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A turma 423 lançou, na manhã de ter-
ça (10), o jornal A Nuvem, produzido 
pelos alunos a partir de uma proposta 
promovida nas aulas de Língua Portu-
guesa do professor Saigon Quevedo.

A 421 havia lançado seu jornal Eletro-
cidade no dia 4.

No evento desta terça, que lotou o 
auditório do Estúdio SAB, a turma de In-
formática para Internet exibiu um vídeo 
com os bastidores da produção do jor-
nal. Em seguida, falaram autoridades e 
os convidados passaram para um cof-
fee break.

A Nuvem contém matérias sobre es-
porte, comida e uma entrevista sobre 
depressão, além de dicas de eventos e 
séries e horóscopo. A manchete é sobre 
o Escritório de Projetos EcoAgile.

423 é 2ª turma
a lançar jornal

A aluna Fernanda Vidal (423)
apresenta o jornal A Nuvem

no auditório do Estúdio SAB.

Ciclo de Palestras terá 3 eventos para servidores

O CTISM vai promover, no dia 25, o 
Seminário Internacional de Talian. Os 
convidados do evento são Alessandro 
Mocellin, um dos maiores especialistas 
mundiais na língua vêneta, falada na re-
gião italiana do Vêneto, e Darcy Loss 
Luzzatto, referência no estudo do talian 
– idioma desenvolvido no Sul do Brasil a 
partir da língua vêneta pelos imigrantes 
vindos do nordeste da Itália.

O seminário vai discutir a história das 
línguas talian e vêneta e sua importân-
cia cultural no Brasil e na Itália.

Pela manhã, o evento será destinado 
a alunos do CTISM e de outras unidades 
da UFSM. À tarde, o público será com-
posto por servidores, autoridades, as-
sociações culturais e estudiosos da 
área. Inscrições estão abertas até o dia 
22 na aba “Eventos” do site do CTISM.

A edição de 2017 do Ciclo de Pales-
tras vai ocorrer ao longo da próxima se-
mana. A programação contém 18 
eventos nos três turnos, que incluem 
palestras e minicursos.

A maioria dos eventos é destinada 

O Lami (Laboratório de Manutenção 
em Informática) passou a contar nesta 
semana com o administrador Kenner 
Xavier entre seus servidores. Ele foi 
removido do CCNE (Centro de Ciências 
Naturais e Exatas).

aos alunos, e as turmas serão liberadas 
das aulas para comparecerem às ativi-
dades. Todas as palestras vão acontecer 
no auditório do CTISM.

Em paralelo, o curso de Segurança do 
Trabalho organiza seu próprio Ciclo de 

Palestras, que ocorre nos mesmos dias 
no auditório do Estúdio SAB, com uma 
palestra por noite.

Confira a programação completa 
do Ciclo, com o público de cada ati-
vidade, no site do CTISM.

Especialistas nas
línguas vêneta e
talian estarão
em seminário
no CTISM

Lami tem novo servidor

#Agenda

PROGRAMAÇÃO DO CICLO DE PALESTRAS PARA SERVIDORES

segunda (16)
Mudanças no ensino médio

 Luciana Zambonpalestrante
 15h30minhorário

terça (17)
Proeja: 10 anos de contribuições

 reitora do Institutopalestrantes
Federal Farroupilha, Carla
Jardim; chefe de gabinete Angela
Maria Andrade Marinho

 14hhorário

quarta (18)
Desafios da educação
profissional: ensino
integrado e Proeja

 Fábiopalestrante
Azambuja Marçal

 14hhorário

16/10 Comissão de Consulta
divulga lista definitiva de
votantes.

16 a 20/10 Período para
inscrição de mesários

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

9/11 Agittec promove o Salão de
Inovação e Empreendedorismo,
que tem inscrições gratuitas em
www.antecipei.com.br/sie2017.
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