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CTISM troca fluorescentes por LED
e poupará 190 kWh por lâmpadaM
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Os cursos integrado e subsequente 
de Mecânica do CTISM são o tema da 
terceira reportagem da série sobre as 
formações do colégio. A matéria expli-
ca que a grade curricular do curso inclui 
assuntos diversos, de processos de fa-
bricação e pneumática a manutenção e 
máquinas elétricas e, assim, oferece aos 
alunos uma visão abrangente da área 
de mecânica.

As matérias têm o objetivo de orien-
tar potenciais candidatos sobre as ca-
racterísticas e possibilidades de cada 
curso. Leia no site do CTISM.

6 DE OUTUBRO DE 2017 www.ctism.ufsm.br

Substituição de lâmpadas deve ser feita em setores e corredores nas próximas semanas

421 lança
jornal que
produziu

Gincana
arrecada mais
de 500 kg
de alimento

Cursos de Mecânica são
tema de reportagem

#EleiçõesDireção2017

#UFSM

#ProcessoSeletivo2017

Nandria Cremonese (421) apresenta o jornal feito pela turma. À direita, exemplares do Eletrocidade.

A Comissão de Consulta divulgou na 
quarta-feira (4) o edital e as listas de vo-
tantes da eleição para diretor. O edital 
contém o Regimento do pleito.

Estão aptos a votar 1.429 alunos, 108 
professores ativos e aposentados e 47 
técnicos administrativos ativos e apo-
sentados. Entre os que podem votar, es-
tão os docentes substitutos contrata-
dos antes da quarta-feira e cujo contra-
to ainda esteja em vigor no dia da elei-
ção. Os únicos alunos que não podem 
exercer sufrágio são aqueles com tran-
camento total de matrícula.

Quem não constar nas listas ou tiver 

da ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINE-
TE DO REITOR

O Ministério da Educação autorizou 
nesta quinta (5) a liberação de limites de 
empenho para universidades federais. 
Para a UFSM, foi sinalizado um total de 

R$ 16,12 milhões. Até a manhã desta 
sexta (6), foram liberados R$ 9,84 mi, 
sendo R$ 4,88 mi referentes ao orça-
mento de custeio e R$ 4,97 mi ao Plano 
Nacional de Assistência Estudantil (Pna-
es). Espera-se ainda a liberação de R$ 

6,28 mi do orçamento de investimento. 
A notícia veio após uma reunião entre o 
reitor Paulo Afonso Burmann e o minis-
tro da Educação, Mendonça Filho, na 
quarta-feira (4), em Brasília.

Do montante sinalizado para a UFSM, 

R$ 3,9 mi já haviam sido anunciados na 
semana passada, com destinação às 
obras do campus de Cachoeira do Sul. 
Com o novo aporte de recursos, o ritmo 
das obras no campus deve ser retoma-
do. Leia mais no site da UFSM.

seus dados errados pode pedir sua in-
clusão ou alteração até a próxima quar-
ta (11), no Departamento Administrati-
vo, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
Acesse o edital e as listas no site do 
CTISM.

Por erro de diagramação, a foto que 
mostra a fala do vice-reitor Paulo Bay-
ard na abertura do Encontro Comparti-
lhando Saberes foi publicada sem crédi-
to no Boletim anterior. A imagem é de 
autoria de Marcel Jacques.

A Gincana de Integração foi encerra-
da no sábado (30) com vitória da equi-
pe rosa, formada por alunos do curso 
de Eletrotécnica Integrado, a maioria 
do primeiro ano, e orientada pelo pro-
fessor Saigon Quevedo. A equipe obte-
ve 430 pontos.

Foram disputadas 14 provas ao longo 
dos dois dias da Gincana. Cerca de 150 
alunos integrados estavam inscritos nas 
dez equipes da competição.

Na prova de arrecadação de alimen-
tos não perecíveis, as equipes arrecada-
ram, ao todo, mais de 500 quilos. Todas 
elas atingiram os 50 quilos necessários 
para pontuarem.

À reportagem, a Direção expressou 
parabenização “a toda a comunidade 
do CTISM” pelo envolvimento na ativi-
dade. Leia mais e veja outras ima-
gens no site do CTISM.

