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Regimento passa pelo
Colegiado, e data da
eleição é mantida
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Os alunos do curso de Soldagem visi-
taram a fábrica da Balmer, que produz 
equipamentos de solda, na sexta-feira 
(22), em Ijuí. A visita técnica foi acom-
panhada pelos professores Miguel Gui-
lherme Antonello e Romário Nogueira. 
As turmas foram guiadas pelo gerente 
administrativo da empresa, Derli Cruz 
Barboza Junior.

Durante a passagem pela Balmer, os 
alunos assistiram a uma apresentação 
institucional e acompanharam as eta-
pas de produção dos equipamentos de 
soldagem, desde a recepção da matéria 
prima, processamento, montagem e 
testes de operacionalidade. Depois, os 
estudantes participaram de um treina-
mento prático sobre os processos de 
corte a plasma e de soldagem MIG e 
TIG utilizando uma máquina multipro-
cesso.

Antonello considera “importante a 
realização de visitas técnicas”, pois elas 
mostram aos alunos “a aplicação real 
dos conhecimentos técnicos para a pro-
dução de bens ou serviços”. Além disso, 
“aproxima o CTISM das empresas da re-
gião”, diz ele.

um terço no resultado. Servidores apo-
sentados serão considerados conforme 
sua categoria (docente ou TAE).

No entanto, o peso real de cada cate-
goria no resultado vai depender da par-
ticipação de cada segmento. Se, por 
exemplo, a participação dos professo-
res for de 60% e a de alunos, de 40%, 
os docentes terão peso maior devido à 
participação maior.

CALENDÁRIO
A sessão do Colegiado desta quinta 

designou quatro professores para a co-
missão responsável por elaborar o Ca-
lendário Acadêmico de 2018. São eles 
Douglas Camponogara, Fabio Francis-
cato e Maristela Andrea Bazzan, além 
do diretor de Ensino, Rafael Adaime 
Pinto. Além dos docentes, serão desig-
nados ainda um membro do Decti (Di-
retório Estudantil do CTISM) e um técni-
co administrativo.

Os conselheiros aprovaram também a 
abertura de 30 vagas para o curso de 
Eletromecânica Proeja em 2018.

O Regimento elaborado pela Comis-
são de Consulta foi apresentado em 
sessão do Colegiado na tarde desta 
quinta-feira (28). Com isso, o documen-
to que regula a eleição para a Direção já 
está em vigor.

O Regimento estabelece que a vota-
ção será realizada no dia 8 de novem-
bro. As inscrições de chapas foram mar-
cadas para 9 de outubro. A campanha 
vai começar em 11 de outubro e se es-
tender até o dia anterior à eleição.

O documento prevê que as chapas se-
jam numeradas pela ordem de inscri-
ção. A comissão determina ainda que 
as urnas ficarão 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 prazo para recursos, foi 
marcado para o dia 10 de novembro.

O sistema eleitoral será diferente do 
adotado nas eleições anteriores. Desta 
vez, o total de votantes em cada uma 
das categorias (alunos, professores e 
técnicos administrativos) terá peso de 
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Votação foi confirmada para 8/11 e inscrição de chapas, para 9/10

Gincana começa com game e
doações e continua neste sábado

Mestrado
recebe
conceito 4
da Capes

Em Ijuí, alunos
de Soldagem
visitam
indústria

#EleiçõesDireção2017          #Colegiado #AlunosEmViagem

DATAS IMPORTANTES
DO PROCESSO ELEITORAL
Regimento agora 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

HORÁRIO DA 
ABERTURA DAS 
URNAS

das 9h às 21h

SISTEMA ELEITORAL
1/3 alunos
1/3 professores
1/3 TAEs

#Prograd Vice-reitor Paulo Bayard abre Encontro Compartilhando Saberes na manhã de segunda
(25). Evento discutiu relatos de experiências educativas durante três dias no Centro de Convenções.

Alunos participam de competição de videogame no auditório nesta sexta (29) em prova da Gincana.

Este sábado (30) Último dia da
Gincana de Integração, com
provas pela manhã e tarde no
Ginásio Poliesportivo.

