
Em paralelo, Diálogos Proeja ofereceu nove eventos para modalidade

Com foco no técnico,
Ciclo de Palestras
promove dezessete
atividades para alunos

Coordenação do
PPGEPT se muda
para prédio 5D
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#ParábénsProfessor Docentes do CTISM assistem a declamação de poema de aluno sobre valorização da educação durante confraternização em
homenagem ao Dia do Professor. O evento, realizado na tarde do dia 15 no anexo B, foi organizado pela Direção, pelo Departamento de Ensino e pelo
NCI (Núcleo de Divulgação Institucional) e contou com apresentações artísticas de alunos que fazem parte do Projeto Cidadania. Além disso, foram
postados na página do CTISM no Facebook três vídeos em que professores do colégio falam sobre suas motivações e episódios das suas carreiras.

Mais acima, a nova sala de convivência no PPGEPT, no térreo do prédio 5D. Abaixo, sala contígua que sedia a coordenação e a secretaria do mestrado.

Alunos de cursos subsequentes aguardam início de palestra com Gustavo Stumpf, da empresa SKA.

Sábado (27)
Conselhos de classe

 turma 4338h
 turma 4239h15
 turma 41310h30

2 a 5/11 Feriadão: Finados

Até sexta (26) JAI

Domingo (28) Eleições
brasileiras: 2º turno para
presidente e governador

15 a 18/11 Feriadão:
Proclamação da República

21/11 Cursos técnicos:
horário de sexta-feira

Além disso, ocorreu durante a mesma 
semana a terceira edição do Diálogos 
Proeja – evento promovido pela coor-
denação do curso de Eletromecânica 

As novidades na área técnica foram o 
foco da edição de 2018 do tradicional 
Ciclo de Palestras do CTISM. O evento 
encerrou na sexta-feira (19) após pro-
mover 17 atividades, entre palestras e 
minicursos, para os cursos técnicos in-
tegrados e subsequentes do colégio. 
Destas, cinco fizeram parte do Ciclo de 
Palestras do curso de Segurança do Tra-
balho, promovido pela coordenação do 
curso em paralelo às demais atividades, 
que são organizadas pelo Drec (Depar-
tamento de Relações Empresariais e 
Comunitárias).

O campus de São Vicente do Sul do 
IFFar (Instituto Federal Farroupilha) se-
diou, no dia 3 de outubro, a segunda 
edição do Encontro de Professores de 
Linguagens da Educação Básica, Profis-
sional e Tecnológica. Cerca de 70 do-
centes participaram do evento, entre 
eles Raquel Bevilaqua e Saigon Queve-
do, do CTISM, que estavam inscritos 
para apresentarem trabalhos.

Com o objetivo de promover o diálo-
go e a troca de experiências entre pro-
fissionais da área de linguagens na edu-
cação profissional e tecnológica, o en-
contro foi criado em 2017 pela equipe 
de docentes de linguagens do CTISM. A 
primeira edição foi sediada pelo colégio 
em setembro do ano passado. Leia 
mais no site do CTISM.

Foram criadas seis novas disciplinas, e 
outras duas foram divididas. Segundo o 
coordenador do curso, José Abílio Frei-
tas, os objetivos da renovação do PPP 
foram a inserção de novos conteúdos 
para contemplar a legislação mais re-
cente para a área e “remanejar os as-
suntos trabalhados de uma forma mais 
adequada às necessidades atuais”. Já 
os aspectos que eram tratados pelas 
disciplinas que foram divididas passa-
ram por uma adequação “de forma a 
contextualizar os mesmos na linha do 
tempo do nosso curso”, diz o docente.

“A constante mudança da legislação 
voltada para a área de Segurança do 
Trabalho e a preocupação permanente 
em reavaliarmos nossas estratégias”, 
diz Abílio.

O curso de Segurança do Trabalho 
passou por mudanças no seu PPP (pro-
jeto político-pedagógico). A nova ver-
são do documento foi aprovada pelo 
Conselho Diretor em 19 de setembro.

