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Simulador virtual
de pneumática
será lançado
na quinta-feira

431, 432, 412 e
estagiários classificam
no futsal dos Interséries

Inscrições para mestrado
estão abertas até dia 31
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Evento será destinado a pessoas de destaque na educação
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#Agenda

Até o final de maio Pesquisa de opi-
nião pública para alunos

Neste sábado, 20/5 Finais do futsal 
e torneios de vôlei, xadrez e tênis de 
mesa nos Jogos Interséries
Horário: das 8h às 12h
Local: ginásio do CTISM

A partir desta segunda, 22/5 Pes-
quisa de clima organizacional

25/5 Lançamento do Simp

Neste mês Inauguração do Escritó-
rio EcoAgile no Tecnoparque

9/6 Encontro dos Estagiários
Horário: manhã e noite
Local: auditório do CT

#Simp

#Interséries2017#UFSM

#Oportunidade

#RecadoDaAssessoria

Circuito de pneumática montado no simulador.

Servidoras da UFSM estreiam projeto UMAbike.

quinta foi concluída em 2014 e permite 
a montagem virtual de circuitos consti-
tuídos apenas pela chamada pneumáti-
ca pura – ou seja, circuitos com compo-
nentes apenas pneumáticos, e nenhum 
de outra natureza, como componentes 
elétricos. A versão está disponível em 
todos os computadores do CTISM des-
tinados ao uso por alunos. Leia mais 
no nosso site.

As inscrições para o PPGEPT (Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação 
Profissional e Tecnológica) estão aber-
tas até o dia 31 de maio. Há 20 vagas 
disponíveis nas três linhas de pesquisa 
do mestrado. Podem se inscrever ba-
charéis e licenciados nas mais diversas 
áreas.

Segundo a coordenação do PPGEPT, 
o curso capacita seus mestrandos “para 
a docência e para a pesquisa na área da 

Foram definidos no sábado (13) os se-
mifinalistas do futsal nos Jogos Intersé-
ries. Uma das semifinais será entre as 
turmas 431 e 432, e a outra será dispu-
tada pela 412 contra um time de estagi-
ários de Informática Integrado. As equi-
pes se classificaram em uma fase de 
grupos.

Neste sábado (20),as semifinais dos 
Interséries serão disputadas a partir das 
8h no ginásio do CTISM. Em seguida, o-
correrão o jogo do terceiro lugar e a fi-
nal. A partir das 10h30min, haverá o 
torneio de vôlei com uma equipe de ca-
da turma integrada. Durante a manhã, 
os Interséries terão ainda xadrez e tênis 
de mesa. Leia mais no nosso site.

A Reitoria lançou em caráter experi-
mental, no dia 10, o projeto UMAbike, 
que liberou 50 bicicletas para uso dos 
servidores e alunos da UFSM. Cada uni-
dade recebeu até três bicicletas. Outras 
estão disponíveis no prédio da Reitoria.

As unidades são responsáveis por su-
as bicicletas. Segundo a Direção do 
CTISM, o colégio vai implantar o proje-
to na próxima semana. Além do CTISM, 
outras 13 unidades já receberam bici-
cletas.

Cada bicicleta poderá ser retirada na 
portaria. O usuário terá até duas horas 
para utilizar a bicicleta dentro do cam-
pus. Ela deverá ser entregue no mesmo 
local da retirada.

O simulador virtual de pneumática 
desenvolvido no CTISM, o Simp, será 
lançado em evento na próxima quinta-
feira (25). O lançamento do software o-
correrá no auditório do Estúdio SAB e 
será assistido por autoridades ligadas à 
educação no Rio Grande do Sul, em 
Santa Maria e na UFSM.

Para o evento, estão previstas falas 
dos mentores do Simp, os professores 
Sergio Pavani e Paulo Roberto Colusso. 
Além deles, também é responsável pelo 
software o professor Cesar Pozzer, do 
Departamento de Computação Aplica-
da do CT (Centro de Tecnologia) da 
UFSM. Os desenhos dos componentes 
pneumáticos foram feitos pelo desig-
ner Marcel Jacques, do Núcleo EaD.

A versão do Simp que será lançada na 

A Assessoria de Comunicação está fo-
tografando os servidores do CTISM du-
rante o semestre. As fotos farão parte 
do Acervo Fotográfico do colégio, que 
está em processo de construção. 
Algumas vão para a revista dos 50 anos.

A Assessoria gostaria que todos os 
servidores pudessem ser fotografados. 
Para isso, deixamos disponível uma pla-
nilha para que você escolha o dia e o 
horário de sua preferência. O link para a 
planilha está disponível no email que 
contém este Boletim. Você pode 
agendar seu horário com até quatro 
horas de antecedência.

As fotos são tiradas no Estúdio SAB e 
não demoram mais que cinco minutos. 
Indicamos que você use a camiseta 
branca com o selo do Cinquentenário 
para ser fotografado. Assim, podemos 
manter o padrão de cores.

A Assessoria realiza ainda uma pes-
quisa de opinião para alunos e uma 
PCO (pesquisa de clima organizacional) 
para servidores. Agradecemos aos que 
facilitam a aplicação para alunos em sa-
la de aula e contamos com a ajuda dos 
docentes. Salientamos a importância 
de que todos participem da PCO que se-
rá aplicada a partir desta segunda (22).

Educação Profissional e Tecnológica, 
considerando suas interfaces com os di-
ferentes níveis e modalidades da Educa-
ção”. As linhas de pesquisa são “políti-
cas e gestão em Educação Profissional e 
Tecnológica”, “formação docente na E-
ducação Profissional e Tecnológica” e 
“inovação para a Educação Profissional 
e Tecnológica”. Leia mais e acesse o 
edital das pós-graduações da UFSM 
no nosso site.

Reitoria disponibiliza bicicletas
para uso de servidores e alunos

Tire sua foto para o Acervo do CTISM
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