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Após assinatura de convênio com instituição
do Vêneto, CTISM promove curso e palestra

Servidora defende
dissertação de
mestrado no PPGEPT

Campanha
homenageia
servidores pais

O CTISM realizou dois eventos no âm-
bito de um acordo de cooperação fir-
mado entre a UFSM e a Academia de ła 
Bona Creansa – instituição privada se-
diada em Vicenza, na região italiana do 
Vêneto, que atua no estudo, no ensino 
e na valorização da cultura e da língua 
vênetas. O convênio institucionaliza a 
parceria da entidade italiana com o Pro-
jeto de Extensão Talian e o PPGEPT 
(mestrado em Educação Profissional e 
Tecnológica).

A primeira atividade oficialmente vin-
culada ao convênio foi uma palestra na 
tarde do dia 17 de Mocellin sobre o mo-
delo de desenvolvimento da civilização 
vêneta. Antes, nos dias 13 e 14, o Proje-
to Talian ofereceu um curso intensivo 
do idioma vêneto. Leia mais no site 
do CTISM.
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Alessandro Mocellin, diretor da Academia da Língua Vêneta, em palestra no auditório do CTISM.

#ServidoresEmAção

#UFSM

Com a proximidade do Dia dos Pais, a 
Progep e o Gabinete do Reitor dão iní-
cio à campanha #NossosPaisUFSM. 
Servidores, aposentados e terceirizados  
estão convidados a enviar fotos em que 
aparecem com os filhos e relatos sobre 
suas experiências e ensinamentos rela-
cionados à paternidade. Os depoimen-
tos e fotos farão parte da exposição 
#NossosPaisUFSM, que iniciará na se-
mana do Dia dos Pais e se estenderá até 
o final do mês de agosto, no hall e nos 
canais de comunicação das unidades 
universitárias. Saiba mais no site do 
CTISM.

A coordenadora de Registros Escola-
res, Franciele de Lima Machado, defen-
deu sua dissertação de mestrado no 
PPGEPT (Programa de Pós-Graduação 
em Educação Profissional e Tecnológica 
do CTISM) no dia 16, na linha de pes-
quisa Inovação para a Educação Profis-
sional e Tecnológica. O título do traba-
lho é “Uma análise sobre Sistemas de 
Informação Governamentais para a 
Educação Profissional e Tecnológica: na 
busca da qualificação dos dados”.

#TransformeOLugar
QueTeTransforma

Uma pessoa na
UFSM usa cerca de

25
copos descartáveis
por semana.

Adote uma caneca!

O Boletim está reproduzindo conte-
údos da nova campanha do projeto 
UMA (Universidade Meio Ambiente), 
que orienta sobre o uso racional dos re-
cursos. Leia mais em bit.ly/campa-
nhaUMA.

Mecânica domina,
novamente, pódio
dos Interséries
> LEIA NO SITE DO CTISM

Evento debaterá
armas nucleares com
especialistas mundiais

#Agenda

Especialistas da ONU, dos governos 
brasileiro, argentino e chileno e de insti-
tuições premiadas com o Nobel da Paz 
estarão entre os debatedores do semi-
nário América do Sul na Era Nuclear, 
que será promovido pela UFSM e pela 
Pugwash Internacional nos dias 20 e 
21/8, no Centro de Convenções. O 
evento vai abordar esforços multilate-
rais pela não-proliferação, ações regio-
nais no subcontinente sul-americano e 
a atuação dos órgãos internacionais 
voltados à questão nuclear.

A Pugwash levou o Nobel da Paz em 
1995 pela “intenção de protestar con-
tra testes e armas nucleares em geral”, 
segundo o comitê do Nobel à época.

Segunda (30) Cursos técnicos:
volta às aulas

6/8 Cursos superiores:
volta às aulas

4 e 11/8 Cursos integrados e
Proeja: conselhos de classe

13/8 Cursos técnicos:
horário de sexta-feira

25/8 Gincana de Integração

Quinta (2) Terminam às 12h as
inscrições para o curso de
Gestão de Contratos do Núcleo
de Educação e Desenvolvimento
da Progep. As aulas serão de 8 a
17/8, pela manhã. Inscreva-se
no Portal de Capacitação.
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