O CTISM começou, nas últimas sema-
nas, a substituir as lâmpadas fluores-
centes tubulares por lâmpadas do tipo 
LED (diodo emissor de luz). Por enquan-
to, foram trocadas apenas as lâmpadas 
do Departamento Administrativo.

Nas próximas semanas, serão feitas 
as substituições nas demais salas de de-
partamentos e nos corredores do pré-
dio principal do colégio, segundo o TAE 
Jaiser Tapia, que coordena o projeto da 
troca das lâmpadas. A intenção é fazer 
as substituições em todo o CTISM. As 
lâmpadas fluorescentes retiradas serão 
colocadas à disposição da UFSM.

Segundo as estimativas do projeto, 
cada lâmpada substituída vai gerar uma 
redução de consumo de cerca de 190 
kWh, o suficiente para abastecer uma 
casa. O consumo médio de energia por 
residência brasileira foi de 160 kWh por 
mês em 2016, segundo os dados da es-
tatal Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE).

No entanto, não é possível saber 
quanto o CTISM vai economizar na con-
ta de luz. Leia mais no site do CTISM.

A turma 421 lançou, na manhã de 
quarta (4), o jornal Eletrocidade, produ-
zido pelos alunos a partir de uma pro-
posta promovida nas aulas de Língua 
Portuguesa do professor Saigon Queve-
do.

O periódico de edição única contém 
12 páginas e traz matérias sobre a Tur-
ma do Ique, o Descubra UFSM, câncer 
de mama, saúde do universitário e fut-
sal, além de um mapa da Universidade, 
dicas de séries e entrevistas.

O lançamento incluiu uma solenidade 
no pátio interno e um coffee break nu-
ma sala de aula.

Na próxima terça (10), será a vez de a 
turma 423 lançar seu jornal A Nuvem 
no auditório do Estúdio SAB, a partir 
das 9h30min.

ANO 1 - N° 28

#Erramos

Comissão divulga lista de votantes

MEC libera R$ 16 milhões em recursos para UFSM
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A equipe rosa, após ser
anunciada campeã da Gincana.

Centro de usinagem CNC, usado em Mecânica.

Lâmpadas fluorescentes em corredor do CTISM.

CTISM conhecerá candidatos
à Direção nesta segunda

16/10 Começa novo bimestre.

16 a 20/10 Ciclo de Palestras
pela manhã, tarde e noite.

28/10 a 1º/11 Progep promove a Semana do Servidor Público junto
ao Simpósio em Gestão Pública, da pós-graduação em Gestão de
Organizações Públicas. A programação inclui palestras, oficinas,
refeições, apresentações artísticas e um passeio pelo campus. Mais
informações em semanaesimposiogp.ufsm.br.

20/10 Inauguração do Estúdio
SAB e do prédio 5D (“prédio
novo”).

Terça, 10 Lançamento do jornal
A Nuvem, da turma 423, às
9h30min no Estúdio SAB.

Quarta, 11 Começa a campanha
eleitoral no CTISM.

23 a 27/10 JAI (Jornada
Acadêmica Integrada)

25/10 Seminário Internacional
de Talian

8/11 Eleição para Direção

O período para a inscrição de chapas 
para a Direção do CTISM será nesta se-
gunda-feira (9), das 8h às 12h e das 13h 
às 17h, na sala do Departamento Admi-
nistrativo. Podem candidatar-se a dire-
tor e vice-diretor os docentes efetivos 
ativos e em exercício no colégio.

Logo após o término do prazo, a Co-
missão de Consulta vai se reunir para 
homologar as chapas inscritas e, em se-
guida, divulgá-las em edital no site do 

CTISM. A Assessoria de Comunicação 
publicará uma notícia sobre as chapas 
no fim da tarde de segunda.

As inscrições devem ser feitas por 
meio de um requerimento dirigido à 
presidente da comissão, Erika Goellner. 
O documento deve conter os nomes 
dos candidatos a diretor e vice-diretor e 
as assinaturas de ambos.

A campanha eleitoral inicia na quarta 
(11). A eleição será em 8 de novembro.

#Agenda
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