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Projetos do CTISM são
homenageados por
unidade do Exército

Colégio celebra
51 anos com
show de alunos

Setor de Tecnologias
de Ensino tem
marca aprovada

Colégio arrecada
leite para Lar
das Vovozinhas,
que enfrenta crise
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Honraria foi concedida pela 6ª Brigada de Infantaria Blindada

Dois projetos do CTISM foram home-
nageados pela 6ª Brigada de Infantaria 
Blindada com a entrega de uma honra-
ria a uma dupla de docentes do colégio. 
O diploma Mérito Niederauer foi entre-
gue aos professores Marcelo Freitas da 
Silva e Miguel Bauermann Brasil em ce-
rimônia na tarde de quinta-feira (5), na 
sede da unidade militar.

Os projetos que motivaram a premia-
ção foram o Escritório de Projetos Eco-
Agile e as aulas ministradas por profes-
sores do CTISM para militares do Cen-
tro de Instrução de Blindados (CI Bld) de 
Santa Maria.

O diploma Mérito Niederauer é desti-
nado a “personalidades civis que te-
nham prestado relevantes serviços” à 
6ª Brigada, segundo descrição inscrita 
em painel na sede da unidade.

O Escritório EcoAgile, que tem Brasil 
como um dos seus coordenadores, de-
fine-se como “uma equipe multidisci-
plinar que coordena a criação e gestão 
ágil de projetos, operando continuada-

O CTISM completou 51 anos de fun-
dação na quarta (4). O aniversário foi 
comemorado com Show de Talentos 
no pátio interno, no fim da tarde – 
evento em que alunos demonstram ha-
bilidades musicais. Houve oito apresen-
tações de estudantes e estagiários.

Após a música, o diretor Rafael Adai-
me Pinto fez uma fala para os alunos e 
servidores que lotavam o pátio. Ele já 
havia feito um pronunciamento na 
abertura do show, na qual homena-
geou a todos que trabalharam pelo 
CTISM ao longo da sua história.

Depois da segunda fala de Rafael, um 
bolo cenográfico foi levado ao centro 
do evento, e os participantes cantaram 
parabéns. Foram servidos hot dogs e 
suco aos alunos na sequência. Veja fo-
tos no site do CTISM.

O Colegiado aprovou, em sessão na 
tarde de sexta-feira (6), a identidade vi-
sual da CTE (Coordenação de Tecnolo-
gias de Ensino). O setor foi criado em 
2017 e engloba o Núcleo EaD e o Estú-
dio SAB, que deixam de existir como se-
tores.

O designer Marcel Jacques, que é ser-
vidor terceirizado da CTE e autor da 
identidade visual, explicou o significa-
do da marca aos conselheiros. De acor-
do com ele, o desenho sintetiza três 
conceitos com os quais o setor vai tra-
balhar: tecnologia, educação e comu-
nicação.

Segundo a coordenadora da CTE, Eri-
ka Goellner, o setor reúne os cursos 
EaD, as funções de produção audiovi-
sual do Estúdio SAB e as produções de 
materiais didáticos do Núcleo EaD, 
além das novas atribuições de promo-
ver e incentivar o uso de tecnologias 
pelos docentes.

Os cursos EaD, no entanto, tiveram 
suas últimas turmas abertas em 2015. 
No início do ano seguinte, o governo 
federal parou de repassar recursos para 
o programa. O CTISM busca voltar a 
ofertar cursos na modalidade.

O CTISM iniciou uma campanha de 
arrecadação de leite integral para o Lar 
das Vovozinhas. As doações estão sen-
do recolhidas pela arquivista Camila Ro-
drigues, do Arquivo Setorial, que criou 
a ação.

As doações de leite podem ser deixa-
das com Camila no Arquivo Setorial, na 
sala 143 – a antiga sala do Estúdio EaD. 
As contribuições também podem ser 
feitas em dinheiro.

A entrega das doações devem ser fei-
ta em maio.

O Lar das Vovozinhas passa por uma 
grave crise financeira. A dívida da insti-
tuição chega a quase R$ 1 milhão, se-
gundo reportagem publicada pelo por-
tal G1. A cifra é a maior da história da 
entidade.

De acordo com a matéria, o Lar é a 
maior instituição de acolhimento de 
idosos do Rio Grande do Sul e abriga 
192 mulheres.

A entidade estuda diminuir os atendi-
mentos. Dez funcionários foram demi-
tidos nos últimos dois meses.

Segundo números do próprio Lar, o 
consumo de leite alcança 100 litros por 
dia.

mente na promoção de suporte às fun-
ções de liderança e treinamento de 
equipes na forma de workshops, soft-
wares e metodologias padronizadas”.

Já Marcelo, coordenador de Educa-
ção Básica, Técnica e Tecnológica, rece-
beu a honraria pelo projeto no qual o 
CTISM dá aulas de hidráulica, pneumá-
tica, eletricidade e eletrônica para mili-
tares do CI Bld. Até o ano passado, ele 
fez parte da equipe de professores que 
ministra as aulas. Leia mais sobre os 
projetos no site do CTISM.
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O diretor Rafael Adaime Pinto fotografa
bolo cenográfico na comemoração

dos 51 anos do CTISM.

#Colegiado

Marca da CTE,
que reúne funções
do Núcleo EaD.

“
MARCELO FREITAS DA SILVA
coordenador de Educação Básica,
Técnica e Tecnológica

Entendo que meu nome foi
apenas um representante
de todos os colegas que
trabalharam nesse projeto

Sexta (13) Biblioteca Setorial promove treinamento sobre ferramen-
tas informacionais do SiB-UFSM. Serão abordadas as ferramentas
do sistema de bibliotecas da UFSM, além de instruções sobre boleto
de multa, renovação e reserva de livros e compra de publicações que
não estão no acervo. Inscrições em goo.gl/V3RPTC.

Domingo (15) Último dia para
inscrição no curso de conheci-
mentos básicos sobre drones da
UFRGS. O curso vai de maio a
dezembro. O link para obter
mais informações está no e-mail
que contém este Boletim.Sábado (14) Jogos Interséries:

finais do futsal masculino
30/4 e 1º/5 Feriado:
Dia do Trabalho

#Agenda
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