
Estudantes participaram de competição e palestras no estado do Rio

Expediente de
verão vai do
Natal até 22/2

Equipe do CTISM é
vice-campeã nacional
de lançamento
de foguetes

UFSM fica no top 100
em ranking de latinas

Almoxarifado
Central estará
fechado de
5/12 até 7/1

Cerimônia homenageia
servidores que chegam
a 10, 20, 30 e 40 anos
de trabalho na UFSM
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#MeditaçãoDosVencedores Alunos fazem pose de meditação diante de estátua no Jardim das Esculturas, em Júlio de Castilhos, na quinta (22). O grupo
de 12 estudantes, todos da turma 433, fez uma viagem ao local como premiação por ter sido campeão da Gincana de Integração, em agosto. O jardim
de seis hectares contém cerca de 600 obras de arenito de autoria do escultor Rogério Bertoldo. Três docentes e duas TAEs acompanharam a equipe.

#NovoInfoI O Laboratório de Informática I em sua nova sala, a 207, no segundo andar do anexo A, para onde foi transferido há menos de duas
semanas. O ambiente abrigava, até julho, a Coordenação de Tecnologias de Ensino (ex-EaD) e o Núcleo de Comunicação Institucional. A sala 112, onde
o laboratório ficava, em frente à portaria, será ocupada pela Coordenação de Registros Escolares e pelo Arquivo Setorial. Não há prazo definido para
que os setores façam a mudança. Em julho, a Direção lançou uma reestruturação nos espaços físicos do CTISM. Algumas das mudanças já foram feitas.

Apresentação artística durante cerimônia que homenageou servidores no Salão Imembuí, Reitoria.

Terça (27) Cursos técnicos:
horário de quinta-feira

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

7/12 Termina prazo de inscrições
para crianças de 4 meses a 1 ano
no Ipê Amarelo. As inscrições
podem ser feitas a partir do site
da unidade.

A UFSM está na 89ª posição no QS La-
tin America Rankings 2019. O ranking 
identificou as 391 melhores universida-
des da América Latina que refletem o 
ritmo acelerado de desenvolvimento da 
região. Entre as universidades brasi-
leiras listadas no levantamento, a UFSM 
ocupa a 23ª posição.

Dentre as métricas utilizadas pelo QS 
estão as publicações de artigos científi-
cos, as citações destas publicações e o 
percentual de doutores das instituições 
de ensino. O levantamento é feito des-
de 2016 pela QS World Universities 
Rankings. Acesse o ranking em 
bit.ly/2PvyOLb.

do SITE DA UFSM

A direção do Almoxarifado Central da 
UFSM informa que, a partir de 5 de de-
zembro, o setor estará fechado para 
balanço anual e prestação de contas 
para a Comissão Inventariante da 
UFSM. O almoxarifado vai retomar as 
atividades no dia 7 de janeiro de 2019. 
Assim, eventuais materiais específicos a 
serem utilizados em atividades durante 
os meses de dezembro e janeiro devem 
ser pedidos pelo Portal de Compras até 
esta sexta-feira (30).

A equipe do CTISM foi uma das vice-
campeãs da XV Jornada de Foguetes – 
uma competição nacional anual de lan-
çamentos de foguetes de garrafa PET. O 
grupo obteve 142,2 m de alcance no 
seu lançamento, mais que os 100 m ne-
cessários para ser vice-campeão. O lan-
çamento ocorreu sob chuva e vento.

Com a marca, a equipe superou o al-
cance obtido no lançamento que a clas-

sificou para a competição, em maio, 
que chegou a 124 m.

A Jornada de Foguetes ocorreu em 
um hotel-fazenda em Barra do Piraí, RJ. 
A equipe arrecadou R$ 2.230 com uma 
vaquinha virtual para custear o voo de 
Porto Alegre ao Rio. O evento inclui pa-
lestras e oficinas relacionadas a física e 
engenharia. Leia mais no site do 
CTISM nesta terça-feira (27).

da ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABI-
NETE DO REITOR

Servidores técnico-administrativos e 
docentes que em 2018 completaram 
10, 20, 30 e 40 anos de dedicação à 
UFSM foram homenageados nesta se-
mana. A Pró-Reitoria de Gestão de Pes-
soas (Progep), por meio do Núcleo de 
Educação e Desenvolvimento (NED), 
promoveu, na quarta e quinta-feira (21 
e 22), duas cerimônias para a entrega 
de placas comemorativas aos servido-
res. As atividades foram realizadas no 
Salão Imembuí e contaram com a 
presença do reitor da UFSM, Paulo 
Afonso Burmann. Leia mais no site da 
UFSM.

O horário reduzido de verão para 
atendimento externo na UFSM começa 
no dia 24 de dezembro e vai até 22 de 
fevereiro. Durante esse período, a uni-
versidade tem seu horário de funciona-
mento reduzido: das 7h30min até as 
13h30min. Leia mais no site da 
UFSM.

do SITE DA UFSM

O CTISM vai promover, no dia 7, a Fei-
ra Anglo-Hispânica. O evento já acon-
tecia havia quatro anos e abordava 
apenas países de idioma espanhol. Nes-
ta edição, a novidade é a inclusão de 
países de língua inglesa. As atrações 
são preparadas pelos alunos de segun-
do e terceiro ano dos cursos integrados 
sob coordenação do LabLínguas, o la-
boratório de linguagens do colégio. 
Saiba mais no site do CTISM, na aba 
‘Eventos’.

#PelaUniversidade
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PAÍSES DA FEIRA
ANGLO-HISPÂNICA

SERVIDORES DO CTISM HOMENAGEADOS NA CERIMÔNIA DA PROGEP

10 anos na UFSM

Alessandro de Franceschi

Álysson Raniere Seidel

Cláudio Weissheimmer Roth

20 anos na UFSM

Ivan Zolin

Rosamari Piaia

Josiane Pacheco Menezes

Saul Azzolin Bonaldo

HORÁRIO

das 7h30min
às 13h30min

DURAÇÃO

de 24/12 a 22/2

Inglês
- África do Sul
- Austrália
- Canadá
- Escócia
- Irlanda
- Nigéria
- Nova Zelândia

Espanhol
- Chile
- Colômbia
- Costa Rica
- Honduras
- México
- Peru
- Porto Rico

CTISM terá 1ª Feira
Anglo-Hispânica

#Agenda
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