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CTISM começa formação para
discutir assuntos da educação

Equipe GaudérioBotz participa de
competição com robôs aprimorados

Eventos da formação vão incluir reuniões para construção do novo PPP do colégio
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#FormaçãoContinuada
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sBar inaugura no CTISM

Mostra Ecoinovar
prorroga inscrições

6 alunos de Redes
têm TCC aprovado

O CTISM promoveu nesta semana os 
dois primeiros eventos da “Formação 
continuada do CTISM: 50 anos de his-
tória, planejando o futuro”. A forma-
ção, organizada pelo Departamento de 
Ensino, busca propor palestras e reuni-
ões e deve se estender até dezembro. 
Os eventos buscam, segundo o Ensino, 

A equipe de robótica do CTISM, Gau-
dérioBotz, participou mais uma vez da 
competição continental Winter Chal-
lenge entre os dias 6 e 9. O evento foi 
sediado no Instituto Mauá de Tecnolo-
gia, em São Caetano do Sul, SP. Foram à 
competição 14 membros do grupo, to-
dos alunos ou ex-alunos do colégio.

A classificação foi divulgada nesta 
quinta-feira (13), e o grupo do CTISM fi-
cou em sétimo lugar entre 19 competi-
dores na categoria de luta com controle 
remoto. Na categoria mini-sumô, em 
que as máquinas são autônomas, entre 

Seis alunos do curso de Redes de 
Computadores tiveram TCC (trabalho 
de conclusão de curso) aprovado em 
defesa na tarde de quarta-feira (12).

34 competidores a GaudérioBotz ficou 
em oitavo lugar com o robô Tunda (em-
patado com dois) e em 14º com o Piá 
(empatado com sete).

O Xucro é um aperfeiçoamento do 
Bagual, que competiu em 2016. Ele foi 
projetado por quatro meses no compu-
tador, ficou “mais competitivo” e incor-
porou mais tecnologias, segundo o ca-
pitão da equipe, Gabriel Colvero.

O Tunda e o Piá também passaram 
por processos de reconstrução após 
competirem em março. Leia mais no 
site do CTISM.

O CTISM passou a contar com uma 
lanchonete em seu espaço físico. Um 
estabelecimento foi inaugurado na se-
gunda-feira (10) no primeiro andar do 
prédio mais recente do colégio, conhe-
cido como “prédio novo”.

O bar ficará aberto de segunda a sex-
ta-feira das 7h30min até às 21h. O local 
vende salgados, café passado, bebidas 
como refrigerantes e sucos e gulosei-
mas. Em alguns dias, ganhará uma má-
quina de café expresso, segundo a 
atendente Aline Hillesheim.

A lanchonete pertence à empresa C. 
da S. Hillesheim, que foi sorteada em li-
citação para operar por cinco anos.

A Mostra Científica Ecoinovar prorro-
gou o prazo de submissão de trabalhos 
até às 23h59min do dia 31. Os projetos 
devem ser relacionados aos temas ino-
vação ou sustentabilidade.

Haverá premiação para os melhores 
trabalhos. Todos os apresentados serão 
publicados nos anais do evento.

O evento ocorrerá no dia 23 de agos-
to no prédio 74C.

oferecer “reflexões e diálogos sobre te-
máticas relevantes para o contexto da 
Educação Profissional e Tecnológica”. 
Servidores do colégio e alunos do mes-
trado em Educação Profissional e Tec-
nológica assistiram às palestras.

Os eventos da semana foram minis-
trados pelas professoras Lucília Regina 

Machado, do mineiro Centro Universi-
tário UNA, e Simone Valdete dos San-
tos, da UFRGS.

Os próximos eventos ainda não estão 
marcados. Além de oferecer discus-
sões, a formação pretende reformular o 
PPP (projeto político-pedagógico) do 
colégio. Leia mais no site do CTISM.

#Agenda

Integrante da GaudérioBotz monta robô Xucro no ginásio que sediou competição em São Caetano.

Lanchonete no térreo do “prédio novo” do CTISM fotografada no fim da tarde de sexta (14). Estabelecimento vende salgados, café e demais bebidas.

ALUNOS DE REDES COM TCC 
APROVADO

- Daniel Visentini de Barcelos
- Ivania Aline Fischer
- Rafael Santos Abelin
- Sadan Eduardo Moura Figueira
- Suzianne Miranda Tormann
- Wagner Villanova Longhi

#DiaDoRock Cerca de 2,4 mil pessoas lotaram Centro de Convenções da UFSM no espetáculo “The Beatles” na noite de quinta (13). Evento reuniu a Orquestra Sinfônica de Santa Maria e o grupo Magical
Mystery, que tocaram música clássica e sucessos da banda britânica. O evento arrecadou materiais escolares, que serão doados a entidades assistenciais. Servidores e alunos do CTISM assistiram ao show.

Até 31/7 Inscrições de trabalhos para Mostra Espaço 
Ciência
Mostra de ciências e matemática para educação básica da 
Unifra terá meio ambiente como tema. Inscrições e informa-
ções em goo.gl/z5fZQr.

7/8 Volta às aulas

15 e 17/8 Capacitação sobre Orçamento Público
Inscrições: das 8h de 17/7 até às 12h de 11/8 no site da Pro-
gep
Vagas: 20
Critério de seleção: ordem de inscrição
Carga horária: 8h
Horário: das 13h30min às 17h30min

Local: laboratório de informática do “prédio de Redes”

22 a 24/8 Curso sobre SIE Acadêmico
Inscrições: das 8h de 17/7 até 12h de 17/8 no site da Progep
Vagas: 30
Critério de seleção: ordem de inscrição
Carga horária: 12h
Horário: das 8h às 12h
Local: laboratório de informática do prédio 74C

14 a 25/9 Curso à distância de Direito Administrativo 
Disciplinar
IInscrições: até 13h de 4/8 no site da Progep
Vagas: 30
Critério de seleção: ordem de inscrição
Carga horária: 30h
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