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Equipe arrecada dinheiro para
custear viagem aérea ao evento

Psicóloga aconselha
alunos sobre
currículo e estágio

Alunos se
classificam em
competição
nacional de
foguetes

Oficina expõe
desenvolvimento
técnico de povos
indígenas do RS

Equipe da turma
433 é campeã
da Gincana

Colegiado oficializa
criação do Arquivo
Setorial do CTISM
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#Colegiado

A psicóloga Bruna Brandt de Oliveira, 
da empresa Efeito Mais, foi a convidada 
deste ano do Seminário de Orientação 
Profissional do CTISM. O evento, em 
sua oitava edição, foi promovido no fi-
nal da manhã de 23 de agosto, no audi-
tório do CTISM, para os terceiros anos 
dos cursos integrados.

A Efeito Mais trabalha com desenvol-
vimento profissional e oferece serviços 
de consultoria, recrutamento para em-
presas e cursos.

Entre os temas abordados pela psicó-
loga, estava o currículo para estágio. 
Ela deu conselhos aos alunos sobre 
quais informações são relevantes ou 
desnecessárias no documento. Bruna 
falou também sobre apresentação e 
comportamento no ambiente empre-
sarial e comentou sobre o perfil profis-
sional buscado pelo mercado

Uma equipe de três alunos do CTISM 
se classificou para a XV Jornada de Fo-
guetes – uma competição nacional 
anual de lançamentos de foguetes de 
garrafa PET. O evento será de 22 a 25 de 
outubro em Barra do Piraí, RJ. Para cus-
tear o voo de Porto Alegre ao Rio de Ja-
neiro, os estudantes abriram uma va-
quinha on-line.

A equipe é formada por Ian Lovato 
Colpo, Lara Guimarães da Rosa e Maria 
Eduarda Machado de Oliveira, da tur-
ma 421. Eles se classificaram para a Jor-
nada de Foguetes em maio, durante a 
eliminatória local do CTISM, em que 
cinco equipes do colégio tentaram a 
classificação. Acesse a vaquinha no 
site do CTISM.

O Colegiado aprovou a criação do Ar-
quivo Setorial do CTISM em sessão no 
dia 24 de agosto. A partir de agora, o 
setor integra oficialmente o organogra-
ma do colégio.

No entanto, o Arquivo Setorial já fun-
cionava informalmente desde dezem-
bro, quando a arquivista Camila Rodri-
gues passou a trabalhar no CTISM. O 
setor é responsável por centralizar e ge-
renciar os documentos gerados no co-
légio.

A instalação de arquivos nas unidades 
é uma orientação do DAG (Departa-
mento de Arquivo Geral da UFSM).

A reestruturação dos espaços físicos 
anunciada pela Direção em julho prevê 
que o Arquivo Setorial passe a dividir 
com a Coordenação de Registros Esco-
lares a sala onde hoje fica o Laboratório 
de Informática I.

DOUTORADO E PPPS
Os conselheiros do Colegiado apro-

varam também a proposta de implanta-
ção de um curso de doutorado dentro 
do PPGEPT (Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação Profissional e Tecno-
lógica), que já possui mestrado. A pro-
posta vai tramitar agora nas instâncias 
superiores da UFSM.

O Colegiado aprovou novas versões 
dos PPPs (projetos político-pedagógi-
cos) dos cursos de Eletrônica, Solda-
gem e Automação Industrial. Segundo 
o diretor de Ensino, Fredi Zancan Ferri-
golo, a reforma dos PPPs estavam em 
andamento desde março e tiveram a 
participação de todos os docentes en-
volvidos nos cursos. Fredi afirmou que 
os documentos ficaram mais enxutos e 
atualizaram as disciplinas dos cursos 
para se adequarem à evolução tecnoló-
gica.

Ademais, foi dado aval a um acordo 
de cooperação técnica entre o CTISM e 
o campus de Júlio de Castilhos do Insti-
tuto Federal Farroupilha, que cedeu ao 
colégio a professora Luciana Vescia 
Lourega. Ela dará aulas na área de infor-
mática e atuará em projetos de pesqui-
sa e extensão. A cedência tem prazo de 
um semestre, mas pode ser renovada.

