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Pela 2ª vez, CTISM
ganha ingressos
em megaevento
de informática

#EleiçõesDireção2017

#FormaçãoContinuada

Erika Goellner é escolhida para
presidir comissão eleitoral

A turma 423 viajou nesta sexta (25) 
para Porto Alegre para participar da 
BrazilJS, evento que se descreve como 
“a maior conferência de JavaScript do 
universo”. JavaScript é o nome de um ti-
po de linguagem de programação. Os 
alunos vão acompanhados pela equipe 
de desenvolvimento do Escritório EcoA-
gile e pelos professores Miguel Brasil, 
Cláudio Roth e Aline Kronbauer. Assim 
como no ano passado, os ingressos de 
todos eles foram cedidos pelo organi-
zador da BrazilJS, Jaydson Gomes.

Entre os palestrantes da edição deste 
ano, que ocorre na sexta e no sábado 
(25 e 26), estão profissionais como Ma-
riko Kosaka (Google), Jem Young (Net-

A professora Erika Goellner foi esco-
lhida pelos seus colegas da Comissão 
de Consulta para ser a presidente do ór-
gão, que é responsável por organizar e 
regular a eleição do próximo diretor. A 
decisão ocorreu na reunião em que os 
membros da comissão foram empossa-
dos, no dia 18.

Em entrevista, a professora disse que 
acredita que foi escolhida para chefiar o 
grupo em razão do seu tempo de traba-
lho no CTISM – ela está no colégio há 
25 anos – e por ter participado da co-
missão da votação de 2013.

Em reunião nesta quinta (24), a co-
missão resolveu adotar o mesmo siste-
ma eleitoral do pleito para a Reitoria, 
que dá peso de um terço para cada ca-
tegoria e confere ao voto dos aposenta-
dos o mesmo valor que o voto dos servi-
dores ativos.

Até a eleição para a Direção de 2013, 
os professores e TAEs aposentados ti-
nham peso fixo de 4% no resultado.

Em nova reunião na quarta (30), deve 
ser finalizado o Regimento da votação, 

flix) e Salva de la Puente (Mozilla).
Para o professor Brasil, a participação 

dos alunos no evento é uma “oportuni-
dade única”, em que eles terão “conta-
to com tecnologias emergentes” e a 
possibilidade de construírem relações 
com empresas e profissionais da área, 
“proporcionando uma visão real do 
mercado”. Além disso, os estudantes 
ganharão conhecimento sobre concei-
tos importantes, como empreendedo-
rismo e interface, segundo Brasil.

Para o professor, a presença do 
CTISM “fortalece a imagem institucio-
nal” do colégio e “estreita” suas rela-
ções com o mercado. Leia mais no si-
te do CTISM.

que vai conter as datas do processo 
eleitoral. O documento precisa ser 
aprovado pelo Colegiado.

Segundo Erika, os prazos para análise 
dos recursos serão alongados, para ga-
rantir a “tranquilidade” do processo.

O CPD (Centro de Processamento de 
Dados) instalou um leitor biométrico 
em um dos computadores utilizados 
para o ponto eletrônico dos técnicos 
administrativos no hall de entrada do 
prédio principal do CTISM. A tecnologia 
simplifica o registro do ponto e aumen-
ta a segurança do processo. Em 2011, a 
UFSM firmou um termo de ajustamento 
de conduta com o Ministério Público 
que a obriga a implantar o ponto bio-
métrico para no mínimo 80% dos TAEs.

Quarta, 30 A Assufsm vai realizar um encontro para esclarecer
dúvidas sobre assuntos como aposentadoria e reforma da
Previdência às 9h no auditório do Estúdio SAB.

Quarta, 30 Reunião da Comissão de Consulta marcada para as 14h
deve finalizar o Regimento da votação para eleger o próximo diretor.
O documento vai conter o cronograma do processo eleitoral.

