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Comemorações incluíram atrações como capoeira, zumba, caça ao tesouro e jogos educativos
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#FormandosDoCTISM
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Série de eventos comemora a
Semana do Estudante no colégio

Dezesseis alunos celebraram forma-
tura nos cursos superiores de Fabrica-
ção Mecânica e de Redes de Computa-
dores na tarde desta sexta-feira (11). A 
cerimônia começou às 17h no auditório 
do colégio. Estavam presentes o diretor 
Luciano Caldeira Vilanova e os coorde-
nadores Carlos Roberto Cauduro (Fabri-
cação Mecânica) e Murilo Cervi (Redes). 
Após os juramentos, Luciano fez a im-
posição de grau a cada um dos alunos.

OS FORMANDOS DESTA SEXTA (11)
Fabricação Mecânica
- Diego Mariano da Silva
- Doglas Dalmolin
- Felipe Gabriel dos Santos Costa
- Isaias Stribe do Nascimento
- Jorge Marcelo dos Santos
- Leonardo Wagner Giacomini
- Luis Eduardo Cielo Ciliato
- Luís Wesz Murari
- Marlon Leandro Henrique Cheiram
- Pedro Carlos de Lima Santos

Redes de Computadores
- Daniel Visentini de Barcelos
- Manoela Durão Sanches
- Rafael Santos Abelin
- Ricardo de Moura Zago
- Suzianne Miranda Tormann
- Wagner Villanova Longhi

O aluno Giovani Loss Barrios (422) 
venceu a etapa regional do torneio de 
tênis de mesa dos Jergs (Jogos Escolares 
do Rio Grande do Sul), nesta quinta 
(10), em Santa Cruz do Sul. Com a vitó-
ria, ele disputará a final gaúcha, marca-
da para os dias 18 e 19 em Pântano 
Grande. Competiram na etapa regional 
25 estudantes do centro do estado. O 
CTISM participará também dos torneios 
de vôlei feminino e de xadrez masculi-
no, com o aluno Gabriel Quevedo 
(421).

O CTISM tem mais um professor titu-
lar na área de eletroeletrônica. Lucas 
Teixeira foi aprovado em concurso e 
ocupará uma vaga nova no quadro de 
servidores do colégio.

Acima, a aluna Meriken Pontelli Cecchin (411) canta em Show de Talentos na tarde de sexta (11). À direita, estudantes assistem a apresentação musical de aluna na quinta (10), na Semana do Estudante.

Aluno se classifica
para final gaúcha
de tênis de mesa

CTISM tem novo docente
titular na eletroeletrônica

16 estudantes se formam nos cursos superiores

O CTISM comemorou a Semana do 
Estudante com uma série de eventos 
que foi encerrada na noite desta sexta 
(11). Ao longo de todos os dias da se-
mana, os alunos desfrutaram de atra-
ções como shows, capoeira e roda de 
conversa. Além disso, os próprios estu-
dantes fizeram apresentações musicais.

A programação foi organizada por 
Departamento de Ensino, Decti e Proje-
to Multieventos – que reúne servidores 

com o objetivo de organizar eventos 
que atendam às demandas da comuni-
dade do CTISM.

A sexta-feira contou com uma brinca-
deira de caça ao tesouro – , na qual os 
alunos seguiram pistas que os levaram 
a brindes –, Show de Talentos – evento 
em que os estudantes do colégio fazem 
apresentações musicais – e cantores 
santa-marienses. Leia mais no site do 
CTISM.

#Agenda

FÓRUM DE GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO
data 29/8
horário das 18h às 21h
local Park Hotel Morotin
preço R$ 129 no 2º lote; R$ 149 no 3º lote; 
estudantes têm 50% de desconto
palestras como usar a neurociência para 
estratégias de marketing e aumento das 
vendas, com Clóvis de Barros Filho; 
“Gestão de Carreira”, com Ligia Nery; “A 
Vida que Vale a Pena Ser Vivida”, com Luis 
Rasquilha
organização ABRH (Associação Brasileira 
de Recursos Humanos)/RS e Efeito Mais 
(empresa de soluções de resultado para 
negócios e profissionais)

Fórum discute negócios,
marketing e carreira

Segunda, 14 Alunos e professor
aposentado Augusto Pio Bene-
detti participam da cerimônia de
abertura dos Jesma (Jogos Esco-
lares de Santa Maria) a partir
das 14h. CTISM disputará
quatro modalidades.

Terça, 15 Reunião do Colegiado
tem na pauta a instalação da
comissão eleitoral da votação
para o próximo diretor.

Auditório durante cerimônia de formatura.
Formandos ocupam bancos da frente.
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