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CTISM lança simulador
virtual de pneumática

Escritório EcoAgile inaugura
nova sede no Tecnoparque

432 é campeã do
futsal nos Interséries;
Mecânica vence vôlei

Colégio tem 6 novos servidores;
Jonas assume função na Proplan

Evento teve falas dos coordenadores e presença de militares; no final, placa foi descerrada
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Até junho Pesquisa de clima organi-
zacional para servidores

Nesta segunda, 29/5 Inauguração 
do Centro de Convenções da UFSM

Evento terá ainda a entrega de outras 
12 obras da UFSM. Haverá apresenta-
ções musicais da cantora Deborah Rosa 
e do Pibid Música, além de uma exposi-
ção artística.

Horário: a partir das 9h
Local: Centro de Convenções da UFSM

Próxima quinta, 1º/6 Reunião do 
Colegiado
Horário: a partir das 9h

8/6 Mesa Redonda Arquivo, Cultura 
e Fotografia
Evento faz parte da 1ª Semana Nacio-
nal de Arquivos e terá como palestrante 
a pró-reitora de Extensão e Cultura da 
Ufpel, Francisca Ferreira Michelon.
Horário: a partir das 9h
Local: sala 218 da Reitoria

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

#Simp

#EntradasESaídas#Agenda

#Interséries2017

Nilza (Tecnoparque), Miguel (EcoAgile), Sangói (CEBTT) e Roth (EcoAgile) descerram placa inaugural.

O CTISM acrescentou seis nomes à 
sua lista de servidores nesta semana. 
Entraram no colégio três novos docen-
tes e três novos TAEs.

Laura Dalmolin é a nova professora 
substituta de Matemática. Jessica Au-
gusti Bonini entrou como substituta no 
curso de Redes de Computadores. Já 
Maikel Fernandes Menke passou a ser 
professor substituto de Eletrotécnica.

Passou também a integrar o CTISM 
Júlia Gattermann de Barros, como as-
sistente em administração na coorde-
nação do mestrado em Educação Pro-
fissional e Tecnológica. Luana Palma é a 

nova técnica em eletricidade do Depar-
tamento Técnico. Jander Clerici Weg-
ner passou a ser técnico em eletrotécni-
ca no Lami (Laboratório de Manuten-
ção em Informática).

JONAS
O contador Jonas Carniel de Macedo, 

que integrava o Departamento Admi-
nistrativo, assumiu uma função na Pro-
plan (Pró-Reitoria de Planejamento). 
Por isso, já não desempenha mais fun-
ções no CTISM. Jonas trabalhava no 
Administrativo desde 2009. De 2013 a 
2014, ocupou a direção do setor.

O time da turma 432 foi o campeão 
do torneio de futsal masculino dos Jo-
gos Interséries, que foram realizados no 
sábado (19). A equipe venceu, na final, 
a turma 412 nas cobranças de pênalti, 
após um empate de 1 a 1. Na disputa de 
vôlei misto, o time campeão foi o do 
curso de Mecânica Integrado.

O time de futsal da turma 431 venceu 
o jogo do terceiro lugar por 5 a 2 contra 
uma equipe formada por estagiários do 
curso de Informática Integrado. Nas se-
mifinais do futsal, a 432 venceu a 431 
por 1 a 0 e a 412 superou os estagiários 
também por 1 a 0.

O vôlei foi disputado entre três equi-
pes, cada uma de um curso integrado. 
A Mecânica ficou em primeiro lugar, se-
guida pela Informática e pela Eletrotéc-
nica.

O Escritório de Projetos EcoAgile, do 
CTISM, inaugurou nesta sexta-feira (26) 
sua sede no Santa Maria Tecnoparque. 
O evento começou por volta das 11h e 
contou com a presença de autoridades 
do Exército, da UFSM e do CTISM.

Em sua fala, o coordenador técnico 
do EcoAgile, Miguel Brasil, citou as ins-
tituições parceiras – a UFSM, o Exército, 
a Prefeitura de Santa Maria, o APL Polo 
de Defesa, as empresas do Tecnopar-
que – e ressaltou a importância do a-
poio de todos para a efetivação do em-
preendimento.

O coordenador estratégico do EcoA-

O Simp, simulador de pneumática e-
laborado no CTISM, foi lançado em um 
evento nesta quinta (25). O software foi 
apresentado pelos professores respon-
sáveis pelo seu desenvolvimento.

O evento ocorreu às 14h no auditório 
do Estúdio SAB. Entre os presentes, es-
tavam o vice-diretor Marcelo Freitas da 
Silva, o diretor do Centro de Tecnolo-
gia, Luciano Schuch, e o coordenador 
da CEBTT, Luiz Fernando Sangói.

Segundo o professor Sergio Pavani, 
um laboratório de pneumática custa R$ 
5,5 milhões. Já o Simp deve ter um cus-
to total menor que R$ 1 milhão e alcan-
ce universal. Leia mais no nosso site.

gile, Cláudio Roth, resumiu a atuação 
do Escritório como “entender cada um” 
na “busca desse entendimento, do que 
as pessoas querem”. “Trazer para o in-
terior da Universidade” e usar “todo o 
conhecimento” e “experiência dos nos-
sos servidores” para “buscar a solução 
dos problemas”, prosseguiu Roth.

A presidente do Tecnoparque, Nilza 
Zampieri, e o coordenador da CEBTT, 
Luiz Fernando Sangói, também fizeram 
discursos no evento. Após as falas, am-
bos descerraram uma placa inaugural 
junto com Miguel e Roth. Leia mais no 
nosso site.
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Os professores Sergio Pavani e Paulo Roberto Colusso no evento de lançamento do simulador Simp.
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