15 e 16/9 O LabLínguas – laboratório de linguagens do CTISM – vai
promover um encontro entre professores da educação profissional
e tecnológica e estudantes da área para trocar experiências “a fim de
contribuir para a qualificação das práticas de ensino e pesquisa”. O
evento será sediado no auditório do colégio.
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e presta acompanhamento psicológico.
Pela manhã, o evento começou às 8h 

e teve a participação dos segundos e 
terceiros anos integrados. As palestran-
tes voltaram sua explanação e as dinâ-
micas para as escolhas que os estudan-
tes precisam enfrentar.

À noite, o seminário foi realizado para 
os formandos subsequentes e para as 
turmas de Eletromecânica Proeja. O 
evento iniciou às 19h, desta vez com o 
foco no mercado de trabalho.

O Seminário de Orientação é promo-
vido todos os anos pelo Drec.

A edição de 2017 do Seminário de 
Orientação Profissional contou com pa-
lestras e dinâmicas em torno de assun-
tos como mercado de trabalho e esco-
lha do curso de graduação. O evento 
ocorreu na terça-feira (22) no auditório 
do CTISM.

O seminário foi comandado pela psi-
copedagoga Clariane do Nascimento 
de Freitas e pela psicóloga Lidiene Mar-
chesan. Elas são voluntárias no Ânima, 
núcleo vinculado à Caed (Coordenado-
ria de Ações Educacionais), do Gabine-
te do Reitor, que desenvolve atividades 

O aluno Giovani Loss Barrios (422) fi-
cou em quarto lugar no torneio juvenil 
de tênis de mesa dos Jergs (Jogos Esco-
lares do Rio Grande do Sul). Ele compe-
tiu com outros 14 estudantes gaúchos. 
Gabriel Quevedo (421) ficou em 14º lu-
gar entre 30 competidores no torneio 
juvenil de xadrez dos Jergs. As disputas 
foram no sábado e domingo (19 e 20) 
em Pântano Grande.

Os alunos do CTISM conquistaram va-
ga na fase final porque foram campe-
ões regionais dos Jergs.

O professor aposentado Augusto Pio 
Benedetti, que acompanhou os alunos 
em Pântano Grande, deu declaração à 
reportagem em que parabenizou Bar-
rios e Quevedo, que mostraram “garra, 
competência, dedicação, respeito e 
qualidade”, segundo Augusto.

Nos Jesma (Jogos Escolares de Santa 
Maria), o time masculino de futsal do 
CTISM se classificou para a segunda fa-
se da competição. A primeira fase do 
torneio ocorreu nesta quarta (23) no 
Centro Desportivo Municipal.

O CTISM promoveu nesta sexta-feira 
(25) o terceiro evento da “Formação 
continuada do CTISM: 50 anos de his-
tória, planejando o futuro”. A professo-
ra Célia Tanajura Machado, da Uneb 
(Universidade do Estado da Bahia), fez 
uma palestra no auditório do colégio 
sobre o ensino técnico integrado na re-
de de ensino estadual baiana. Ela anali-
sou a trajetória da modalidade no esta-
do e falou sobre os desafios do ensino 
integrado local.

A formação, organizada pelo Depar-
tamento de Ensino, busca propor pales-
tras e reuniões e deve se estender até 
dezembro. Os dois primeiros eventos 
aconteceram em julho.

CTISM leva 5º lugar
em torneio gaúcho
de tênis de mesa e
14º no xadrez

Palestrante fala
sobre ensino
médio integrado
na Bahia

Seminário de Orientação aborda
escolhas e mercado de trabalho

#Agenda
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Turma 423 e EcoAgile participam de convenção em Porto Alegre

Alunos da 423 posam em frente ao arco
da UFSM com o professor Miguel Brasil.

#Desafio 1ºs e 2ºs anos integrados participam da Olimpíada Brasileira de Física na tarde de quinta
(24). Estavam inscritos 141 alunos no CTISM, competindo com todas as escolas públicas do país.

#Planejamento Em reunião na tarde de quarta (23), Grupo de Revitalização discute propostas de
ações futuras. Decisões da equipe incluem a instalação de recipientes para “bitucas” de cigarro.Palestra da professora Célia Tanajura Machado.

Leitor biométrico é
instalado no CTISM
para ponto eletrônico
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