
#Colegiado

#EntradasESaídas

Colegiado aprova dois concursos Exposição conta
histórias de
mulheres negras

Bibliotecário deixa CTISM

O Colegiado aprovou, nesta quarta-
feira (14), a realização de dois novos 
concursos para professor do CTISM. 
Ainda sem data marcada, as provas vão 
selecionar quem vai preencher as vagas 
abertas com as saídas dos professores 
Augusto Pio Benedetti (Educação Físi-
ca) e Eduardo Marafiga (Eletroeletrôni-
ca), que se aponsentaram em abril.

Além disso, foi prorrogado o concur-
so para a seleção de professor da área 
de Linguagens.

O Colegiado aprovou também mu-
danças no Calendário Acadêmico dos 
cursos técnicos. O Seminário de Orien-
tação Profissional, que estava marcado 
para 22 de setembro, foi antecipado 
para 22 de agosto. O próximo dia 26, 
uma segunda-feira, terá as disciplinas 
de sexta-feira para os cursos técnicos. O 
dia 10 de julho, que teria as disciplinas 
de sexta, passa a ter horário normal.

NOVOS INTEGRANTES
A reunião desta quarta marcou a es-

treia no Colegiado do professor Pedro 
André Machado, que assumiu a coor-

Uma exposição no hall do prédio prin-
cipal do CTISM destaca a história de 
mulheres negras de destaque na histó-
ria e na atualidade do Brasil e do mun-
do. A mostra contém vários zines – es-
pécie de folheto artesanal com conteú-
dos que costumam ficar de fora da mí-
dia tradicional. Os zines foram feitos 
por alunos e professores do colégio. 
Leia mais e participe de pesquisa 
sobre a exposição no site do CTISM.

Wagner Bernardes Zimmermann, que 
assumiu o cargo de bibliotecário na Bi-
blioteca Setorial do CTISM em abril, dei-
xou o colégio nesta semana. Um novo 
bibliotecário deve ser nomeado para o 
colégio.

denação de Mecânica Integrado no lu-
gar de Augusto, e da aluna Isadora Bar-
rios (432), coordenadora geral do Decti 
(Diretório Estudantil do CTISM) eleita 
em maio. O suplente dela é Christian Bi-
tencourt (431).

O Colegiado aprovou o nome do téc-
nico-administrativo Maikel Bathaglini 
(Estúdio EaD) para representante su-
plente dos TAEs. O suplente anterior, 
Jonas Carniel de Macedo, assumiu car-
go na Proplan (Pró-Reitoria de Planeja-
mento) em maio. A representante titu-
lar dos TAEs é Marcia Scherer Cipriani 
(Coordenação de Registros Escolares).
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Zines expostos na entrada do prédio principal.
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#Agenda

Até final do mês Pesquisa de clima 
organizacional para servidores

Próxima segunda, 19/5 Debate en-
tre candidatos à Reitoria
Horário: a partir das 10h

Próxima terça, 20/5  Visita da chapa 
2 ao CTISM
Horário: a partir das 15h30min e a par-
tir das 19h30min
Local: auditório

Próxima quarta, 21/5 Visita da cha-
pa 1 ao CTISM
Horário: a partir das 14h e a partir das 
19h30min
Local: auditório

21/6 a 11/7 Formação e Capacita-
ção em Direitos Humanos: Migra-
ção, Refúgio e Políticas Públicas
Curso é realização do Migraidh, grupo 
de pesquisa da UFSM que trabalha com 
o tema de refugiados. Inscrições po-
dem ser feitas no Portal de Capacitação 
até às 12h da próxima terça (20).

28/6 Eleição para Reitoria
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