O evento vai até esta quarta-feira (24) 
e conta com palestras, minicursos, 
apresentações de trabalho e painéis de 
debate, destinados a pesquisadores, 
estudantes e profissionais da área de 
eletrônica de potência. O principal ob-
jetivo do seminário é possibilitar a inte-
ração entre o meio acadêmico e a in-
dústria e discutir as últimas tecnologias 
lançadas na área. O Sepoc ocorre no CT. 
Saiba mais em ufsm.br/sepoc.

Começou neste domingo (21) a 11ª 
edição do Sepoc (Seminário de Energia 
de Potência e Controle), evento sediado 
anualmente pelo PPGEE (Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
da UFSM) e promovido pela organiza-
ção internacional IEEE (Instituto de En-
genheiros Eletricistas e Eletrônicos) 
com a participação dos grupos de pes-
quisa GSEC, do CTISM e Gedre, do CT 
(Centro de Tecnologia da UFSM).

A edição de 2018 da Semana do Ser-
vidor Público começa na próxima se-
gunda-feira (29). A tradicional série de 
atividades é promovida anualmente pe-
la Progep (Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas) em homenagem ao Dia do 
Servidor, comemorado em 28 de outu-
bro. A Semana do Servidor possui uma 
programação diferente em cada cidade 
dotada de campus da UFSM. Em Santa 
Maria, o evento terá uma cerimônia de 
abertura às 14h de segunda-feira no sa-
lão Imembuí, na Reitoria. As atividades 
ao longo da semana incluem palestras, 
oficinas, sessões de filmes, passeios por 
atrações da UFSM e um almoço de inte-
gração no dia 1º de novembro. As ins-
crições podem ser feitas no Portal de 
Capacitação. Para o almoço, os convi-
tes são vendidos a R$ 20 na sala 433 da 
Reitoria. Servidores ativos e aposenta-
dos podem participar. Veja a progra-
mação em bit.ly/2PfTOWm.

De acordo com Retzlaff, o Ciclo de Pa-
lestras atingiu seu objetivo, teve grande 
participação dos alunos e “o saldo foi 
positivo”. O docente diz que percebeu, 
entre os alunos, uma avaliação favorá-
vel do evento

na modalidade Proeja para proporcio-
nar a troca de experiências entre estu-
dantes e docentes da modalidade. Oito 
atividades compuseram o Diálogos Pro-
eja.

O diretor do Drec, Luciano Retzlaff, 
afirma que a escolha das atividades do 
Ciclo deste ano foi feita com a intenção 
de proporcionar aos alunos uma visão 
sobre as novidades do mercado de tra-
balho, as perspectivas tecnológicas nas 
suas áreas de atuação e sobre estágio.

A coordenação e a secretaria do 
PPGEPT (Programa de Pós-Graduação 
em Educação Profissional e Tecnológi-
ca) mudaram-se, na semana retrasada, 
para o térreo do prédio 5D. O PPGEPT 
ocupava o último andar do anexo B do 
prédio principal desde antes de come-
çar a oferecer o curso de mestrado, no 
segundo semestre de 2017. A nova sala 
de aula do PPGEPT, também no térreo 
do 5D, já havia sido inaugurada em se-
tembro. O local que sediava o PPGEPT 
vai passar a abrigar a Direção do CTISM, 
de acordo com a série de mudanças nos 
espaços físicos anunciada em julho. 
Não há previsão de quando a Direção 
será transferida.

A coordenadora do PPGEPT, Leila Ma-
ria Araújo Santos, considera que o novo 
ambiente dá mais visibilidade e acessi-
bilidade ao mestrado, além de ser mais 
amplo. Além da sala da coordenação e 
da sala de aula, o programa conta com 
um espaço de convivência e uma sala 
multiuso.

Curso de Segurança
do Trabalho passa
por reestruturação

Professores do CTISM
participam de encontro
gaúcho de linguagens

Seminário de
Eletrônica de Potência
e Controle termina
nesta quarta no CT

Semana do Servidor
Público começa
na segunda-feira

#Agenda

#MudançasNosEspaços

#ConselhoDiretor
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