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Vereador entrega quadro
em homenagem ao CTISM
Maneco presenteou o colégio durante reunião da Comissão do Cinquentenário
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Mestrandos do CTISM
defendem dissertações

Aluno de Fabricação
celebra formatura

Projeto de extensão
realiza workshop
para militares

O vereador santa-mariense Manoel 
Badke, conhecido como Maneco, en-
tregou ao CTISM na manhã desta quin-
ta (20) um quadro em homenagem ao 
cinquentenário do colégio. O objeto faz 
referência à sessão da Câmara de Vere-
adores que homenageou o CTISM em 
abril. Maneco fez a entrega durante 

Três alunos do PPGEPT (mestrado em 
Educação Profissional e Tecnológica) 
defenderam suas dissertações desde o 
dia 13. Outros cinco farão defesa na 
próxima semana. A fase de defesas de 
dissertações no PPGEPT irá até agosto.

O projeto de extensão Mecanismos 
de Segurança sobre a Internet, do 
CTISM, teve sua terceira etapa na terça 
(18) no Santa Maria Tecnoparque com a 
participação de militares. A professora 
Marcia Henke, coordenadora do proje-
to, realizou um workshop sobre cripto-
grafia para os chefes das seções de in-
formática dos quartéis de Santa Maria. 
Leia mais no site do CTISM.

O aluno Alisson Fernandes da Rosa, 
do curso superior de Fabricação Mecâ-
nica, celebrou formatura de gabinete 
na manhã desta sexta (20) na Direção.

uma reunião da Comissão do Cinquen-
tenário na antiga sala do Estúdio EaD. 
Além do quadro, o vereador presente-
ou o colégio com um DVD que contém 
a gravação da sessão na Câmara.

A sessão em alusão ao cinquentená-
rio, no dia 18 de abril, contou com dis-
cursos do diretor Luciano Caldeira Vila-

nova e de Maneco em parabenização 
ao CTISM, e com a exibição do docu-
mentário CTISM 50 Anos. Alunos e ser-
vidores acompanharam o evento nas 
galerias da Câmara. Na ocasião, a Casa 
aprovou uma moção em homenagem 
ao colégio requerida pelo vereador 
João Kaus.

Diretor Luciano segura quadro recebido pelo CTISM na sala do Estúdio EaD. Ao seu lado, o vereador Maneco e integrantes da Comissão do Cinquentenário.

DEFESAS DO PPGEPT QUE
JÁ ACONTECERAM

- Roziéli Bovolini Silveira
- Lizandra Falcão Gonçalves
- Cristiane Berenice Caraveta

dos Santos

Mestrado terá defesas de terça a sexta

Cursos sobre SIE, Orçamento e Direito
Administrativo têm inscrições abertas

7/8 Volta às aulas

até 31/7 Encerram as inscrições de trabalhos para a Mostra Ecoinovar,
que reunirá projetos sobre inovação e sustentabilidade no dia 23/8 no
prédio 74C. Os melhores trabalhos terão premiação. Inscrições em
ecoinovar.com.br.

até 31/7 Último dia de inscrições de trabalhos para a Mostra Espaço
Ciência, que reunirá projetos de ciências e matemática para educação
básica na Unifra. Inscrições em goo.gl/z5fZQr.

11/8 Formatura dos cursos superiores

#Agenda

O PPGEPT (mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) terá cinco defesas 
de dissertações na próxima semana. Veja lista:

terça, 25/7
aluna Pauline Vielmo Miranda
título A formação pedagógica dos 
professores do ensino técnico: para além 
da instrução
horário 9h
local auditório do Estúdio SAB

quinta, 27/7
aluna Daiana de Avila Machado
título A formação docente e o ensino de 
leitura na educação profissional e 
tecnológica: perspectivas, desafios e 
reflexões
horário 13h30min
local sala 362

quinta, 27/7
aluna Paula Rochele Silveira Becher
título O ensino de história no Proeja: 

de 15 a 17/8
Capacitação sobre Orçamento Público
inscrições até às 12h de 11/8 no site da 
Progep
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 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 sala 4400 do prédio 74C

14 a 25/9
Curso à distância de Direito 
Administrativo Disciplinar
inscrições até 13h de 4/8 no site da 
Progep
vagas 30
critério de seleção ordem de inscrição
carga horária 30h

reflexões sobre o ensino integrado pelo 
viés da formação omnilateral
horário 14h
local auditório do Estúdio SAB

sexta, 28/7
aluna Maria Cristina Cezimbra Schimidt
título Uso de ambientes virtuais de 
aprendizagem nos cursos técnicos sob o 
olhar dos professores
horário 14h
local sala 362

sexta, 28/7
aluna Juliana Santos Alves
título As contribuições do uso do 
Facebook para o desenvolvimento da 
aprendizagem significativa
horário 16h
local auditório do Estúdio SAB
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