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Alunos falam de aprendizado após
ouvirem sobreviventes do Holocausto

16 DE DEZEMBRO DE 2017 www.ctism.ufsm.br

Turmas 431 e 433 ouviram relatos de alemão e holandeses em visita à Federação Israelita do RS, em Porto Alegre
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433 encerra
disciplina
com planos
de negócio

Lancheria terá
horário reduzido
nas férias

CTISM terá festa de fim de ano
Colégio é vice-
campeão em
torneio de futsal

Assessoria do
reitor destaca
ciclo afro-
brasileiro

O diretor eleito Rafael, membro da banca avaliadora, faz comentário sobre apresentação de alunos.

O Ciclo de Estudos sobre História e 
Culturas Afro-Brasileiras, projeto de-
senvolvido no CTISM, foi tema de uma 
reportagem produzida pela Assessoria 
de Comunicação do Gabinete do Reitor 
e publicada no site da UFSM na quarta-
feira (13). A divulgação é consequência 
da premiação recebida pelo projeto, 
que foi um dos 11 vencedores do Desa-
fio Criativos da Escola, do Instituto Ala-
na, entre 1.492 inscritos de todo o Bra-
sil. Leia no site da UFSM.

até encontrar uma tropa britânica.
Outros dois sobreviventes relataram 

suas vivências no auditório da Federa-
ção Israelita. Ambos vivem hoje em Por-
to Alegre, assim como Stanton. O pai-
nel teve a mediação da professora Ieda 
Gutfriend. Os alunos do CTISM estavam 
acompanhados pelos professores Rose-
lene Pommer e Saul Azzolin Bonaldo. 
No final do evento, uma placa de alumí-
nio assinada pelos estudantes foi entre-
gue aos organizadores do painel, e os 
sobreviventes foram presenteados com 
doces artesanais.

“Fomos agraciados em poder propor-
cionar a nossos alunos a oportunidade 
de vivenciar a História”, diz Saul. Leia 
mais no site do CTISM.

Duas turmas de alunos do CTISM ou-
viram depoimentos de três sobreviven-
tes do Holocausto em visita à Federa-
ção Israelita do Rio Grande do Sul, em 
Porto Alegre, no dia 27. Os estudantes 
da 431 e da 433 participaram do painel 
“Compromisso Moral e Lições de Soli-
dariedade”, que já foi apresentado para 
quase cem grupos de alunos de escolas 
gaúchas desde 2008.

As histórias emocionaram os alunos. 
Um deles, Rafael Horvath (431), conta 
que, durante a ida para Porto Alegre, 
reclamou das condições do ônibus dis-
ponibilizado pela UFSM para a viagem. 
No entanto, mudou de percepção ao 
ouvir o relato de Curtis Stanton, judeu 
alemão que foi levado pelas autorida-
des nazistas ao campo de concentração 
de Auschwitz, na Polônia, aos 15 anos.

Stanton, hoje com 88 anos, foi obri-
gado a ir de Hamburgo, onde vivia, para 
um gueto polonês em um vagão de 
trem com dezenas de pessoas, sem co-
mida e banheiro. Depois, foi transpor-
tado para Auschwitz nas mesmas con-
dições. Lá, sua mãe foi assassinada. 
Quando a campanha soviética que mais 
tarde derrubaria o regime nazista se 
aproximou do local, Stanton e um gru-
po de judeus foram obrigados a cami-
nhar sem saber para onde. Em certo 
momento, foram abandonados pelos 
nazistas, e continuaram caminhando 

Um evento no qual os alunos apre-
sentaram planos de negócio para uma 
banca avaliadora encerrou a disciplina 
de Princípios de Gestão para a turma 
433, na quarta (13). O EcoLAB Design 
Experiment ocorreu no Santa Maria 
Tecnoparque, onde o Escritório de Pro-
jetos EcoAgile, do CTISM, possui sede. 
A nota atribuída pela banca avaliadora 
consistiu na média final dos estudantes 
na disciplina. Leia mais no site do 
CTISM.

A lancheria do prédio 5D ficará fecha-
da na próxima semana, e reabrirá no dia 
2. Até a volta às aulas, o local vai funcio-
nar em horário reduzido, das 9h às 15h. 
Na semana do Carnaval, que será em 13 
de fevereiro.

O time representante do CTISM foi vi-
ce-campeão do torneio de futsal Inte-
gra UFSM, no final de novembro. O co-
légio perdeu a final por 3 a 2 para o time 
da Facos (Faculdade de Comunicação 
Social). Leia mais no site do CTISM.

#Agenda

5/1 Cerimônia de formatura
dos cursos superiores

11/1 Cerimônia de conclusão de
disciplinas dos cursos
integrados, a partir das 18h, no
Park Hotel Morotin.

“

“

RAFAEL HORVATH
aluno da 431

VITÓRIA PIZZUTTI
aluna da 433

A professora Ieda Gutfriend e os
sobreviventes do Holocausto

Johannes Melis, Curtis Stanton e Bernard
Kats em painel para alunos do CTISM.

> CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO
QUANDO quarta (20) às 18h
ONDE Ginásio Poliesportivo
VALOR R$ 15 sem cerveja;
R$ 25 com cerveja
CARDÁPIO “salchipão”, carne picada,
pão com alho, refrigerante e cerveja
PAGAMENTO Coordenação
de Registros Escolares

Foi um genocídio que
aconteceu a menos de um
século e que mesmo assim
as pessoas esquecem.
Então é muito importante
esse ato de lembrar

Eu só não consigo
entender porque fizeram
isso [o Holocausto]
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