
Alunos visitam fábrica
da Mor em Santa Cruz

Cursos técnicos não terão aula na manhã de segunda

As turmas dos três anos do curso de 
Eletromecânica na modalidade Proeja 
fizeram uma visita à fábrica da Metalúr-
gica Mor, em Santa Cruz do Sul, no dia 
17 de maio. O trabalho de campo teve 
o objetivo de proporcionar aos estu-
dantes “a visão e o acompanhamento 
de como é realizado o processo de es-
truturação e montagem dos produtos”, 
além da “associação com as disciplinas 
cursadas no semestre”, segundo a pro-
fessora Mariglei Severo Maraschin, co-
ordenadora do curso.

Entre os produtos fabricados pela 
Mor, estão utensílios para cozinha e ba-
nheiro, escadas, cadeiras e até piscinas.

Os alunos estavam acompanhados 
por Mariglei, pelo coordenador substi-
tuto do curso, Marco Aurélio Bandeira, 
pelos professores Luciano Becker e Ma-
ristela Bazzan e pela bolsista Taiane do 
Nascimento, do projeto Apoio Pedagó-
gico.

As aulas para os cursos técnicos do 
CTISM foram suspensas na manhã de 
segunda-feira (2) por causa do jogo en-
tre Brasil e México pelas oitavas de final 
da Copa do Mundo da Rússia. A medi-
da foi anunciada aos servidores em e-
mail enviado pelo diretor do Departa-
mento de Ensino, Fredi Zancan Ferrigo-
lo. A partida, na cidade de Samara, co-
meça às 11h (horário de Brasília).

Nos jogos anteriores da Seleção 
brasileira que haviam caído em dias de 
semana, contra a Costa Rica e a Sérvia, 
as aulas dos cursos técnicos também ti-
nham sido suspensas apenas nos tur-
nos das partidas. O procedimento vai 
ser repetido caso o Brasil avance na Co-
pa. Se vencer o México, a Seleção en-
frenta a Bélgica ou o Japão na próxima 
sexta-feira (6) às 15h. Cada professor 
deve combinar com os alunos sobre co-
mo as aulas serão recuperadas nos pró-
ximos jogos.

Para os cursos superiores, a orienta-
ção é outra. Segundo a Assessoria de 
Comunicação do Gabinete do Reitor, 
“cada professor deve avaliar a situação 
da disciplina e, a seu critério, remanejar 
as atividades ou organizar plano de re-
cuperação de conteúdos, caso haja ne-
cessidade, combinando diretamente 
com os alunos”.

EXPEDIENTE
O expediente externo nos dias dos 

próximos jogos do Brasil na Copa vai se-
guir a mesma regra já aplicada nos con-
frontos contra a Costa Rica e a Sérvia: 
das 8h às 13h quando o jogo começar 
no turno da tarde e das 14h às 18h 
quando começar pela manhã. As ativi-
dades consideradas essenciais não se-
rão afetadas.

Os servidores vão precisar compensar 
as horas que deixarem de trabalhar nos 
dias de jogos do Brasil até 31 de outu-
bro mediante a elaboração de um Plano 
de Recuperação de Atividades firmado 
com a chefia imediata.

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

Segunda (2) Copa do Mundo:
Brasil e México jogam às 11h.
O expediente começa às 14h,
e os cursos técnicos não terão
aula pela manhã.

Dia 7 Jogos Interséries

Dia 18 Cursos técnicos:
fim do 2º bimestre

30/7 Cursos técnicos: início do
3º bimestre (integrados) e do 1º
bimestre (subsequentes e Proeja)

Dia 19 Proeja: conselhos de
classe finais e divulgação de
resultados finais

De 23 a 28/7 Cursos
técnicos: recesso

#DeCaraNova A nova marca da Biblioteca
Setorial do CTISM, divulgada na segunda (25)
pelas mídias do órgão. A identidade visual foi
desenvolvida pelo designer gráfico Ricardo
Machado, da CTE (ex-EaD), e sintetiza conceitos
de informação, de conexão e de modernidade.

#MãosNaMáquina Alunos observam protótipos do projeto Carancho Aerodesign em uma das oito
oficinas oferecidas para o curso de Mecânica Integrado no evento Sábado Integrador, no dia 16.
A atividade, promovida pela coordenação do curso, contou com 56 estudantes, além de familiares.

#Experiências Professores do curso de Eletromecânica Proeja do CTISM e gestores participam de
diálogo com Luciane Cechin Mário, que coordena o mesmo curso no campus de Chapecó do
Instituto Federal de Santa Catarina. Para a coordenadora do curso do CTISM, Mariglei Severo
Maraschin, momento foi importante no contexto da discussão sobre a reformulação do curso.
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#Rússia2018

#ViagemDeEstudos

Brasil enfrenta o México às 11h na Copa do Mundo; nos cursos superiores, suspensão da aula fica a critério do professor, e expediente será reduzido
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- cursos técnicos não terão aula
pela manhã

nos cursos superiores,- 
professor decide se haverá aula

expediente externo será- 
reduzido, das 14h às 18h

BRASIL x MÉXICO

segunda-feira (2) | 11h
Arena Samara

A tradicional festa junina do CTISM 
terá uma nova edição nesta quarta-fei-
ra (4). O Arraiá do CTISM está marcado 
para começar às 15h30min no estacio-
namento do colégio e vai durar quatro 
horas.

As turmas de terceiro ano dos cursos 
integrados vão vender comida e bebi-
da. Entre os produtos, haverá mini-piz-
za, hot dog, pipoca, crepe, bolos, bri-
gadeiro, rapadura, cocada e carrapi-

#Agenda

nha. A festa junina terá DJ e uma cama 
elástica.

Por causa do evento, as aulas come-
çarão excepcionalmente às 13h30min 
para os cursos integrados na tarde de 
quarta, e cada período terá meia-hora 
de duração. Para os cursos noturnos, as 
aulas vão começar meia-hora depois do 
horário normal, às 19h30min.

O estacionamento ficará fechado pa-
ra carros durante a quarta.
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CTISM terá festa junina na quarta
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