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CTISM libera 3 bicicletas
para uso da comunidade

Encontro dos Estagiários será sexta Mestrado começa
Projeto de Extensão
na periferia de SM

Professores, TAEs e alunos poderão usar veículos por até 2h no campus
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Até final do mês Pesquisa de clima organizacional para 
servidores

Nesta segunda, 5/6 Concurso para professor efetivo de 
Química
Horário: a partir das 8h
Local: auditório do CTISM

Nesta terça, 6/6 Seleção pública para professor substi-
tuto de Engenharia Mecânica
Horário: a partir das 8h
Local: Pavilhão de Máquinas 1

Próxima quarta, 7/6 Eleição para DCE
Alunos da UFSM elegerão chapa que vai administrar o Diretó-
rio Central dos Estudantes pelos próximos 12 meses.

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

Próxima sexta, 9/6 Encontro dos Estagiários
Horário: das 8h ás 12h e das 19h às 22h
Local: auditório do CCR

14/6 Reunião do Colegiado
Horário: a partir das 9h

28/6 Eleição para Reitoria

#UFSM

#EntradasESaídas

#Agenda#RecadoDaAssessoria

Aluno Christian Bitencourt (431) usa uma das bicicletas do programa UMAbike em frente ao CTISM.

O CTISM colocou em funcionamento 
nesta sexta-feira (2) o projeto UMAbi-
ke. Foram disponibilizadas três bicicle-
tas para o uso dos alunos, professores e 
técnico-administrativos do colégio.

Para utilizar a bicicleta, o usuário pre-
cisa deixar um documento com foto na 
portaria, onde receberá a chave para a-
brir o cadeado que prende o veículo ao 
bicicletário do lado externo do CTISM. 
O usuário tem até duas horas para usar 
a bicicleta dentro do campus. Depois, o 
veículo deve ser devolvido ao bicicletá-
rio, e o usuário poderá pegar seu docu-
mento na portaria. Os horários de saída 

A 24ª edição do Encontro dos Estagi-
ários será realizada na próxima sexta-
feira (9) no auditório do CCR (Centro de 
Ciências Rurais). O evento será nos tur-
nos da manhã e da noite e contará com 
três palestras e o tradicional debate en-
tre estagiários. Não haverá aula para os 
cursos técnicos durante toda a sexta.

A parte da manhã é destinada aos a-
lunos integrados e está marcada para 
as 8h. A primeira palestra será de San-
tos Viana, sócio fundador da Megatec-
nologia. O tema da fala dele é “Porque 
estagiar não é um mar de rosas?”. Em 
seguida, haverá palestra de Bárbara 
Mariano, assistente social do Centro de 
Integração Empresa Escola, sobre os as-

A Assessoria de Comunicação está a-
plicando uma pesquisa de clima organi-
zacional para todos os servidores. Que-
remos saber o que você pensa sobre o 
CTISM e quais aspectos do seu trabalho 
causam insatisfação.

A pesquisa é anônima e muito impor-
tante para que possamos melhorar os 
aspectos analisados, assim como para 
aprimorar a comunicação do colégio 
com seu público. As melhorias só po-
dem acontecer a partir do momento 
em que os problemas ou necessidades 
são identificados.

A pesquisa é online e será enviada por 
email para cada servidor. Como o tem-
po para a aplicação é pequeno, conta-
mos com a sua celeridade. Por isso, 
lembre-se de que o seu trabalho influ-
encia o dos demais.

e de chegada serão registrados.
As bicicletas ficarão disponíveis de se-

gunda a quinta-feira, das 7h30min às 
18h. Nas sextas, o horário será até às 
17h. Segundo o diretor técnico do 
CTISM, Alessandro de Franceschi, o u-
suário terá a responsabilidade de che-
car as condições de uso na retirada e na 
entrega, e de comunicar problemas à 
portaria.

O horário de funcionamento deve ser 
sempre respeitado. Quem pegar uma 
bicicleta às 17h30min, por exemplo, te-
rá apenas 30 minutos para utilizá-la.  
Leia mais no nosso site.

O Projeto de Extensão do Mestrado 
em Educação Profissional e Tecnológica 
do CTISM iniciou suas atividades no sá-
bado (27). No projeto, são desenvolvi-
dos os temas “A Educação para o Traba-
lho” e “Educação e Saúde”, coordena-
dos pela professora Leila Maria Araújo 
Santos. O Projeto é destinado à comu-
nidade carente da periferia de Santa 
Maria, com o objetivo de levar conheci-
mento e capacitação através de pales-
tras, oficinas, minicursos e serviços nas 
áreas da educação, saúde e trabalho. 
Leia mais no nosso site.

A UFSM conta, desde o início de mai-
o, com o SEU (Serviço de Emergência U-
niversitária), que tem uma ambulância 
e, segundo o médico Alan de Lima Do-
nadel, está habilitado para realizar a-
tendimentos de urgência e emergência.

O serviço funciona de segunda a sex-
ta das 7h às 19h. Durante o horário, te-
rá sempre disponíveis um médico, um 
enfermeiro e um técnico em enferma-
gem. A equipe pode ser acionada por 
qualquer pessoa para atendimentos no 
campus pelo fone (55) 99197 4769.
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UFSM implanta
Serviço de
Emergência

O Departamento de Ensino passou a 
contar nesta semana com mais uma pe-
dagoga entre seus servidores. Élen Hen-
riques Lages ocupa o lugar de Gilda Ma-
ria Benedetti, aposentada há um ano.

pectos jurídicos envolvidos no estágio.
À noite, para os estudantes dos cur-

sos subsequentes e Proeja, o Encontro 
dos Estagiários começará ás 19h. Leia 
mais no nosso site.

Ensino tem
nova pedagoga

Servidores receberão
pesquisa por email
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