
Curta da Equipe
EaD fica em 3º
em concurso

Direção deseja
feliz Natal
e Ano Novo

Conselhos de classe serão nos dias 3 e 4

Projeto de alunos é selecionado
no concurso Perfil Empreendedor

Câmara aprova moção em homenagem
ao ciclo afro-brasileiro do CTISM

Os alunos Glauco, Thiago e Monise (432) com banner do projeto que apresentaram na Feisma.

Roselene cumprimenta o presidente da Câmara
de Santa Maria, Admar Pozzobom (PSDB).

5/1 Formatura dos cursos superiores, a partir das 17h, no auditório.

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

Um projeto desenvolvido por alunos 
do CTISM estava entre os sete selecio-
nados para ser apresentado a avaliado-
res em uma das categorias do Perfil Em-
preendedor, da RBS TV, em novembro, 
na Feisma – a maior feira de indústria, 
comércio e serviços de Santa Maria. 
Mais de 50 projetos concorriam na ca-
tegoria de ensino médio.

Os vereadores santa-marienses apro-
varam por unanimidade, nesta quinta-
feira (21), uma moção em homenagem 
ao CEHCAB (Ciclo de Estudos sobre His-
tória e Culturas Afro-Brasileiras), proje-
to promovido pelo CTISM desde 2010.

No início do mês, o CEHCAB havia si-
do premiado como um dos 11 desta-

ques nacionais do Desafio Criativos da 
Escola, entre 1.492 inscritos de todo o 
Brasil.

A moção foi aprovada pelos vereado-
res durante sessão da Câmara. O autor 
da moção, Valdir Oliveira (PT), fez um 
d iscurso em parabenização ao 
CEHCAB. A professora Roselene Pom-

mer, coordenadora do projeto, ocupou 
um assento na Mesa Diretora da Casa 
durante a fala de Oliveira e a votação da 
moção. Um grupo de alunos e servido-
res técnico-administrativos do CTISM 
acompanharam a sessão nas galerias 
da Câmara. Leia mais no site do 
CTISM.

O projeto trata de um aplicativo cha-
mado BusWay, que informaria ao usuá-
rio a localização em tempo real de cada 
ônibus da cidade e se possuem acessibi-
lidade para cadeirantes ou não. A ideia 
foi desenvolvida pelos alunos Glauco 
Raddatz, Monise Simões Taschetto e 
Thiago Alves dos Reis, da turma 432. 
Leia mais no site do CTISM.

A Direção do CTISM divulgou, nesta 
sexta-feira (22), uma mensagem de fim 
de ano. Leia a seguir:
6
Que neste Natal o amor e a esperança 

preencham seus corações, e que o Ano 
Novo traga grandes realizações e muita 
felicidade. Que haja saúde, alegria e 
bons sentimentos para compartilhar. E 
que cada um celebre essas festas junto 
dos que mais ama.

Boas festas a todos!
A Direção

O curta-metragem Ciclo do Tributo, 
da Equipe NEaD do CTISM, ficou em 
terceiro lugar no Concurso Universitá-
rio de Curta-Metragem Luz, Câmera e 
Educação Fiscal na categoria para estu-
dantes universitários. Os vencedores 
foram anunciados e premiados na ter-
ça-feira (19) na sede da Receita Federal 
em Santa Maria.

O concurso tem o objetivo de disse-
minar a ideia de que os tributos possu-
em uma função social e econômica im-
portante. Leia mais no site do 
CTISM.

#Agenda
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CONSELHOS EM JANEIRO

Dia 3
8h 432
9h 422
10h 412
11h 431
13h30min 421

14h30min 411
15h30min 433
16h30min 423
17h30min 413

Dia 4
8h 328
9h 348
10h 368
11h 249
11h30min 229
13h30min 347
14h 327
14h30min 346
15h 326

15h30min 345
16h 325
16h30min 341
17h 321
17h30min 342
18h 322
18h30min 344
19h 324
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