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Colegiado aprova
calendário de 2018

Alessandro será
diretor em
exercício até que
Rafael assuma

CTISM lança livro de alunos do Proeja

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

Ano começa com Seminário de Planejamento Educacional no
início de março; aulas em todos os cursos começam em 5/3

ANO 1 - N° 38
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Os professores Romário Volk, Maristela Bazzan, Clides Pereira e Gisele Holzschuh no lançamento.

Luciano faz o seu último discurso como diretor.

O Colegiado aprovou o Calendário 
Escolar de 2018 dos cursos técnicos em 
sessão na manhã de segunda-feira (18). 
O documento prevê que as aulas come-
cem no dia 5 de março, uma segunda-
feira.

Nos cursos de graduação e pós-gra-
duação, as aulas começam no mesmo 
dia, de acordo com o Calendário Aca-
dêmico da UFSM, que foi divulgado 
nesta quinta-feira (21).

Antes, nos dias 1º e 2 de março, have-
rá o Seminário de Planejamento Educa-
cional, que reúne os servidores para dis-
cutir assuntos ligados ao CTISM, ao en-
sino e à administração.

Ao longo do ano letivo, haverá nove 
feriados em dias de semana – cinco de-
les prolongados. De todos os feriados, 
o único que cairá no início da semana 
será o prolongado do Dia do Trabalho.

Como os feriados vão atingir sobretu-
do as sextas-feiras, foram escolhidos 
cinco dias ao longo do ano para recu-
perar o horário de sexta, e mais um dia 
para o horário de quinta-feira.

Para os cursos integrados e subse-
quentes, as aulas vão até 7 de dezem-
bro, e a semana seguinte a essa data é 
de exames. Já para o curso de Eletrome-
cânica Proeja, as aulas acabam em 14 
de dezembro.

O recesso do inverno terá duas sema-
nas em julho. A semana anterior ao re-

O CTISM lançou, na última sexta-feira 
(15), o livro Retratos do que Vejo, que 
reúne textos literários escritos pelos 
alunos do curso de Eletromecânica Pro-
eja. O evento, no auditório Wilson Aita, 
do CT (Centro de Tecnologia), teve a 
participação de alguns dos estudantes, 
que leram suas obras no palco. Estavam 
presentes no lançamento familiares dos 
alunos e docentes do CTISM.

O livro foi desenvolvido ao longo de 
todo o semestre pelos alunos sob orien-
tação das professoras Gisele Holzschuh 
e Maristela Andréa Bazzan e dos pro-
fessores em exercício Clides Aliande Lo-

O diretor Luciano Caldeira Vilanova 
estará em férias a partir desta terça-fei-
ra (26) e retornará apenas depois do iní-
cio da gestão de Rafael Adaime Pinto.

Como o vice-diretor Marcelo Freitas 
da Silva também ficará afastado até fe-
vereiro, o diretor do Departamento Téc-
nico, Alessandro de Franceschi, atuará 
como diretor em exercício até 22 de ja-
neiro.

No dia 23, Alessandro entrará em fé-
rias e Rafael, chefe do Departamento 
de Ensino, assumirá como diretor em 
exercício até o início oficial de sua ges-
tão, em 1º de fevereiro.

A cerimônia de posse deve ficar para 
o início do ano letivo.

cesso também é de exames para os 
subsequentes.

EVENTOS
O Ciclo de Palestras foi marcado para 

a semana de 15 a 19 de outubro, mas a 
data pode ser alterada para que coinci-
da com a JAI (Jornada Acadêmica Inte-
grada), segundo o diretor eleito Rafael 
Adaime Pinto, que integrou a comissão 
responsável por elaborar o calendário.

Estão previstos também os demais 
eventos tradicionais do CTISM – Encon-
tro dos Estagiários, Seminário de Orien-
tação, Ciclo sobre História e Culturas 
Afro-Brasileiras, Feira Hispânica, Inter-
séries, Torneio de Xadrez e gincana – e 
a segunda edição do ExperienCTISM.  
Acesse os calendários nos sites do 
CTISM e da UFSM.

LUCIANO
A sessão do Colegiado que avalizou o 

calendário foi a última presidida pelo 
diretor Luciano Caldeira Vilanova, cuja 
gestão termina em 31 de janeiro. Mes-
mo se houver outra sessão até lá, ela se-
rá presidida pelo diretor do Departa-
mento Técnico, Alessandro de Frances-
chi, que assume como diretor em exer-
cício a partir desta terça-feira (26).

O Colegiado aprovou também o afas-
tamento do professor William Lemos 
Bevilaqua para doutorado.

reto Pereira e Romário Volk nas aulas de 
Linguagens.

O lançamento foi o último evento pú-
blico do diretor Luciano Caldeira Vila-
nova no cargo. Ele entra em férias na 
terça (26) e retorna após a posse do seu 
sucessor, Rafael Adaime Pinto, no dia 
1º de fevereiro.

Na sua fala, Luciano disse que “a lite-
ratura sempre nos surpreende”, mas 
que estava novamente surpreendido 
com o trabalho das turmas do Proeja. 
Antes de Luciano, Rafael também fez 
um pronunciamento. Leia mais no si-
te do CTISM.

AS CHAVES DO CALENDÁRIO DE 2018
Aulas começam em 5/3

1º e 3/3 Seminário de
Planejamento Educacional

 ExperienCTISM17/3

 Torneio de Xadrez e Ping-Pong24/3

 Jogos de Integração7 e 14/4

 Gincana de Integração7/7

 Seminário de Orientação Profissional23/8

 Jogos de Integração25/8

 Ciclo de Palestras15 a 19/10

 Feira Hispânica10/11

 Ciclo de Estudos sobre24/11
História e Culturas Afro-Brasileiras

1º bimestre 5 de março a 11 de maio
 14 de maio a 13 de julho2º bimestre
 30 de julho a 28 de setembro3º bimestre
 1º de outubro a 14 de dezembro4º bimestre

EXAMES
9 a 13 de julho (só subsequentes) e 10 a 14
de dezembro (integrados e subsequentes)

FERIADOS EM DIAS DE SEMANA
30/3 Sexta-Feira Santa

 Dia do Trabalho30/4 e 1º/5
 Aniversário de Santa Maria17 e 18/5

 Corpus Christi31/5 e 1º/6
 Independência do Brasil7/9

 Dia do Gaúcho20 e 21/9
 Nossa Senhora Aparecida12/10

 Finados2/11
 Proclamação da República15 e 16/11

Mais notícias na página 2


	Page 1

