
O prestígio do CTISM marcou o jantar-baile do Cinquentenário na noite desta 
terça-feira (4), data em que o colégio completou 50 anos de fundação. A lista de 
convidados do evento, realizado no salão Bianco Nero, continha 260 pessoas.

Entre os presentes, estavam o prefeito Jorge Pozzobom, o presidente da Câmara 
de Vereadores, Admar Pozzobom, o reitor Paulo Afonso Burmann, o vice-reitor 
Paulo Bayard, representantes das Forças Armadas, pró-reitores, chefes de centros 

O NTE (Núcleo de Tecnologia Educa-
cional), da UFSM, divulgou, nesta quin-
ta-feira (6), a versão compacta do do-
cumentário CTISM 50 Anos, exibida no 
jantar do Cinquentenário.

O filme contém depoimentos de nove 
pessoas. Todas elas foram estudantes 
do CTISM. Algumas tornaram-se, mais 
tarde, professores. Os entrevistados 
contam a história da escola, suas expe-
riências e aprendizados.

O documentário busca resgatar a 
trajetória do CTISM através das 
histórias de pessoas que vivenciaram a 
escola. Assista o documentário 
compacto no nosso site.

O professor Rafael Adaime Pinto se 
tornou diretor do Departamento de En-
sino nesta quinta-feira (6). Ele, que já e-
ra substituto na função desde outubro, 
assume após a saída de Marcos Daniel 
Zancan, que ocupava a direção de 
Ensino há sete anos.

Rafael possui graduação, mestrado e 
doutorado em Engenharia Elétrica pela 
UFSM, e pós-doutorado na área pela U-
niversidade de Oviedo, na Espanha. A-
lém disso, é graduado no programa de 
Formação de Professores da UFSM.

O novo diretor de Ensino concedeu u-

O auditório do CTISM recebeu, no do-
mingo passado (2), um evento de pales-
tras do Rotaract Club de Santa Maria Li-
berdade, filial santa-mariense da ONG 
Rotary International.

O Rotary é uma organização filantró-
pica de líderes de negócios e profissio-
nais que presta serviços humanitários 
com o objetivo de disseminar a boa 
vontade.

O Rotaract Club leva auxílio às regiões 
carentes de Santa Maria.

O Labiomec (Laboratório de Biome-
cânica da UFSM) promoveu uma ativi-
dade para alunos na manhã de quinta-
feira (6). O evento foi em razão do Dia 
Nacional da Biomecânica.

Biomecânica é um ramo da Biologia 
que estuda a aplicação das leis mecâni-
cas a organismos vivos.

A atividade foi para os terceiros anos 
integrados e teve início no auditório do 
CTISM com uma palestra que contextu-
alizou o assunto da Biomecânica.

Em seguida, em sala de aula, foram 
feitas atividades práticas sobre o tema.

O Cinquentenário do CTISM foi mar-
cado por uma atividade especial, com 
música, jogos e brindes, nesta quarta-
feira (5), no estacionamento do prédio 
principal. O evento foi planejado para 
atender os alunos da escola.

A festa de quarta ocupou toda a tar-
de. Os alunos integrados não tiveram 
aulas durante o dia. Além de estudan-
tes do CTISM, estavam presentes pro-
fessores, técnico-administrativos e visi-
tantes de outros centros da UFSM.

O evento foi aberto às 14h com um 
show de talentos organizado pelo Dacti 
(Diretório Acadêmico do CTISM). Ca-
torze alunos cantaram e tocaram.

Por volta das 15h15min, começou 
uma edição do Point Atlântida, ativida-
de promovida pela Rádio Atlântida e 
comandada pelo comunicador Fabia-
no Oliveira. O Point teve música ao vivo 
e um game que opôs dois grupos de a-
lunos. Leia mais no nosso site.
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Festa para alunos tem shows e brincadeiras

Filme dos 50 anos reúne histórias e emoções

Rafael assume direção de Ensino Alunos participam de atividade de Biomecânica

CTISM recebe
evento da
ONG Rotary
International
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● JANTAR-BAILE MARCA CINQUENTENÁRIO ● LISTA DE CONVIDADOS TINHA 260 PESSOAS
● PREFEITO E REITOR PRESTIGIAM ● PAPEL DO CTISM É ‘FUNDAMENTAL’, DIZ POZZOBOM
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e órgãos da UFSM, membros do Gabinete do Reitor e empresários, além do diretor 
Luciano Caldeira Vilanova, do vice-diretor Marcelo Freitas da Silva e de dezenas de 
professores e técnico-administrativos do CTISM, entre atuais e apo-sentados.

Avaliado como um sucesso dentro da escola, o jantar coroa as comemorações 
dos 50 anos iniciadas em junho de 2016 com o lançamento do selo do Cinquente-
nário. Leia mais no nosso site.

#Agenda 24/4 Semana de Conscientização sobre Ruídos
Evento, para as turmas 411 e 413, terá palestras e triagem auditiva.
Horário: manhã
Local: auditório do CTISM

4/5 Eleição para Dacti
Alunos votarão para escolher qual chapa ficará à frente do Diretório Acadêmico do 
CTISM pelo próximo ano.

Maio Inauguração do Escritório de Projetos EcoAgile no Tecnoparque

Em breve Mesa redonda sobre empreendedorismo e oficina com a Liga de 
Empreendedorismo i9
Atividade será para os alunos subsequentes do último ano.

18/4 Homenagem ao Cinquentenário na Câmara de Vereadores
Horário: 14h - 15h30min
Local: plenário da Câmara

CTISM NO CENTRO
DAS ATENÇÕES

Luciano (à esquerda) discursa na
abertura do jantar do Cinquentenário.

#Ctism50

Alunos do CTISM assistem show de talentos que abriu o evento de comemoração do Cinquentenário no estacionamento do prédio principal da escola.

#SucessãoNoEnsino

ma entrevista ao site do CTISM na ter-
ça-feira (4). Ele disse que substituir Zan-
can é um “desafio muito grande”. 
“Estou disposto a encarar”, “aprender” 
e “me superar”, emenda Rafael.

Ele resume o papel do setor como 
“confiança”. “Os alunos têm que con-
fiar, os professores têm que confiar”, 
frisa ele.

Rafael falou ainda sobre o papel do 
Departamento de Ensino e a aplicação 
da reforma do Ensino Médio no CTISM. 
Leia o conteúdo completo da entre-
vista com Rafael no nosso site.

Assista o documentário
em www.ctism.ufsm.br

Aluno participa de simulação de Biomecânica
com equipe do Labiomec, em sala de aula
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