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Trabalho do curso de
Redes é premiado entre
40 melhores da JAI

Painel debate ensino de história e
cultura afro-brasileira e indígena
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Projeto busca otimizar estrutura de distribuição de internet

Vereador Valdir Oliveira e estagiárias do CTISM exibem moção da Câmara em homenagem ao ciclo
afro- brasileiro do colégio durante painel que discutiu lei sobre ensino de história negra e indígena.

Um projeto do curso superior de Re-
des de Computadores foi escolhido pa-
ra representar o CTISM entre os 40 me-
lhores trabalhos apresentados na edi-
ção de 2017 da JAI (Jornada Acadêmica 
Integrada). O apresentador do projeto, 
Francisco Palermo, do 3º semestre do 
curso de Redes, e a professora orienta-
dora, Viviane Köhler, receberam o certi-
ficado de premiação na cerimônia dos 
40 melhores, na tarde do dia 22, no au-
ditório do prédio 74C.

O projeto teve início há cerca de um 
ano e meio como trabalho de conclu-
são de curso de uma aluna, mas faz par-
te de um contexto maior de desenvolvi-
mento de projetos ligados à otimização 
que já dura quatro anos, segundo a 
professora Viviane.

O trabalho apresenta um modelo ma-
temático capaz de projetar da forma 
mais otimizada possível a infraestrutura 
de distribuição de internet em um am-
biente. Leia mais no site do CTISM.
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Um painel reuniu oito mulheres ne-
gras no auditório do CTISM, na noite do 
dia 21, para debater o acesso de negros 
e indígenas à educação e a permanên-
cia do racismo no ensino e na socieda-
de.

O ponto de partida do debate foi a lei 
que estabelece o ensino obrigatório de 
história e cultura afro-brasileiras e indí-
genas nos ensinos fundamental e mé-
dio no Brasil. A norma completou dez 

O CTISM vai comemorar seu aniversário de 51 anos nesta quarta-feira (4) com 
uma atividade no final da tarde. A partir das 17h30min, o Decti (Diretório Estudan-
til do CTISM) vai promover uma edição do Show de Talentos – evento em que os 
alunos demonstram suas habilidades musicais cantando e tocando instrumentos. 
A atividade será no pátio interno. Uma fala da Direção está marcada para às 
18h30min. Em seguida, será cantado o “Parabéns” e hot dogs serão distribuídos 
para os alunos e servidores do CTISM.

anos em janeiro e é um complemento à 
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção). A data do painel, 21 de março, foi 
escolhida por ser o Dia Internacional do 
Combate à Discriminação Racial.

Segundo o professor Júlio Quevedo, 
do curso de História da UFSM, que fez 
uma fala no início do evento, o CTISM é 
uma das únicas escolas técnicas que 
aplica a legislação. Leia mais no site 
do CTISM.

10/4 Laboratório de Biomecânica realiza atividades para professores e alunos durante a manhã, em comemoração ao Dia Mundial da
Biomecânica – que estuda a aplicação das leis mecânicas nos seres vivos. Após palestra às 7h30min, alunos participarão de oficinas.

Sábado (7) Alunos integrados competem no segundo dia dos Jogos Interséries, das 8h às 12h, no Ginásio Poliesportivo, no torneio de
vôlei misto e na primeira fase do torneio de futsal masculino. As finais do futsal serão disputadas no dia 14.

Quinta (5) Professores do CTISM serão premiados com o diploma
Mérito Niederauer por projeto desenvolvido com o Exército. A ceri-
mônia será no quartel da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, às 16h.

Aniversário do CTISM terá Show de
Talentos e hot dogs nesta quarta
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