
Chapas são eleitas para coordenação
de Redes e de Fabricação Mecânica

Formulário facilita
marcação de férias

Aulas suspensas
serão recuperadas
no mês de julho

2 alunos de Redes fazem
formatura de gabinete

Cursos técnicos terão aulas suspensas
apenas nos turnos de jogos do Brasil

Em sessão na segunda-feira (11), o 
Colegiado do curso de Redes de Com-
putadores elegeu por unanimidade a 
chapa inscrita para a coordenação do 
curso. Com isso, o professor Walter Pri-
esnitz Filho será o novo coordenador. O 
atual coordenador, Murilo Cervi, será 
agora coordenador substituto.

Já no curso de Fabricação Mecânica, 
o Colegiado elegeu a chapa inscrita na 
tarde desta sexta-feira (15), também 
por unanimidade. O coordenador, Car-
los Roberto Cauduro, foi reeleito. O no-
vo coordenador substituto é o docente 
Marco Aurélio Gonçalves.

Apenas o Colegiado do curso de Ele-
trônica Industrial ainda não votou so-
bre a chapa inscrita, que tem o profes-

sor Douglas Camponogara como can-
didato à reeleição. O postulante a coor-
denador substituto é o docente Rodri-
go Varella Tambara.

As gestões atuais serão mantidas até 
que o diretor do CTISM, Rafael Adaime 
Pinto, nomeie os novos ocupantes dos 
cargos, o que ainda não tem data defi-
nida para acontecer. Cada gestão dura 
dois anos.

Como havia apenas uma chapa inscri-
ta em cada curso, não foi necessário re-
alizar a consulta à comunidade para a 
escolha dos novos coordenador e coor-
denador substituto, conforme o edital 
de abertura do processo e o Regimento 
de Consulta aprovado pelo Colegiado 
do CTISM em 25 de maio.

Os jogos do Brasil na Copa do Mundo 
da Rússia vão causar alterações nas ati-
vidades acadêmicas do CTISM. Nos cur-
sos técnicos, as aulas serão suspensas 
nos turnos das partidas da Seleção na 
fase de grupos. Dessa forma, não have-
rá aula para os cursos técnicos integra-
dos na manhã da próxima sexta-feira 
(22), quando o Brasil enfrenta a Costa 
Rica. Pela tarde e à noite, as aulas serão 
mantidas normalmente.

No dia 27, o time brasileiro joga con-
tra a Sérvia às 15h. Neste dia, os cursos 
técnicos terão aula pela manhã e à noi-
te, mas não à tarde.

As aulas suspensas vão ser recupera-
das posteriormente, segundo a Dire-
ção.

Já os cursos superiores, que seguem o 
Calendário Acadêmico da UFSM, terão 
as aulas suspensas durante o dia inteiro 
quando o Brasil jogar na primeira fase 
da Copa. Ou seja, não haverá aula nos 
cursos de graduação nos dias 22 e 27.

Novas orientações devem ser divul-
gadas para os jogos do Brasil nas fases 
seguintes da Copa, se ele se classificar.

EXPEDIENTE
Para os servidores, o expediente será 

reduzido nos dias em que a Seleção en-
tra em campo. De acordo com ordem 
de serviço publicada na sexta-feira (8) 
pelo Gabinete do Reitor, o expediente 
será das 14h às 18h nos dias em que o 
Brasil jogar pela manhã, e das 8h às 13h 
quando a partida for pela tarde.

Os servidores vão precisar recuperar 
as horas até 31 de outubro mediante a 
elaboração de um Plano de Recupera-
ção de Atividades firmado com a chefia 
imediata.

A mudança no expediente nos dias de 
jogos brasileiros seguem determinação 
do Ministério do Planejamento.

Os professores e TAEs do CTISM po-
dem, a partir de agora, marcar e alterar 
suas férias preenchendo um formulário 
que está disponível no site do colégio. 
Com isso, as férias de todos os servido-
res passam a ser administradas pelo De-
partamento Administrativo. Até então, 
o Ensino era responsável pelas férias 
dos docentes.

O formulário precisa ser assinado pe-
lo servidor que deseja marcar ou alterar 
as férias e pela sua chefia imediata. O 
documento pode ser encaminhado ao 
Administrativo impresso ou por e-mail.

