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Evento, em sua 25ª edição, teve palestras sobre energia solar, pela manhã, e empreendedorismo, à noite

Encontro dos Estagiários promove
debate sobre experiências profissionais

Lançamento de livro inaugura
nova sala de aula do PPGEPT

CTISM promove
Sábado Integrador
para Eletrotécnica

Projeto sobre segurança
na internet conclui
mais uma etapa

Chapa única ao DCE
vence por 877 a 170

Consulta conduz
Sandro Medeiros
à Direção do CCR

ANO 2 - N° 55

#EleiçõesDce2018

#MudançasNosEspaços

Mais um workshop foi realizado no 
âmbito no projeto de extensão do 
CTISM “Mecanismos de Segurança da 
Informação Abordando Segurança Físi-
ca e Lógica” nos dias 21 e 28 de agosto.

A primeira etapa, no dia 21, abordou 
golpes na internet sob os seguintes tó-
picos: furto de identidade, fraude de 
antecipação de recursos, phishing, gol-
pes de comércio eletrônico, sites frau-
dulentos, compras coletivas, sites de 
leilão e venda de produtos e boatos. Já 
a etapa do dia 28 tratou de códigos ma-
liciosos (malwares).

Cerca de 20 militares de diversas or-
ganizações militares de Santa Maria 
participaram do workshop, no Labora-
tório de Informática III do CTISM, no 
prédio 5D. Leia mais no site do 
CTISM.

Mais de 50 alunos do curso de Eletro-
técnica Integrado ao Ensino Médio par-
ticiparam do Sábado Integrador, na 
manhã do dia 1º. O evento consistiu em 
cinco atividades que foram oferecidas 
aos estudantes e aos seus responsáveis. 
Algumas mães se envolveram nas ofici-
nas junto com os filhos.

A chapa Primavera, de situação, úni-
ca que concorreu nas eleições para o 
DCE (Diretório Central dos Estudantes), 
foi eleita com 877 votos a favor e 170 
contra, de acordo com dados divulga-
dos pela Comissão Eleitoral no Face-
book na madrugada desta quarta-feira 
(19). A votação ocorreu na terça (18). A 
gestão tem duração de um ano.

O CCR (Centro de Ciências Rurais) 
promoveu, de 3 a 5 de setembro, a con-
sulta à comunidade para o novo diretor 
da unidade. A chapa única, que tinha o 
professor Sandro Medeiros como titu-
lar, obteve 372 votos contra 45 em 
branco entre os alunos, 132 contra 4 
entre professores e 88 contra 15 entre 
os TAEs.

Medeiros era vice-diretor na gestão 
de Irineo Zanella, que havia sido reelei-
to em novembro. Ele faleceu em maio, 
e uma nova eleição foi convocada.

Sâ
m

ar
a 

Pa
la

zu
el

o
s/

D
re

c
N

is
ia

el
 K

au
fm

an
N

is
ia

el
 K

au
fm

an

M
ar

ce
l J

ac
q

u
es

/P
P
G

EP
T

#EmPreparação Simulado do Enem teve participação de 103 alunos dos cursos integrados nos dias
13 e 15 de setembro. As provas foram elaborados pelos professores das áreas básicas do CTISM.

#SemanaDoGaúcho Alunos fazem apresentação de dança típica gaúcha na manhã de terça (18)
durante mateada do Projeto Cidadania. Estudantes fizeram ainda declamação e dança de chula.

Exemplares da publicação do PPGEPT durante evento de lançamento, no prédio 5D do CTISM.

#Agenda

Terça-feira (25) Turma 421 lança
jornal EletroNews às 10h30min,
no pátio interno

Terça-feira (25) Evento vai
debater a Internet das Coisas
– termo que descreve a situação
em que vários objetos do dia a
dia estejam conectados à
internet – e as suas consequên-
cias sociais. A atividade será às
14h no auditório do prédio 67.
Leia mais no site do CTISM.

Sábado (29) Cursos técnicos:
conselhos de classe

1º/10 Cursos técnicos: início do
4º bimestre para integrados e 2º
para subsequentes e Proeja

7/10 Eleições brasileiras:
1º turno

12 a 14/10 Feriadão:
Nossa Senhora Aparecida

Quarta-feira (26) Turma 423
lança jornal A Rede às 10h no
auditório do Estúdio SAB

Quinta-feira (27) O projeto
Bombaja lança seu novo
protótipo, o BJ-16, que vai
participar da competição
nacional Baja SAE. O evento
será às 17h30min no auditório
Pérsio Reis, no CT. Serão
explicados o projeto e a
fabricação do veículo.

O empresário Renan Reiter, da
Sonnen Energia, em palestra
no Encontro dos Estagiários.

Ao menos 260 alunos do CTISM pres-
tigiaram a 25ª edição do Encontro dos 
Estagiários, tradicional evento promo-
vido anualmente pelo colégio com o 
objetivo de preparar seus estudantes 
para a vida profissional. Com docentes 
e técnicos administrativos, o número de 
pessoas que assistiram chegou a 300.

O PPGEPT (Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação Profissional e Tecno-
lógica) inaugurou, na segunda-feira 
(17), sua nova sala de aula, no prédio 
5D no CTISM, com o lançamento de um 
livro que reúne relatos de experiências 
de mestrandos e professores sobre en-
sino e aprendizagem.

A obra Interfaces da Educação Supe-
rior e Profissional: Saberes e Fazeres é 
composta por 11 artigos, todos escritos 
por alunos ou docentes do PPGEPT. A 
publicação está à venda na secretaria 
do PPGEPT.

A sala onde ocorreu o lançamento vai 

A edição deste ano ocorreu no dia 12 
no auditório Wilson Aita, no CT (Centro 
de Tecnologia da UFSM). O evento 
aconteceu em duas partes – a primeira 
no turno da manhã, voltada aos cursos 
diurnos, e a segunda à noite, para os 
noturnos.

O vice-reitor da UFSM, Luciano 

sediar, a partir de agora, todas as aulas 
do PPGEPT. Ela fica no primeiro andar 
do prédio 5D.

Em alguns dias, a secretaria e a coor-
denação do programa também serão 
transferidas para o primeiro andar do 
5D. As trocas de espaços estão previs-
tas em uma série de mudanças anun-
ciadas em julho pela Direção.

Além disso, o PPGEPT promoveu uma 
aula inaugural no dia 11 com o profes-
sor emérito da Unicamp Dermeval Savi-
ani sobre políticas públicas para a edu-
cação profissional e tecnológica. Leia 
mais no site do CTISM.

Schuch, estava presente na cerimônia 
de abertura, pela manhã. Em seguida, o 
diretor da Sonnen Energia, Renan Rei-
ter, deu uma palestra sobre o panora-
ma da energia solar no Brasil. Durante 
sua fala, ele abordou também a história 
da empresa. Leia mais no site do 
CTISM.

ATIVIDADES DO SÁBADO
INTEGRADOR DA ELETROTÉCNICA

- Elaboração de telas de controle e su-
pervisão de processos automatizados 
com uso da interface homem-máquina

- Instalação e manutenção elétrica no 
ambiente residencial

- Roda de conversa sobre a importân-
cia do voto

- Confecção de pilhas com materiais 
alternativos

- Circuito de jogos eletrônicos
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