contrastes com o Brasil e sua adaptação ao cotidiano brasileiro. Elas responderam a perguntas feitas pelos alunos. O LabLínguas estima
que mais de cem alunos tenham participado da atividade no auditório. Leia
mais no site do CTISM.

#EntradasESaídas
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Quatro alunos de Fabricação Mecânica e dois de Redes de Computadores receberam o título de tecnólogo em cerimônia de formatura na tarde desta sexta-feira (17), no auditório do CTISM.
A mesa de honra foi composta pelo
diretor Rafael Adaime Pinto, pelo diretor de Ensino, Fredi Zancan Ferrigolo, e
pelos coordenadores Walter Priesnitz
Filho (Redes) e Carlos Roberto Cauduro
(Fabricação Mecânica).
Os formandos Felipe Duarte (Redes) e
Valcir de Oliveira (Fabricação Mecânica)
leram os juramentos dos seus cursos.
O assistente de Direção, Diego Russowsky Marçal, leu a ata de formatura
durante a cerimônia. Em seguida, discursaram Walter e Cauduro e, ao final,
Rafael.

#Agenda
Segunda e terça (20 e 21)
Seminário América do Sul
na Era Nuclear, no Centro
de Convenções

Kits entregues aos alunos no Dia do Estudante.

CTISM tem novo docente
na área de mecânica
O CTISM tem um novo docente na
área de mecânica, Bruno Zart, que entrou neste mês na vaga do professor
Fernando Bayer – que está afastado para doutorado.
Até então, a vaga era ocupada pelo
docente Gerônimo do Amaral.

7 a 9/9 Feriadão:
Independência do Brasil

Colégio distribui
lembranças pelo
Dia do Estudante
O CTISM comemorou o Dia do Estudante – que foi em 11 de agosto – com
três ações voltadas aos seus alunos. O
NCI (Núcleo de Comunicação) e a CTE
(Coordenação de Tecnologias de Ensino) produziram marcadores de página
com uma mensagem de parabéns pela
data. Na véspera do Dia do Estudante,
os marcadores foram distribuídos para
todos os alunos junto a um marca-texto. Leia mais no site do CTISM.

Departamento de Ensino do CTISM. O
atual ocupante do cargo, Fredi Zancan
Ferrigolo, participa do fórum, assim como seu homólogo no Politécnico, Moacir Bolzan, o diretor Rafael Adaime Pinto, o vice-diretor, Fabio Franciscato, o
diretor do Politécnico, Valmir Aita, e o
coordenador da CEBTT (Coordenadoria
de Educação Básica, Técnica e Tecnológica da UFSM), Marcelo Freitas da Silva.
Ao longo do fórum, os participantes
tiveram momentos de debate sobre a
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Fabricação Mecânica
- Cristiano dos Santos Forgiarini
- Gustavo Fachin
- Henrique Euclides Franchi Ramos
- Valcir de Oliveira

#Formatura
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20 a 23/9 Feriadão:
Revolução Farroupilha
12/9 Encontro dos Estagiários

#TrocaDeIdeias O pró-reitor de Extensão, Flavi
Lisboa Filho, durante debate com servidores do
CTISM sobre as políticas de extensão da UFSM.
A PRE está visitando as unidades para ouvir
sugestões e, a partir daí, determinar diretrizes
para a extensão durante os próximos anos.

4 a 6/10 Descubra UFSM
7/10 Eleições no Brasil: 1º turno

Gincana será na
sexta e no sábado
A edição de 2018 da Gincana de Integração vai começar na tarde de sexta
(24) com a pesagem dos alimentos angariados pelas equipes na prova de arrecadação de doações. A pesagem está
marcada para as 13h. Duas provas vão
ter início às 15h30min. Os cursos integrados terão períodos reduzidos à tarde. No dia seguinte, a gincana vai recomeçar às 8h no Ginásio Poliesportivo do
CTISM e do Colégio Politécnico, e vai
durar até a tarde.