Segundo o servidor Thendric Beck 
Martins, do Administrativo, o formulá-
rio facilita o registro das férias e elimina 
dúvidas.

O formulário está disponível na seção 
‘Documentos’ da página inicial do site 
do CTISM.

Os três dias letivos que foram suspen-
sos de 28 a 30 de junho por causa da 
greve dos caminhoneiros vão ser recu-
perados em julho. Os dias 16, 17 e 18 
do próximo mês passam a ser letivos 
para os cursos integrados e Proeja.

Já nos cursos subsequentes, os dias 9, 
10 e 11, que eram destinados aos exa-
mes, passam a ser letivos, e a semana 
de exames fica de 12 a 18 de julho.

Os conselhos de classe para o curso 
de Eletromecânica Proeja serão em 19 
de julho e para os subsequentes, no dia 
20 de julho.

As alterações foram aprovadas na úl-
tima sessão do Colegiado, no dia 25.

Além disso, os conselheiros trocaram 
as datas da Gincana de Integração – 
que será em 25 de agosto – e dos Jogos 
Interséries – marcados agora para 7 de 
julho.

Os alunos do curso de Redes de Com-
putadores Mateus Correia Aguiar e Wil-
mar Guerra de Souza se formaram na 
quarta-feira (13) em uma cerimônia de 
gabinete, na Direção.

O juramento foi feito por Aguiar, e o 
diretor Rafael Adaime Pinto conferiu o 
grau aos formandos.

Também estavam presentes o vice-di-
retor, Fabio Franciscato, e o coordena-
dor do curso, Murilo Cervi.

R
o

ss
an

o
 V

ill
ag

rá
n
 D

ia
s

R
o

ss
an

o
 V

ill
ag

rá
n
 D

ia
s

Dias 29 e 30 CTISM e CT sediam
o Encontro do Fórum Estadual
de Educação de Jovens e Adultos,
evento anual que envolve as
instituições de ensino que atuam
com EJA. Inscrições em confe-
rencias.iffarroupilha.edu.br/in-
dex.php/eja/.

Sexta (22) Copa do Mundo:
Brasil e Costa Rica jogam às 9h.
O expediente começa às 14h,
os cursos técnicos não terão
aula pela manhã e os superiores,
durante todo o dia.

Neste sábado (16) Dia letivo com
atividades para o curso de
Mecânica Integrado.

Terça (19) Cursos técnicos:
horário de sexta-feira

Sexta (22) Acabam as inscrições
para a palestra ‘ Pesquisas‘
científicas fidedignas: a impor-
tância da busca em bases de
dados’’, da Progep. A inscrição
é no Portal de Capacitação.

Dia 27 Copa do Mundo:
Sérvia e Brasil jogam às 15h.
O expediente termina às 13h,
os cursos técnicos não terão
aula pela tarde e os superiores,
durante todo o dia.

#Agenda

#ÉJustaTodaFormaDeAmor Casal de avós de
aluno do CTISM participa de edição do evento
MusicDay sobre Dia dos Namorados, na quarta
(13). A esposa narrou sua história de amor de
65 anos com o marido e, ao terminar, ambos se
emocionaram. A atividade teve outros casais
revelando sua história, música e recadinhos.
Alunos do colégio foram convidados a cantar
em uma palestra no Husm, na quinta (14), em
oportunidade recebida a partir do MusicDay,
que é promovido pelo Projeto Cidadania.

#TecnologiaEReflexão O professor Juliano Kazienko e o convidado Emilio Tubino, bacharel em
Ciências da Computação, em palestra sobre redes de sensores e internet das coisas na segunda
(11). Foi a segunda atividade promovida pela ação de extensão coordenada por Kazienko.
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#Rússia2018

#Colegiado

#EleiçõesCoordenações2018

Docente do PPGEPT
tem projeto
aprovado em edital
da Fapergs
> LEIA NO SITE DO CTISM

Projeto de extensão
promove workshop
para militares de SM
> LEIA NO SITE DO CTISM

Enquanto isso, cursos superiores terão suspensão durante todo o dia quando Seleção entrar em campo

#Charge
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