
A turma 334 (3º semestre de Solda-
gem) fabricou o selo do Cinquentenário 
em uma chapa de latão. A intenção é 
instalá-lo em um lugar de destaque.

Segundo o coordenador do projeto, 
o professor Sergio Pavani, a cor doura-
da simboliza os 50 anos do CTISM.

O objeto tem quatro milímetros de 
espessura e cerca de 35 centímetros de 
altura. Segundo Pavani, a fabricação foi 
exclusivamente manual e utilizou ferra-
mentas como furadeiras, serras e limas.

O processo demonstra aos alunos 
que é preciso “dominar as técnicas ma-
nuais de execução”, e não apenas co-
nhecê-las teoricamente, diz Pavani.

Três ex-alunos do CTISM debateram 
experiências de empreendedorismo na 
noite desta segunda-feira (17), no audi-
tório do colégio. O evento, organizado 
pelo colégio em parceria com a Liga de 
Empreendedorismo i9, foi assistido pe-
los alunos de último ano dos cursos 
subsequentes.

Os convidados foram o professor 
Marcelo Trevisan, do curso de Adminis-
tração da UFSM, o vice-presidente da 
Cacism (Câmara de Comércio, Indústria 
e Serviços de Santa Maria), Leonardo 
Kozoroski Veiga, e Fernando Henrique 
Berwanger, um dos criadores do aplica-
tivo de doação de sangue Hemotify.

O evento foi aberto pelo diretor Lu-
ciano Caldeira Vilanova. Em seguida, 
Trevisan fez uma palestra motivacional 
em que explicou diferentes formas de 
empreendedorismo. Leia mais no 
nosso site.

A Câmara de Vereadores de Santa 
Maria aprovou uma moção em home-
nagem ao Cinquentenário do CTISM na 
terça-feira (18). A aprovação ocorreu 
durante sessão que celebrou o aniver-
sário do colégio com um discurso do di-
retor Luciano Caldeira Vilanova e a exi-
bição do documentário do Cinquente-
nário do CTISM.

Aprovada por unanimidade, a moção 
que parabeniza o colégio foi requerida 
pelo vereador João Kaus. Ela deve ser 
entregue ao colégio nos próximos dias.

Nas galerias da Câmara, acompanha-
ram a sessão alunos das turmas 411 e 
423, além de servidores do CTISM.

O diretor remontou o processo de cri-
ação e a trajetória do colégio ao longo 
das décadas. Leia mais no nosso site.

O CTISM terá atividades sobre saúde 
vocal nesta segunda-feira (24), no audi-
tório do colégio. O evento é a décima e-
dição do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído e será promovido 
pelos cursos de Fonoaudiologia e Enge-
nharia Acústica da UFSM.

 A atividade será aplicada por uma fo-
noaudióloga e por alunos dos cursos.

Uma oficina para professores come-
çará às 10h15min e tratará de temas 
como os hábitos que prejudicam a saú-
de vocal, alterações vocais e sugestões 
para manter a qualidade da voz.

Antes, a partir das 8h20min, alunos 
da turma 411 serão chamados em du-
plas para triagem auditiva. Às 9h10min, 
411 e 413 terão uma hora de palestra.
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Vereadores aprovam moção
em homenagem ao CTISM

Alunos de Soldagem
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Câmara de Santa Maria teve sessão em parabenização ao Cinquentenário do colégio
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#Agenda
4/5 Eleição para Dacti
Alunos votarão para escolher qual chapa ficará à frente do Diretório Acadêmico do 
CTISM pelo próximo ano.

13 e 20/5 Jogos Interséries

Maio Inauguração do Escritório de Projetos EcoAgile no Tecnoparque

Nesta segunda, 24 Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído
Horário: palestra para 411 e 413 das 9h10min às 10h; oficina para professores das 
10h15min às 11h05min
Local: auditório do CTISM

Próxima quinta, 27 Happy hour do Grupo de Revitalização
Horário: das 17h às 18h

#Ctism50

Os vereadores Manoel Badke, Admar Pozzobom (presidente) e Francisco Harrisson de Souza e o
diretor Luciano Caldeira Vilanova na mesa da Câmara em sessão que homenageou Cinquentenário.

Selo do Cinquentenário
feito em latão pelos

alunos de Soldagem.
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