Nesta terça (3) Sedufsm lança
cartão Compartilhar Conquistas
no hall de entrada a partir das
11h. O cartão dará a filiados e
dependentes descontos em
estabelecimentos parceiros.

16/10 Início do 4º bimestre dos
cursos integrados e 2º dos
subsequentes e Proeja.

16 a 20/10 Ciclo de Palestras

9/10 Inscrição, homologação e
divulgação das chapas para
diretor e vice-diretor.

11/10 Começa a campanha
eleitoral no CTISM.

23 a 27/10 JAI (Jornada
Acadêmica Integrada)

8/11 Eleição para Direção

A reunião de gestores de ensino dos 
integrantes do Condetuf – órgão que 
reúne escolas técnicas vinculadas a uni-
versidades federais – realizada entre os 
dias 12 e 15 foi sediada em Belém, e 
não em Brasília, como o Boletim publi-
cou na edição da semana passada.

Os professores Leandro Silveira Fer-
reira e Paulo Roberto da Costa acompa-
nharam os formandos do curso de Se-
gurança do Trabalho em um treinamen-
to de operações em espaços confina-
dos no dia 16. O professor Leandro 
Roggia não participou, ao contrário do 
informado no Boletim anterior.

O Mestrado Acadêmico em Educação 
Profissional e Tecnológica (PPGEPT) re-
cebeu conceito 4 no processo de avalia-
ção dos programas de pós-graduação 
realizado em agosto pela Capes (Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior). O valor máximo 
para programas de pós-graduação que 
possuem somente mestrado, como é o 
caso do PPGEPT, é 5.

Começou na tarde desta sexta-feira 
(29) a Gincana de Integração. Cerca de 
150 alunos integrados estão inscritos 
nas dez equipes da competição. Cada 
equipe tem entre 12 e 15 integrantes 
cada uma, mais um professor orienta-
dor. As equipes podem incluir alunos de 
turmas diferentes.

As provas desta sexta foram um tor-
neio de videogame de futebol e pesa-
gem de alimentos não perecíveis. As 
equipes vão pontuar conforme a quan-
tidade de alimento arrecadado, com te-
to de 50 quilos por equipe. As arrecada-
ções serão doadas ao Asilo Vila Itagiba 
e à creche Criança Feliz.

O segundo dia do evento está marca-
do para as 8h30min de sábado no Giná-
sio Poliesportivo do CTISM.

As equipes deverão apresentar-se 
com um grito de guerra e uma bandei-
ra. Os integrantes deverão vestir uma 
cor que identifique a equipe. As outras 
provas do sábado não foram divulga-
das. A previsão é que elas se estendam 
até por volta das 16h.

Após o fim das competições, serão 
anunciadas e premiadas as equipes 
vencedoras. Todos os integrantes das 
primeiras três colocadas receberão me-
dalhas. A equipe campeã ficará ainda 
com um troféu.

As turmas de segundo ano dos cursos 
integrados de Eletrotécnica e Informáti-
ca vão lançar jornais de edição única 
nas próximas semanas. A proposta foi 
promovida nas aulas de Língua Portu-
guesa do professor Saigon Quevedo.

A turma 421 vai lançar seu jornal Ele-
trocidade às 10h da próxima quarta-fei-
ra (4) no auditório do CTISM. Já a 423 
fará o lançamento do seu A Nuvem às 
9h30min do dia 10 no auditório do Es-
túdio SAB.

Nos eventos, os alunos vão apresen-
tar os jornais e, em seguida, farão cof-
fee breaks.

Segundo Saigon, a proposta tem o 
objetivo de “trazer para a prática” os 
conhecimentos da sala de aula. Ele vem 
trabalhando diversos gêneros textuais 
com os alunos, entre eles a notícia.

Cada turma foi dividida em grupos, e 
cada um deles ficou responsável por 
uma função do jornal, como texto, fo-
tos e financiamento. Para custear o pro-
duto e o lançamento, os alunos vende-
ram espaço publicitário nas páginas.

De acordo com Saigon, a proposta 
deu aos estudantes as noções de traba-
lho em equipe e de “pensar em uma 
ideia e concretizá-la”.

ANO 1 - N° 27

#Erramos

Alunos integrados
vão lançar jornais

#Agenda
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