
CTISM inaugura Estúdio SAB e prédio 5D

#EleiçõesDireção2017

Comissão divulga listas definitivas
de votantes e preliminar de mesários

Evento internacional expõe história do talian

Coquetel no hall do prédio 5D, após cerimônia
de inauguração do edifício e do Estúdio SAB.

O italiano Alessandro Mocellin e o gaúcho Darcy Loss Luzzatto exibem obras de sua própria autoria.

O CTISM inaugurou oficialmente, na 
tarde do dia 20, os seus dois prédios 
mais recentes: o Estúdio SAB e o prédio 
de laboratórios 5D. A cerimônia de 
inauguração contou com pronuncia-
mentos do reitor Paulo Afonso Bur-
mann e de Maria das Graças Costa Néry 
da Silva, da Setec (Secretaria de Educa-
ção Profissional e Tecnológica), do Mi-
nistério da Educação.

Também falaram no evento o diretor 
Luciano Caldeira Vilanova e o coorde-
nador do Núcleo EaD do CTISM, Paulo 
Roberto Colusso, que abriu a cerimônia 
apresentando o trabalho de educação a 
distância feito no colégio e destacando 
a obra do cineasta Sérgio de Assis Brasil 
(1947-2007), cujas iniciais dão nome ao 
Estúdio SAB. Já Luciano relembrou, em 
sua fala, o planejamento e a execução 
das obras dos dois edifícios e descreveu 
o prédio 5D.

No fim da cerimônia, foram descerra-
das as placas dos prédios e os convida-
dos passaram para um coquetel no hall 
do 5D. Saiba mais sobre os prédios 
no site do CTISM.

Depois de 142 anos desde o início da 
imigração italiana para o Sul do Brasil, o 
idioma desenvolvido por esses viajantes 
e seus descendentes, o talian, foi tema 
de um seminário no auditório do CTISM 
na quarta (25). O Seminário Inter-nacio-
nal Talian trouxe ao colégio o italiano 
Alessandro Mocellin, um dos maiores 
especialistas do mundo no idioma vê-
neto – falado na região italiana homô-
nima –, e o gaúcho Darcy Loss Luzzatto, 
principal pesquisador da língua talian.

Dividido em dois momentos, o evento 
teve como público, na parte da tarde, 
autoridades públicas, diretores de esco-
las e líderes de associações culturais de 
Santa Maria e de municípios da Quarta 
Colônia. Entre as autoridades, estava o 
prefeito de Ivorá, Ademar Simonetti 
Zorzi.

Estavam presentes ainda o coordena-
dor e alunos do Istituto 8 Marzo, que 
oferece o equivalente ao ensino médio 
na cidade vêneta de Mirano, a cerca de 
20 km de Veneza, e estudantes do cam-
pus de Jaguari do Instituto Federal Far-
roupilha, além de servidores do CTISM 
e de jornalistas.

Antes, pela manhã, o seminário foi re-
alizado para turmas dos cursos técnicos 

integrados do CTISM.

TALIAN
O evento deu início ao Projeto Talian, 

o novo projeto de extensão do CTISM, 
coordenado pelo professor Marcos Da-
niel Zancan, que visa valorizar e preser-
var a língua talian.

Ao longo de sua palestra no evento, 
Luzzatto, autor de um dicionário de tali-
an e de livros e poemas no idioma, con-
tou a história e curiosidades dos des-
cendentes dos imigrantes do norte da 
Itália no Rio Grande do Sul. Luzzatto, 
ele próprio procedente de família tren-
tina, fez um apelo para que a cultura e a 
língua dos imigrantes seja valorizada e 
mantida.

VENEZA
Em sua palestra no Seminário Interna-

cional Talian, Alessandro Mocellin falou 
em vêneto. O idioma predomina no Vê-
neto – a região italiana que tem Veneza 
como capital. Mocellin, diretor da Aca-
demia da Língua Vêneta, discorreu so-
bre a história do local e sobre as carac-
terísticas do idioma – e suas diferenças 
em relação ao italiano. Leia mais so-
bre a história no site do CTISM.

A Comissão de Consulta divulgou 
nesta quinta-feira (26) as listagens defi-
nitivas de votantes para a eleição para 
diretor e vice-diretor do CTISM, e tam-
bém a lista preliminar de mesários. Es-
tão inscritos para votar 1.430 alunos, 
115 professores ativos e aposentados e 
47 técnicos administrativos ativos e 
aposentados. A lista de mesários con-
tém 22 nomes.

Podem votar os servidores efetivos e 
os substitutos contratados antes de 4 
de outubro e cujo contrato ainda esteja 
em vigor no dia da eleição. Os únicos 
alunos que não podem exercer o sufrá-
gio são aqueles com trancamento total 

de matrícula.
O pleito vai ocorrer no dia 8 de no-

vembro. Acesse as listas de votantes 
e de mesários no site do CTISM.

O servidor Aldrei Augustus Alfaro 
Bastos deixou sua função no Departa-
mento de Ensino e agora está lotado na 
coordenação do Programa de Residên-
cia Médica Multiprofissional, do CCS 
(Centro de Ciências da Saúde). A vaga 
dele no Ensino está em aberto.

Evento contou com reitor e coordenadora do setor de educação a distância da Setec; 5D custou R$ 2,5 milhões e SAB, R$ 780 mil

#Agenda

7/11 Encerram inscrições para CTISM e do Colégio Politécnico.

6 e 7/11 Candidatos a diretor, Rafael Adaime Pinto, e a vice-diretor,
Fabio Franciscato, expõem sua plataforma de gestão no auditório
para alunos, no dia 6, e para servidores, no dia 7.

8/11 Eleição para Direção
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#Biologia Modelos de vírus HIV (1), neurônio (2 e 4) e célula vegetal (3) confeccionados por alunos
dos 2ºs anos integrados. Além desses, a Mostra de Citologia, que acabou na segunda (23), continha
outros 14 modelos de células e vírus. A confecção foi trabalho avaliativo da disciplina de Biologia.
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Prédio 5D Estúdio SAB
CUSTO R$ 2,5 milhões

 ÁREA 1.950 m²

CUSTO R$ 780 mil

 ÁREA 565 m²

ESTRUTURA 19 salas (laboratórios,
salas de professores, espaço
para alunos) e lanchonete

ESTRUTURA cinco salas, estúdio
de TV e auditório

De sábado (28) a quarta (1º) 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.

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