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Máquinas estavam sem uso por problemas mecânicos
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CTISM repara três
aparelhos do Husm

Campanha homenageia servidores pais

Três máquinas do Husm foram reabili-
tadas ao uso pelo CTISM. Os equipa-
mentos, utilizados para a recuperação 
de pacientes que passaram por cirurgia 
no joelho, não podiam ser usados devi-
do a problemas mecânicos.

As máquinas auxiliam o usuário a fa-
zer movimentos fisioterápicos que fa-
zem parte da recuperação pós-operató-
ria. A equipe que fez o conserto inclui o 
professor Sergio Pavani e o aluno Alan 
Virago, da turma 432. O conserto ter-
minou na semana passada e as máqui-
nas já foram devolvidas ao hospital.

Segundo Pavani, o ortopedista do 
Husm Marcio Luiz Librelotto Rubin foi 
aconselhado pelo reitor Paulo Afonso 
Burmann a procurar o CTISM para repa-
rar os equipamentos. Leia mais no site 
do CTISM.

O Gabinete do Reitor e a Progep (Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas) lança-
ram, nesta terça-feira (25), a campanha 
#NossosPaisUFSM, em comemoração 
ao Dia dos Pais, que será no dia 13. A 
campanha tem o objetivo de homena-
gear os professores, técnicos adminis-
trativos, funcionários terceirizados e 
servidores aposentados que são pais.

Serão publicados nas páginas do Ga-
binete e da Progep no Facebook fotos 

de pais da UFSM com seus filhos acom-
panhadas de uma frase sobre a experi-
ência de ser pai.

Para participar, os pais devem enviar 
para ascomgabinete@gmail.com, até 
dia 4, a foto e a frase, acompanhados 
de nome completo, cargo e local de tra-
balho ou curso, e indicar o link do perfil 
no Facebook, caso tenha.

No final de agosto, a campanha terá 
uma exposição no hall da Reitoria.

Equipamento do Husm reparado pelo CTISM.

#Agenda

Show no dia 11 vai encerrar programação
inaugural do Centro de Convenções

O último evento da programação de inauguração do Centro de Convenções será 
no dia 11 e tem atrações confirmadas. O UFSM Abraça terá distribuição de ingres-
sos a partir da primeira semana de agosto, mediante a troca por alimentos não pe-
recíveis ou agasalhos.

7/8 Volta às aulas

11/8 Formatura dos cursos superiores

Mestrado terá mais seis defesas
O PPGEPT (mestrado em Educação Profissional e Tecnológica) terá seis defesas 

de dissertações na próxima semana.

segunda, 31/7
aluna Aline Bairros Soares
título Uso pedagógico de podcast para 
Educação Profissional e Tecnológica
horário 8h
local sala 1431 do prédio 17 (Geografia)

segunda, 31/7
aluna Lucinara Bastiani Correa
título Trajetos formativos de docentes de libras: 
dentre saberes e significações
horário 9h
local sala 362

segunda, 31/7
aluna Betina Waihrich Teixeira
título Formação permanente de professores de 
língua portuguesa e o ensino de produção 
textual, no contexto da educação básica, 
técnica e tecnológica
horário 14h
local sala 362

4/8
aluno Alberto Pedro Antonelo Neto
título A aplicação do ensino híbrido na 
educação profissional e tecnológica
horário 14h
local sala 102

8/8
aluna Juliani Natalia dos Santos
título Trajetos formativos de docentes da 
EBPTT: reflexões a partir do curso de 
licenciatura em computação
horário 13h30min
local auditório do Estúdio SAB

10/8
aluno Elvandi da Silva Júnior
título Avaliação dos recursos didáticos para o 
ensino e possibilidades de aplicação
horário 14h
local sala 362

ATRAÇÕES DO UFSM ABRAÇA
- “Noite lírica... noite de encanto”, do Quarteto Vivace
- “Geringonça apresenta o Zé”, da banda Geringonça
- “O culto afro”, de Rozan Ribeiro Borges
- “De alma gaúcha - bem assim no más”, do grupo De Alma Gaúcha
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