O CTISM realizou, no dia 23 de agos-
to, uma oficina com o objetivo de pro-
mover a reflexão sobre a importância 
da produção técnica dos grupos indíge-
nas nativos do território gaúcho. A ati-
vidade Agosto Indígena foi desenvolvi-
da pela disciplina Aspectos Gerais da 
Cultura Indígena, Africana e Afro-Brasi-
leira, coordenada pela professora Rose-
lene Pommer e ministrada para os cur-
sos superiores de Eletrônica Industrial e 
Redes de Computadores.

A oficina ocorreu sobre um mapa ins-
talado no piso do hall do CTISM que re-
presentava as localizações dos grupos 
que habitavam o território do RS antes 
da colonização europeia. Foi discutida 
a transformação cultural do espaço 
gaúcho. Leia mais no site do CTISM.

A equipe cinza, formada por alunos 
da turma 433, é campeã da Gincana de 
Integração do CTISM. A equipe, batiza-
da de Sharkão (em referência ao tuba-
rão, shark em inglês), tinha a professora 
Jéssica Bonini como responsável.

Como premiação, os campeões ga-
nharam uma viagem ao Parque Witeck, 
no município de Novo Cabrais. Os inte-
grantes da equipe receberam também 
medalhas e um troféu.

Uma das provas consistiu em arreca-
dação de alimentos. Todas as equipes 
atingiram a meta de 50 kg, o que totali-
zou 650 kg arrecadados, que mais tar-
de foram doados à creche Estação dos 
Ventos e à escola municipal Sinos de 
Belém. Leia mais no site do CTISM e 
veja todas as fotos no link que está 
no e-mail que contém este Boletim.

Acima, a equipe cinza logo após ser premiada como campeã da Gincana. Abaixo, alunos participam
de prova na qual precisavam encontrar e calçar seus tênis em meio a uma pilha de calçados. Mais
abaixo, todas as equipes e a comissão organizadora da Gincana posam para foto oficial, no ginásio.

O aluno de História da UFSM Joceli Sales, da
etnia kaigang, na oficina Agosto Indígena.
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#Largada Uma das peças publicitárias do
processo seletivo para os cursos técnicos e
ensino médio do CTISM e do Colégio
Politécnico. As inscrições começam em 17 de
setembro e vão até 8 de novembro. As provas
serão em 9 de dezembro. Editais e o Manual do
Candidato estão disponíveis no site do CTISM.

#ArmasNucleares O diplomata argentino Rafael Grossi faz a palestra de encerramento do seminário
América do Sul na Era Nuclear, que reuniu autoridades de governos sul-americanos e entidades
premiadas com o Nobel da Paz na UFSM nos dias 20 e 21. Grossi é representante da Argentina na
AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) e vai presidir a conferência de revisão do Tratado
de Não Proliferação de Armas Nucleares em 2020. Na UFSM, ele falou sobre as perspectivas da
governança na área nuclear e contextualizou a saída dos EUA do acordo nuclear com o Irã e a
aproximação entre o presidente Donald Trump e a Coreia do Norte. O seminário alertou sobre os
riscos dos arsenais nucleares e abordou os esforços multilaterais contra a proliferação de ogivas.

O PÓDIO DA GINCANA

1º lugar 335 pontos EQUIPE CINZA (433) 
 

 EQUIPE AZUL-ESCURO (432 e 412) 2º lugar 310 pontos

 EQUIPE PRETA (423) 3º lugar 305 pontos

#Agenda

Sexta (7) a domingo (9)
Feriadão: Independência
do Brasil

20 a 23/9 Feriadão:
Revolução Farroupilha

11/9 Aula inaugural do mestrado
em Educação Profissional e
Tecnológica com o professor
emérito da Unicamp Dermeval
Saviani, criador da pedagogia
histórico-crítica e autor de mais
de 20 livros. A aula será das
8h30min às 11h30min no
auditório do CCR.

17/9 PPGEPT lança o livro
Interfaces da Educação Superior
e Profissional: Saberes e Fazeres
às 10h no hall do prédio 5D.

12/9 Encontro dos Estagiários
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