
Congresso de EPT é cancelado
por greve dos caminhoneiros

CTISM promove ações
contra LGBTfobia

Votação mantém gestão do Decti

UFSM suspende aulas na segunda

A Comissão Organizadora anunciou 
nesta sexta-feira (25) o adiamento do 
Congresso de Educação Profissional e 
Tecnológica, que seria sediado no 
CTISM nas próximas terça e quarta-fei-
ra (29 e 30). A nova data do evento ain-
da não está marcada. Leia a nota escrita 
pelos organizadores:
6
6
A Comissão Organizadora do I Con-

gresso de Educação Profissional e Tec-
nológica: EBTT 10 anos, vem a público 
informar o cancelamento do evento 
acadêmico que seria realizado nos dias 
29 e 30 de maio, no Colégio Técnico In-
dustrial de Santa Maria.

Esta medida foi tomada em decorrên-

A chapa Em Frente, única que concor-
ria na eleição para o Decti (Diretório Es-
tudantil do CTISM), recebeu 122 votos 
a favor e 9 contra na votação desta 
quinta-feira (24), e ficará à frente do ór-
gão pelos próximos 12 meses. Duas 
pessoas votaram em branco.

A chapa representa a continuação da 
gestão cessante, Renovação, e mantém 
a mesma coordenadora geral, Isadora 
Barrios, da turma 311 (1º ano de Eletro-
técnica Subsequente). O coordenador 
geral substituto, Christian Bitencourt, 
da turma 431 (3º ano de Eletrotécnica 
Integrado ao Ensino Médio), também 
continua no cargo.

cia da instabilidade de transporte e 
abastecimento em que o país se encon-
tra, o que dificultaria a logística para o 
deslocamento de palestrantes e partici-
pantes do evento.

O evento será realizado em data a ser 
agendada. Desde já agradecemos as 
pessoas que se inscreveram, e informa-
mos que tantos as inscrições quantos 
os trabalhos selecionados serão man-
tidos para a próxima data do evento.

Lamentamos qualquer inconvenien-
te, e contamos com a compreensão de 
todos.

Para maiores informações contato 
pelo e-mail: 10anosdeept@gmail.com

Atenciosamente,
Comissão Organizadora

As demais coordenações serão Finan-
ças e Jurídica, Combate às Opressões, 
Eventos, Comunicação e Esporte, Cul-
tura e Lazer.

O Decti é o órgão de representação 
estudantil dos cursos integrados, sub-
sequentes e Proeja do CTISM. Segundo 
o aluno Gabriel Sebastiano, da turma 
423 (2º ano de Informática Integrado), 
membro da Comissão Eleitoral, cerca 
de 1.100 alunos estavam aptos a votar.

As urnas utilizada na eleição abriram 
às 10h da quinta-feira no hall do prédio 
principal do CTISM. A votação se esten-
deu até às 21h. Veja a nominata da 
nova gestão no site do CTISM.

da AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DO GABINETE DO REITOR

A Universidade Federal de Santa Ma-
ria informa a suspensão das atividades 
acadêmicas, concursos e seleções pú-
blicas do dia 26 até o dia 28 de maio de 

2018, conforme determina a Portaria 
número 89.224 de 25 de maio de 2018. 
As demais atividades e os serviços es-
senciais permanecem inalterados. A 
decisão ocorre em função de dificulda-
des decorrentes do desabastecimento 

gerado pela greve dos caminhoneiros.
Em relação aos servidores da Institui-

ção, as chefias estão orientadas a con-
siderar a possibilidade de abonar os 
eventuais atrasos ou faltas, decorrentes 
da situação mencionada. Excepcionali-

dades serão tratadas com as chefi-
as/gestores no âmbito da sua compe-
tência.

No dia 28 de maio, do corrente ano, 
será feita nova análise da situação se-
guida de comunicação sobre o assunto.

A segunda edição do evento Music-
Day, no início da tarde de quarta-feira 
(16), teve atividades especiais em alu-
são ao Dia Internacional Contra a 
LGBTfobia, que é comemorado em 17 
de maio. Após quatro apresentações 
musicais de alunos no pátio interno, 
dois alunos da UFSM produzidos como 
drag queens fizeram um relato aos es-
tudantes que assistiam ao evento. Eles 
abordaram o preconceito que sofrem 
como drags, contaram sobre a sua 
transformação em personagem e res-
ponderam a perguntas dos alunos. 
Leia mais no site do CTISM.

De acordo com os resultados relativos 
ao CTISM da Autoavaliação Institucio-
nal promovida na UFSM em 2016, 
41,3% dos alunos e servidores conside-
ram boas as ações voltadas à inclusão 
social no colégio. 26,2% acham que as 
ações são regulares, 8%, excelentes, 
5,5%, ruins e 2,7%, péssimas.

Somando as porcentagens de bom, 
regular e excelente, chega-se aos 
75,5% de aprovação;

Veja mais dados da Autoavaliação 
Institucional nas próximas edições do 
Boletim.
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#AutoavaliaçãoInstitucional

Terça (29) Palestra sobre acessi-
bilidade no ensino superior, das
14h às 16h, com inscrições por
meio do Portal de Capacitação.

4/6 Inscrições para curso sobre
SIE Acadêmico terminam às 12h
deste dia pelo site da Progep.
O curso será em 8/6 pela manhã
e pela tarde.

Quinta (31) a domingo (3)
Feriadão: Corpus Christi

27/6 Encontro dos Estagiários

Você sabia que

75,5%
da comunidade do CTISM
aprova as ações de inclusão
social promovidas pelo colégio?

#Agenda

#CombustívelVinagre Alunos dos cursos integrados lançam foguetes de garrafa PET na tarde do dia
12, no Parque de Exposições. Uma das equipes fez um lançamento que ultrapassou os 100 metros,
marca mínima para se classificar na Mostra Brasileira de Foguetes. Dias depois, a mesma equipe fez
outro lançamento de 124 metros. A lista de equipes classificadas deve ser divulgada em junho.

Seminário Talian, no dia 25/10 no auditório.
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#EleiçõesDecti2018

Resumo em vídeo
do I Seminário
Internacional Talian
é divulgado
> ASSISTA EM bit.ly/2sdhld4

#Charge

Atividades acadêmicas estão canceladas a partir deste sábado (25) até segunda-feira (28), quando nova decisão será tomada
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