
  O GSEC (Grupo de Pesquisa e De-
senvolvimento em Sistemas Elétricos 
e Computacionais) obteve, nos últi-
mos dois anos, 11 registros de pro-
priedade intelectual no Inpi (Institu-
to Nacional da Propriedade Industri-

al), segundo o professor Saul Azzo-
lin Bonaldo, que integra a equipe do 
GSEC responsável por desenvolver 
propriedade intelectual.
  O grupo de pesquisas completou 
sete anos no mês de janeiro e possui 

mais de 20 integrantes. Segundo 
artigo redigido por integrantes do 
GSEC, a equipe contabiliza mais de 
dez publicações em periódicos cien-
tíficos nacionais e internacionais e 
mais de 30 artigos publicados em 

conferências.
  Em 2015, o GSEC levou o prêmio de 
melhor artigo em conferência da 
IEEE (Instituto de Engenheiros Eletri-
cistas e Eletrônicos). Clique aqui 
para ler a notícia completa.

  O curso superior de Tecnologia em 
Eletrônica Industrial teve sua aula i-
naugural na manhã de terça-feira 
(14) no auditório do CTISM. O convi-
dado especial do evento foi o presi-
dente da Sobraep (Associação Brasi-
leira de Eletrônica de Potência), Cas-
siano Rech, que é professor do CT 
(Centro de Tecnologia) da UFSM. O 
reitor Paulo Afonso Burmann tam-
bém estava presente.
  O reitor qualificou o curso de Ele-
trônica Industrial como “inovador” e 
“arrojado”. Após a fala de Burmann, 
Rech iniciou sua palestra em tom 
informal. O professor falou sobre o 
conceito de Eletrônica de Potência – 
área chave para a formação em 
Eletrônica Industrial. Ele convidou os 
alunos do curso para ingressarem na 
pós-graduação em Engenharia Elé-
trica do CT. Clique aqui para ler a 
notícia completa.

  O início das aulas no CTISM teve no-
vidades neste ano. Os novos alunos 
integrados, além de assistirem à tra-
dicional recepção aos novos alunos, 
foram levados em um tour pelas ins-
talações do colégio. Houve ainda a-
presentações de projetos do CTISM e 
de ações sociais.
  A recepção aos calouros teve início 
às 7h30min da segunda-feira (6) no 
auditório do CTISM. O evento foi 
aberto com uma fala do diretor Lu-
ciano Caldeira Vilanova. Em seguida, 
o diretor de Ensino, Marcos Daniel

Zancan, tratou de assuntos como o 
Calendário Acadêmico, notas, fre-
quência e serviços da UFSM.
  A recepção foi feita, no mesmo for-
mato, para os ingressantes dos cur-
sos subsequentes na noite de segun-
da. Os novos alunos de Ele-
tromecânica Proeja tiveram sua re-
cepção na terça-feira (7).
  Na tarde de terça, foram apresenta-
dos aos alunos integrados do pri-
meiro e do segundo ano quatro 
projetos da escola. Clique aqui pa-
ra ler a notícia completa.
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O professor Cassiano Rech inicia sua palestra na inauguração do curso de Eletrônica Industrial.

Alunos dos 1ºs anos integrados antes da recepção, no auditório.
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