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Premiado, 8º ciclo
afro-brasileiro
divulga história
de reinos da África

25 DE NOVEMBRO DE 2017 www.ctism.ufsm.br

Professora e alunos receberão prêmio no Rio pelo evento;
edição deste ano homenageou o colaborador Nei D’Ogum
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Raul está aposentado
após 26 anos no CTISM

CTISM lança vídeo institucional

Feira Hispânica
será no sábado

UFSM comemora
57 anos com shows
e inaugurações

#EntradasESaídas

A programação do aniversário de 57 
anos da UFSM vai começar nesta terça 
(28) com a inauguração da nova rádio 
da instituição, a UniFM. O evento co-
meça às 9h no Salão Imembuí, na Reito-
ria. A rádio vai ao ar na frequência 
107.9 FM.

Outros 12 eventos estão previstos, 
entre os quais estão a abertura do espa-
ço UFSM Silveira Martins, na sexta (1º), 
o Fórum Regional Permanente de Ex-
tensão, no dia 5, apresentações artísti-
cas e shows. A programação será en-
cerrada com um jantar no dia 15. Veja 
a programação completa no site da 
UFSM.

A quarta edição da Feira Hispânica do 
CTISM será no próximo sábado (2). O 
evento consiste na apresentação das 
culturas de países de língua espanhola 
pelos alunos de terceiro ano integrado.

As inscrições para a Feira Hispânica 
estão abertas até sexta (1º) no Departa-
mento de Ensino.

O evento inicia às 8h. As apresenta-
ções sobre Espanha, Chile e Peru come-
çam às 8h15min em diferentes salas de 
aula. Às 9h45min, iniciam México, Co-
lômbia e Uruguai.

No final, haverá uma mostra de mi-
crocuentos (”microcontos”) escritos 
pelos alunos, e uma confraternização 
com pratos típicos dos países.

O CTISM organizou, nas últimas se-
manas, ações para conscientizar sua 
comunidade sobre a coleta seletiva e o 
descarte adequado de resíduos.

A campanha produziu dois vídeos de 
menos de dois minutos cada orientan-
do sobre o tema. Além disso, foram fei-
tos dez móbiles com dados sobre con-
sumo e desperdício, que foram instala-
dos em quatro prédios do CTISM. Leia 
mais e assista aos vídeos no site do 
CTISM.

#Encontro Cerca de 25 servidores participaram, na tarde de terça (21), de uma edição do happy
hour do Grupo de Revitalização no hall do prédio 5D. Foi servido pão com entrevero e salada.

A sétima edição do CEHCAB (Ciclo so-
bre História e Culturas Afro-Brasileiras), 
evento anual do CTISM, homenageou, 
neste sábado (25), o ativista Nei 
D’Ogum, que colaborou com as edi-
ções anteriores do CEHCAB.

Defensor das causas negra e LGBT, 

Nei morreu em agosto. O curta Pobre 
Preto Puto, que conta sua trajetória, foi 
exibido no CEHCAB.

Depois, foi lançado o Caderno de Re-
sumos sobre pesquisas feitas pelos alu-
nos dos terceiros anos integrados sobre 
os impérios que existiram na África an-
tes da colonização europeia.

A professora Roselene Pommer, orga-
nizadora do evento, anunciou que o 
CEHCAB está entre os 11 projetos esco-
lhidos como destaque nacional no De-
safio Criativos da Escola, dentre 1.492 
inscritos.

Roselene e três alunos do CTISM rece-
berão pelo CEHCAB uma premiação do 
Instituto Alana, que promove o Criati-
vos da Escola, em uma cerimônia no Rio 
de Janeiro no dia 5. Leia mais no site 
do CTISM a partir de terça (28).

O técnico administrativo Raul Dalla 
Lana está oficialmente aposentado 
desde o dia 13. Ele estava há 26 anos à 
frente do Almoxarifado do CTISM.

Antes, Raul trabalhou na Imprensa 
Universitária desde 1978. Foi transferi-
do para a função de almoxarife do 
CTISM em 1991.

O diretor Luciano Caldeira Vilanova 
disse que Raul “vai fazer muita falta” 
como uma pessoa “admirada” e “queri-
da” pelos colegas. Luciano elogiou o 

trabalho do servidor, que tinha “todo o 
conhecimento” e “cuidado” na admi-
nistração dos estoques.

Com a saída de Raul, o cargo de almo-
xarife será assumido provisoriamente 
por um servidor terceirizado da Sul-
clean nas próximas semanas. O colégio 
busca preencher a vaga de Raul com 
um cargo que possa se responsabilizar 
pelas funções do Almoxarifado, já que 
o cargo de almoxarife foi extinto do 
quadro da UFSM.

#Agenda

15/12 Fim do 4º bimestre nos
cursos integrados e do 2º nos
cursos subsequentes.

PRÓXIMOS EVENTOS DOS
57 ANOS DA UFSM

Terça, 28 Inauguração da UniFM
horário local 9h      Salão Imembuí

Quinta, 30 Orquestra Sinfônica de Santa Maria
horário local 12h30min      Espaço Multiuso

Sexta, 1º Inauguração do espaço UFSM
Silveira Martins
horário 17h30min

4/12 Orquestra de Cordas
horário local 13h      hall da Reitoria

5/12 Fórum Permanente de Extensão
horário local 13h      auditório do CT

6/12 Recital de Piano e Cortina Lírica
horário local 19h      Centro de Convenções

7/12 Quinteto de Metais
horário local 13h      Espaço Multiuso

7/12 “Especial - Circo Bambo”
horário local 15h      Centro de Convenções

7/12 Sessão aberta no Planetário
horário local 16h      Planetário

Cenas de vídeo sobre o descarte de resíduos.

Cadernos de resumos do ciclo afro-brasileiro.

Vídeos e móbiles
instruem sobre
coleta seletiva

5/12 Integrados e subsequentes:
horário de sexta-feira.

O CTISM divulgou nesta sexta-feira 
(24), na sua página no Facebook, o seu 
novo vídeo institucional – instrumento 
que apresenta o colégio rapidamente.

O vídeo dura cerca de dois minutos e 
exibe dezenas de cenas rápidas sobre o 
cotidiano do CTISM, representando a 
jornada diária de estudantes.

As cenas incluem máquinas em ope-

ração e alunos em aula e circulando pe-
los corredores. Todas as áreas de ensino 
do colégio estão representadas. O ví-
deo não tem narração, e as cenas são 
acompanhadas por uma trilha sonora 
eletrônica.

Ele foi produzido para ser utilizado 
como uma apresentação do CTISM e 
poderá ser exibido em diversas situa-

ções.
O vídeo foi produzido pela Assessoria 

de Comunicação com o apoio do Nú-
cleo EaD e do CAL (Centro de Artes e Le-
tras). As gravações demoraram cerca de 
25 horas.

Os atores utilizados no vídeo são, em 
sua maioria, alunos e professores do 
colégio.  Assista no site do CTISM.

Cenas do vídeo
institucional do CTISM.
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