
Colóquio foi promovido pela
Biblioteca Setorial do colégio

Bibliotecas
escolares são
tema de
evento
no CTISM

Ensino tem
nova pedagoga

UFSM lança plataforma
para coletar demandas
da comunidade externa
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#ParábénsServidor Servidor técnico-administrativo recebe pacote com unidades de Bis na tarde do
dia 26, durante ação de Dia do Servidor promovida pelo NCI (Núcleo de Comunicação Institucional).
Os chocolates foram doados pela Rede Vivo e distribuídos para todos os servidores do CTISM pela
Direção, diretores de departamento e NCI. Na página do CTISM no Facebook, foi postado um vídeo
produzido pela CTE (Coordenação de Tecnologias de Ensino) em que o diretor Rafael Adaime Pinto
e TAEs destacam os valores do colégio. Outro vídeo mostra cenas da entrega das lembranças.

Débora Jardim faz sua palestra no auditório do CTISM, observada pela bibliotecária Rejane da Silva.

15 a 18/11 Feriadão:
Proclamação da República

21/11 Cursos técnicos:
quarta-feira com horário
de sexta-feira

24/11 IX Ciclo de Estudos
sobre História e Culturas
Afro-Brasileiras

27/11 Cursos técnicos:
terça-feira com horário
de quinta-feira

7/12 Cursos técnicos: fim do
4º bimestre para integrados
e do 2º para subsequentes

7/12 Feira Anglo-Hispânica,
que seria em 1º/12, foi
transferida para essa data

Entrou em exercício na quinta-feira 
(1º) uma nova pedagoga no Departa-
mento de Ensino. Mestre em Letras, Pa-
tricia Vargas da Rosa fica na vaga que fi-
cou livre com a saída de Élen Henriques 
Lages. Ela vai atuar no turno da noite.

A UFSM promove, nesta terça (6), 
mais uma edição do Fórum Regional 
Permanente de Extensão, desta vez em 
Santa Maria. O evento é promovido pe-
la Pró-Reitoria de Extensão, por meio 
da Coordenadoria de Ações Regionais e 
Sustentabilidade. As atividades come-
çam às 14h no auditório Pércio Reis, no 
Centro de Tecnologia. A participação é 
aberta aos interessados, sem necessi-
dade de inscrição prévia.

da ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABI-
NETE DO REITOR

Criado em 2016, o fórum vem se 
constituindo como um espaço de refle-
xão e deliberação sobre os projetos de 
extensão universitária da UFSM, envol-
vendo as comunidades locais das cida-
des onde a universidade mantém cam-
pi. O objetivo é que a sociedade possa 
contribuir, apontando as áreas prioritá-
rias para a atuação da UFSM, por meio 
de seus projetos de extensão. Leia 
mais no site da UFSM.

A primeira atividade do colóquio foi 
uma palestra de Débora Jardim, coor-
denadora de Bibliotecas da rede de es-
colas da Ulbra (Universidade Luterana 
do Brasil). Ela falou e deu exemplos de 
práticas que valorizam as bibliotecas 
escolares e as aproximam do seu públi-
co. Em seguida, o professor estadual 
Roberto Silva, palestrou sobre a cons-
trução da cidadania a partir do incenti-
vo à leitura. Leia mais no site do 
CTISM.

A busca pela visibilidade das bibliote-
cas das redes de ensino esteve no foco 
do I Colóquio Santamariense de Biblio-
tecas Escolares e do Ensino Técnico, se-
diado no CTISM no dia 22 de outubro. 
Promovido pela Biblioteca Setorial do 
CTISM, o evento teve a participação de 
especialistas em biblioteconomia. Bi-
bliotecários das redes pública e privada 
de ensino de Santa Maria foram convi-
dados a prestigiar o colóquio, que 
ocorreu no auditório do colégio.

Buscando uma aproximação ainda 
maior com a sociedade, a UFSM desen-
volveu uma plataforma online para in-
teração com a comunidade externa. A 
ferramenta visa identificar quais são as 
demandas consideradas prioritárias nas 
cidades e regiões em que a Universida-
de atua, por meio de seus campi. Os da-
dos serão utilizados como referência 
para o desenvolvimento de projetos de 
extensão – iniciativas que permitem à 
Universidade estender à sociedade os 
conhecimentos gerados por meio do 
ensino e da pesquisa. A nova platafor-
ma foi desenvolvida pelo Centro de Pro-
cessamento de Dados (CPD). Leia mais 
no site da UFSM.

do SITE DA UFSM

UFSM terá Fórum Regional
de Extensão nesta terça

#Agenda

#EntradasESaídas

#PelaUniversidade
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