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Comissão propõe
eleição para
diretor em 8/11
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Nove alunos do CTISM se classifica-
ram para a segunda fase da Obfep 
(Olimpíada Brasileira de Física das Esco-
las Públicas) após atingirem a pontua-
ção suficiente na primeira etapa da pro-
va, que foi aplicada no colégio no dia 
24 para os primeiros e segundos anos 
integrados. Os classificados vão realizar 
a segunda e última fase em 21 de outu-
bro no prédio do CCNE (Centro de Ciên-
cias Naturais e Exatas). A prova deve 
conter cinco questões discursivas e cin-
co práticas – que os estudantes terão 
que responder realizando experimen-
tos práticos com um kit disponibilizado 
pelos aplicadores. Os nove classificados 
do CTISM já estão se preparando, se-
gundo a professora Lairane Rekkovsky.

O CTISM participou, do dia 12 ao 15, 
em Brasília, de uma reunião de gestores 
de ensino dos integrantes do Condetuf 
– órgão que reúne 23 escolas técnicas 
vinculadas a universidades federais. 
Compareceram ao encontro o diretor 
Luciano Caldeira Vilanova, o diretor de 
Ensino, Rafael Adaime Pinto, e a peda-
goga Élen Henriques Lages (Departa-
mento de Ensino).

A reunião discutiu a reforma do ensi-
no médio sancionada em fevereiro pelo 
presidente Michel Temer, e seus impac-
tos na educação. Os gestores de ensi-
no, entre eles Rafael, assinaram uma 
carta que destaca pontos que eles veem 
como negativos na reforma. O relatório 
foi enviado para os diretores do Conde-
tuf, entre eles Luciano. Eles decidirão se 
darão encaminhamento à carta.

Um artigo escrito por dois professo-
res do CTISM foi premiado como o me-
lhor trabalho em um simpósio sobre 
pesquisa operacional – área que estuda 
a aplicação de métodos científicos em 
questões como administração e geren-
ciamento para auxiliar na otimização e 
tomada de decisões. O artigo é de auto-
ria dos docentes Olinto César Bassi de 
Araújo e Guilherme Dhein, do CTISM, e 
Márcia Helena Fampa, da UFRJ (Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro).

O artigo trata sobre “a melhor forma 
de planejar a execução de tarefas em 
uma planta de fábrica com linhas de 

A Comissão de Consulta  concluiu 
nesta quinta-feira (21) a sua proposta 
do Regimento da eleição para diretor. O 
documento foi enviado por e-mail para 
todos os servidores pela presidente da 
comissão, Erika Goellner, para receber 
sugestões da comunidade do CTISM.

O e-mail pede que as contribuições 
sejam enviadas até às 23h de terça-feira 
(26)  para consultact ism2017@-
gmail.com.

A proposta prevê que a votação ocor-
ra no dia 8 de novembro, uma quarta-
feira. A data para a inscrição das chapas 
foi marcada para o próximo dia 9, e a 
campanha deve se estender do dia 11 
até a data anterior à eleição.

Para tornar-se oficial, o Regimento 
precisa ser aprovado pelo Colegiado.

A proposta prevê que as chapas se-
jam numeradas pela ordem de inscri-
ção. A comissão propõe ainda que as 
urnas fiquem abertas das 9h às 21h no 
dia da eleição.

O resultado deve ser divulgado assim 
que a apuração for concluída. O resul-
tado final, após o prazo para análise de 
recursos, foi marcado para o dia 10 de 
novembro.

produção em paralelo”, segundo Olin-
to. O trabalho propôs, “pela primeira 
vez, um modelo de matemática linear 
que consegue resolver problemas práti-
cos com dimensões reais”, diz ele.

O evento é promovido anualmente 
pela Sociedade Brasileira de Pesquisa 
Operacional (Sobrapo) com o objetivo 
de compartilhar conhecimentos e expe-
riências em áreas como gestão finan-
ceira, logística e transportes, estatística 
e otimização combinatória. Segundo 
Olinto, é considerado o evento científi-
co nacional mais importante sobre pes-
quisa operacional e otimização.
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Regimento da votação foi divulgado para receber
sugestões e ainda precisa ser aprovado pelo Colegiado

CTISM debate reforma do
ensino médio no Condetuf

9 alunos se
classificam
na Olimpíada
de Física

Professores do CTISM ganham prêmio
de melhor artigo em simpósio brasileiro

#EleiçõesDireção2017

ALUNOS DO CTISM
CLASSIFICADOS NA OBFEP

- Bruna Batista da Cas (411)

- Caio Fernando Soletti Peres (421)

- Gabriel Farias Lukaszczyk (423)

- Leonardo Liberalesso Weller (422)

- Leonardo Amarante Rodrigues de
  Barcellos Squizani (423)

- Letícia Rosa Cauduro (413)

- Matheus Feitosa Castro (413)

- Matheus Venturini Bortoluzzi
  (413)

- Pedro Henrique Sobrera de Mello
  (421)

AS DATAS DO
PROCESSO ELEITORAL
Regimento ainda não é definitivo

- 9/10
Inscrição das chapas

- 11/10
Início da campanha

- 26/10
Divulgação da lista definitiva de 
votantes

- 7/11
Fim da campanha

- 8/11
Eleição

- 9/11
Período para recursos

- 10/11
Entrega do resultado final

#Integração O Grupo de Revitalização promoveu a terceira edição do seu happy hour na tarde
desta quinta (21), no Pavilhão de Máquinas 2, com ‘salchipão’, bebidas e cerca de 30 servidores.
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