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Alunos relatam vivências
no Encontro dos Estagiários

Alunos de Segurança
fazem treinamento
sobre normas
regulamentadoras

8 alunos são
premiados na
Olimpíada de
Matemática

Evento traz prefeito Pozzobom, empresário, CIEE e grupo da UFSM
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Até 19/6 Pesquisa de clima organi-
zacional para servidores

Nesta terça, 13/6 Visita da chapa 3 
ao CTISM
Visitas das chapas ao CTISM foram or-
ganizadas pelo Sinasefe (Sindicato Na-
cional dos Servidores Federais da Edu-
cação Básica, Profissional e Tecnológi-
ca).
Horário: a partir das 10h30min

Nesta terça, 13/6 Visita da chapa 2
Horário: a partir das 19h30min

Nesta quarta, 14/6 Reunião do Co-
legiado
Horário: a partir das 9h

Nesta quarta, 14/6 Visita da chapa 
3 ao CTISM
Horário: a partir das 14h e a partir das 
19h30min

Nesta quarta, 14/6 Palestra "A per-
formance docente na produção e u-
tilização de materiais didáticos no 
AVEA" com Elena Maria Mallman
Inscrições vão até as 12h desta segunda 
(12).
Horário: a partir das 14h30min

19/6 Debate entre candidatos à Rei-
toria
Horário: a partir das 10h

20/6 Visita da chapa 2
Horário: a partir das 15h30min e a par-
tir das 19h30min

21/6 Visita da chapa 1
Horário: a partir das 14h e a partir das 
19h30min

26/6 Fim da campanha para Reito-
ria

28/6 Eleição para Reitoria

#EleiçõesDce2017
#Agenda

O Encontro dos Estagiários foi realiza-
do nesta sexta-feira (9), no auditório do 
CCR, com o tradicional debate sobre 
experiências de estágio e três palestras. 
Entre as autoridades presentes, estava 
o prefeito Jorge Pozzobom.

Pela manhã, o Encontro foi assistido 
pelos alunos integrados. Após uma a-
bertura com falas de Pozzobom e da 
pró-reitora de Graduação, Martha Boh-
rer Adaime, ocorreu a palestra de San-
tos Viana, sócio da Megatecnologia. O 
tom espontâneo e divertido do empre-
sário animou os alunos. Ele contou sua 
história e fez uma fala motivacional.

A outra palestra da manhã foi de Bár-

Os alunos do terceiro semestre de Se-
gurança do Trabalho participaram de 
um treinamento sobre trabalhos em 
construção civil e em altura. A atividade 
ocorreu no sábado (3) na empresa Si-
mões & Alves, especializada em treina-
mentos e em proteção do trabalhador, 
e fizeram parte de um curso sobre duas 
normas regulamentadoras.

Antes, na quarta (31), foi ministrada a 
parte teórica do curso pelos profes-
sores Alessandro de Franceschi e Paulo 
Roberto da Costa. O curso habilitou os 
alunos a supervisionarem trabalhos em 
altura pelos próximos dois anos. Leia 
mais no nosso site.

O aluno Rafael Pires Horvath (431) le-
vou medalha de bronze na edição de 
2016 da Obmep (Olimpíada Brasileira 
de Matemática). Outros sete alunos do 
CTISM receberam menção honrosa no 
concurso.

Horvath recebeu, como premiação, 
uma bolsa de estudos no PIC (Programa 
de Iniciação Científica Jr.). Segundo o 
professor Pedro André Machado, res-
ponsável por aplicar a Obmep no 
CTISM, os ganhadores de menção hon-
rosa também poderão assistir às aulas 
do PIC na UFSM.

A chapa 1, Representa, foi eleita para 
comandar o DCE (Diretório Central dos 
Estudantes) da UFSM pelos próximos 
12 meses. Ela recebeu 43,54% dos vo-
tos válidos. A chapa que concorria à re-
eleição, a Libertas, ficou em segundo 
lugar com 31,95%. A chapa 2, Lado a 
Lado, obteve 24,51% dos votos. Bran-
cos e nulos somaram 1,23% dos votos 
totais. O resultado foi divulgado no fim 
da madrugada de sexta.

PREMIAÇÕES DO CTISM
NA OBMEP 2016

medalha de bronze
- Rafael Pires Horvath (431)

menção honrosa
- Artur Lima Rios (431)
- Gabriel Farias Lukaszczyk (423)
- Henrique Rodrigues Alles (433)
- João Paulo Duranti (estagiário de 
Eletrotécnica Integrado)
- Karoline Kohls Stangherlin (431)
- Matheus Ricardo de Ávila Santos 
(estagiário de Mecânica Integrado)
- Milena Trentin Zonin (estagiária de 
Eletrotécnica Integrado)

bara Mariano, assistente social do CIEE 
(Centro de Integração Empresa Escola). 
Ela explicou aspectos jurídicos e legais 
ligados ao estágio.

A manhã terminou com o debate so-
bre experiências de estágio, que teve a 
participação de 19 alunos do CTISM 
que estão na fase do estágio. O debate 
foi conduzido pela professora Louise 
Spencer.

Para os alunos da noite, o Encontro 
trouxe residentes dos programas de re-
sidência da UFSM. Eles abordaram as-
pectos como saúde e estresse no traba-
lho. Leia mais no site do CTISM a 
partir de segunda (12).
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Alunos e estagiários do CTISM relatam experiências de estágio no auditório do CCR, nesta sexta (9).

Aluna de Segurança treina trabalho em altura.
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Para publicar qualquer tipo de edital 
no site do CTISM, basta que você seguir 
o passo-a-passo a seguir.

è No site, localize a aba “Serviços”.

è Vá até “Editais”.

è Na parte mais abaixo, clique no 
botão “Divulgar Edital”.

è Agora, é só você preencher os da-
dos solicitados e anexar o arquivo do 
seu edital.

è Todos os documentos devem ser 
anexados em formato PDF.

è Clique em “Enviar”. 

è O edital passa por uma verifica-
ção e, em alguns minutos, é publicado.

Relembre como publicar
publicar editais no site

Chapa 1 é
eleita para DCE

RESULTADO DA ELEIÇÃO

25%
44%

32%

chapa 2

chapa 3

fonte: Comissão Eleitoral

chapa 1

#RecadoDaAssessoria
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