
Evento teve participação de alunos
e grupo de São Vicente do Sul

Apresentações
sobre violência
contra mulher
lotam auditório

Antes do Enem,
atividades prepararam
alunos para exame

SIE aborda inovação e
empreendedorismo
de forma descontraída

1ºs anos integrados
realizam intervenção
com fotografias
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#CasoDeSucesso Alunos de Redes de Computadores e de Informática para Internet assitem a
palestra de Tiago Lammers, desenvolvedor de sistemas da Delivery Much, no dia 5. A empresa foi
fundada na Incubadora Tecnológica da UFSM. Lammers apresentou a história da criação e do
crescimento da Delivery, falou sobre concorrência, as atividades sociais e a gestão de pessoas na
empresa. Para a professora Carina Petry, “trata-se de um case de empreendedorismo de sucesso”.

#Seleção Parte do cartaz do processo seletivo
do curso de Eletromecânica Proeja, cujas
inscrições começaram no dia 9 e vão até 3 de
dezembro. Acesse o edital no site do CTISM.

O reitor Paulo Afonso Burmann discursa na abertura do Salão de Inovação em Empreendedorismo.

O professor Felipe Freitag, do colégio G10, dá dicas sobre redação do Enem durante seminário.

Quarta (21) Cursos técnicos:
horário de sexta-feira

Terça (20) Cerimônia de en-
trega da restauração do pai-
nel A lenda de Imembuí, de
Eduardo Trevisan, no Salão
Imembuí, às 17h30min.

Segunda (26) Núcleo de
Apoio à Aprendizagem
promove o minicurso
“Transtornos Específicos  da
Aprendizagem: discussão e
sugestões de estratégias de
ensino”. Leia mais e inscre-
va-se em bit.ly/2A5IjHk.

Sábado (24) IX Ciclo de
Estudos sobre História e
Culturas Afro-Brasileiras
começa às 9h, no auditório,
com o tema “Negras e
negros nas ciências”

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

O CTISM promoveu atividades para 
preparar seus alunos para as provas do 
Enem (Exame Nacional do Ensino 
Médio), aplicadas em todo o Brasil nos 
dias 4 e 11. Um seminário promovido 
pela turma 422 teve como tema a reda-
ção do Enem. Já a coordenação de In-
formática para Internet Integrado pro-
moveu dois aulões de matemática. 
Leia mais no site do CTISM.

A violência contra a mulher foi tema 
da edição do MusicDay do dia 24 de 
outubro. O evento busca proporcionar 
a reflexão sobre pautas sociais por meio 
de atividades artísticas. A edição sobre 
violência contra a mulher teve os dife-
renciais de atrair um público maior – o 
auditório do CTISM ficou lotado e mui-
tos tiveram que acompanhar o evento 
em pé ou sentados no chão – e contar 
com a participação de um grupo de fo-
ra da UFSM. Cerca de 20 estudantes do 
Nugedis (Núcleo de Gêneros e Diversi-
dade), do campus do Instituto Federal 
Farroupilha em São Vicente do Sul, fize-
ram uma performance no MusicDay. A 
coordenadora do grupo mediou uma 
roda de conversa sobre o tema do 
evento. Leia mais no site do CTISM.

A quinta edição do Salão de Inovação 
e Empreendedorismo (SIE) lotou o Cen-
tro de Convenções da UFSM na noite 
do dia 8. Em palestras no estilo TEDx, os 
convidados Juliana Hoch, Maurício 
Schneider, Porã Bernardes e Paulo Cé-
sar Tinga tiveram 30 minutos para falar, 
de uma maneira descontraída, sobre a 
sua trajetória no empreendedorismo e 
como contribuem para melhorar a vida 
das pessoas.

Antes das falas de cada um deles, o 
reitor Paulo Afonso Burmann comen-
tou sobre a importância da 5ª edição do 
SIE. “O Salão começou tímido, em um 
auditório pequeno, e pouca gente acre-
ditava nessa ideia.  Nós mesmos, junto 
com a Agittec, tínhamos um certo re-
ceio daquilo que estávamos propondo, 
porque era uma coisa nova, e tudo que 
é inovador gera sempre uma expectati-
va. Mas nós não tivemos medo de ino-
var. Ver esse auditório cheio é um moti-
vo de orgulho para a UFSM”, afirmou. 
Leia mais no site da UFSM.

por LUANA GIAZZON, no SITE DA UFSM

Os alunos dos primeiros anos dos cur-
sos integrados realizaram uma inter-
venção artísitca de mobgraphias – fo-
tografias capturadas, editadas e com-
partilhadas por celular. A atividade está 
inserida no estudo de linguagens e arte 
contemporânea, na disciplina de Artes. 
Foram espelhados pelo CTISM QRcodes 
que levam aos endereços das fotos no 
Instagram. Os QRcodes ainda podem 
ser utilizados, assim como o que apare-
ce acima.  Leia mais no site do 
CTISM.

#Agenda

#PelaUniversidade
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