
CTISM é premiado
por publicações do
Núcleo de
Comunicação

Alunos são
medalhistas na
Olimpíada de
Matemática

Duas publicações do NCI (Núcleo de 
Comunicação Institucional) do CTISM 
foram vencedoras do prêmio Expocom 
na categoria Relações Públicas e Comu-
nicação Organizacional – subcategoria 
Planejamento Estratégico de Relações 
Públicas.

A premiação é uma das mais impor-
tantes no Brasil destinada a trabalhos 
desenvolvidos por estudantes do cam-
po da comunicação. Ela é promovida 
pela Intercom (Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comuni-
cação). Leia mais no site do CTISM.

Três alunos do CTISM foram premia-
dos com medalhas na edição de 2017 
da Obmep (Olimpíada Brasileira de Ma-
temática). Pedro Yves Fracari, que cur-
sava o terceiro ano de Eletrotécnica In-
tegrado quando realizou a prova da 
Obmep, foi um dos 30 estudantes da 
região de Santa Maria que receberam 
medalha de prata na cerimônia regio-
nal de premiação, que aconteceu em 5 
de julho no CT. Entre os 41 que recebe-
ram medalha de bronze, estava Rafael 
Pires Horvath, que era aluno da mesma 
turma de Fracari quando fez a prova. 
Horvath já tinha sido medalha de bron-
ze na edição de 2016 da Obmep. Cada 
medalhista recebeu um certificado.

Artur Lima Rios, que também era co-
lega de turma de Horvath e Fracari, es-
tava entre os medalhistas, mas não 
compareceu a cerimônia.

O Colegiado do CTISM aprovou uma 
série de alterações no calendário do co-
légio em sessão no dia 4 de julho. O 
Encontro dos Estagiários – que estava 
marcado para 27 de junho e foi adiado 
por causa do jogo Sérvia x Brasil – será 
realizado no dia 12 de setembro, uma 
quarta-feira.

A decisão da Universidade de adiar o 
Descubra UFSM foi incorporada ao 
calendário do CTISM. Assim, o sábado 
de 29 de setembro, que estava destina-
do ao evento, será agora data de con-
selhos de classe. O Descubra será de 4 a 
6 de outubro.

Já os conselhos de classe que seriam 
realizados nesta terça-feira (17) passa-
ram para o dia seguinte, quando acaba 
o bimestre nos cursos técnicos.

A edição de 2018 da Feira Hispânica, 
que estava marcada para 10 de novem-
bro, foi substituída por uma Feira An-
glo-Hispânica em 1º de dezembro para 
não coincidir com o fim de semana do 
Enem. No dia 15 de setembro, o CTISM 
vai promover para os alunos um simula-
do do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio.

USO DE RECURSOS
A última sessão do Colegiado apro-

vou também uma lista de seis nomes 
que vão compor a comissão consultiva 
responsável por aconselhar nas deci-
sões de aquisição de bens e serviços do 
CTISM. A lista contém os docentes 
Adriano Peres de Moraes, Gilmar Vogel, 
Gisele Holzschuh, José Abílio de Freitas, 
Leila Maria Araújo Santos e Murilo Cer-
vi. Segundo o diretor Rafael Adaime 
Pinto, o objetivo da comissão é conter 
“representantes que possam trazer e 
discutir prioridades relacionadas ao uso 
dos recursos”.

Quarta (18) Cursos técnicos:
fim do 2º bimestre

Terça (17) Alessandro Mocellin, especialista na língua vêneta que
estrelou o Seminário Talian no CTISM em 2017, fará palestra sobre
o modelo de desenvolvimento da civilização de Veneza e as contri-
buições dos vênetos na história humana. O evento, promovido pelo
PPGEPT, será às 14h no auditório.

30/7 Cursos técnicos:
volta às aulas

6/8 Cursos superiores:
volta às aulas

Quinta (19) Proeja: conselhos de
classe finais e divulgação de
resultados finais

23/7 Cursos técnicos: recesso

#DigaNãoAoRacismo Alunos do curso de Música da UFSM se apresentam durante a quarta edição
do MusicDay, na quarta (11), no auditório do CTISM. O evento teve o combate ao racismo como
tema e incluiu uma batalha de slam – poesia falada que precisa ser declamada em três minutos e
costuma abordar questões como raça, classe e gênero. Na sequência, os alunos de terceiro ano
integrado participaram de uma roda de debate sobre o mesmo tema, mediada pelos professores
Roselene Pommer, Ivan Zolin e Guilherme Elwanger e com a participação da estagiária Gabrielle
Sanger, que teve um trabalho premiado como destaque nacional no Desafio Criativos da Escola.
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Encontro dos Estagiários foi
marcado para 12 de setembro
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MUDANÇAS NO CALENDÁRIO

- 18/7 Conselhos de classe que
estavam marcados para o dia
anterior passaram para esta data.

- 12/9 É a nova data do Encontro
dos Estagiários.

Colégio vai promover- 15/9 
simulado do Enem para alunos.

- 29/9 Data antiga do Descubra,
o sábado terá conselhos.

Será o sábado do- 6/10 
Descubra UFSM.

Feira Anglo-Hispânica,- 1°/12 
antes marcada para 10/11.

#Agenda
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#AcendeAFogueira Cena da festa junina do CTISM, promovida no fim da tarde do dia 4 no pátio interno. No Arraiá do CTISM, as turmas de terceiro ano dos cursos integrados venderam chocolate quente
e outras bebidas e comidas como pipoca, pizza, bolos, hot dog, rapadura, carrapinha e cocada. O evento contou com DJ e brincadeiras de cadeia e cama elástica. Veja mais fotos no site do CTISM.

#Colegiado

Calendário
sofre série
de mudanças

Administrativo passa
a funcionar de 7h a 19h

O Departamento Administrativo pas-
sou a ter horário de funcionamento das 
7h às 19h desde a terça-feira (10). O Al-
moxarifado Setorial, que integra a es-
trutura do departamento, também pas-
sou a funcionar no mesmo horário.

Nos períodos não cobertos pelo al-
moxarife ou em suas eventuais ausên-
cias, o interessado pode buscar atendi-
mento na sala do Administrativo.

#TransformeOLugar
QueTeTransforma

No frio ou no calor, a
temperatura correta e
eficiente para uso do
ar-condicionado é

23°C
A partir desta edição, o Boletim vai 

reproduzir conteúdos da nova campa-
nha do projeto UMA (Universidade 
Meio Ambiente), que orienta sobre o 
uso racional dos recursos. Leia mais 
em bit.ly/campanhaUMA.
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