
O Grupo de Revitalização do CTISM 
realizou, na tarde desta quinta-feira 
(27), a segunda edição do seu happy 
hour mensal no pátio interno do colé-
gio. Cerca de 20 servidores participa-
ram do evento, que teve salgadinhos e 
refrigerante. A proposta do happy hour 
é reunir os servidores para momentos 
de convivência nos espaços públicos.

Entre as ações já realizadas pelo gru-
po, estão a instalação de piso no pátio 
interno e no adjacente à Secretaria de 
Registros Escolares e no espaço que fica 
entre a Biblioteca Setorial e as salas 140 
e 141. Leia mais no nosso site.

O Escritório de Projetos EcoAgile, do 
CTISM, participou da primeira edição 
do Fórum Regional Permanente de Ex-
tensão da UFSM, na última terça-feira 
(25), na Câmara de Vereadores de Pal-
meira das Missões. O EcoAgile foi orga-
nizador do evento em parceria com a 
Coordenadoria de Ações Regionais e I-
novação, vinculada à PRE (Pró-Reitoria 
de Extensão).

Participaram do evento servidores do 
campus da UFSM em Palmeira das Mis-
sões, autoridades municipais, represen-

O CTISM recebeu, na manhã de se-
gunda-feira (24), parte da Semana de 
Conscientização sobre o Ruído promo-
vida pelos cursos de Fonoaudiologia e 
Engenharia Acústica da UFSM. Entre as 
atividades, estavam palestras e triagens 
auditivas.

Os alunos da turma 411 fizeram o tes-
te de triagem auditiva, que identifica 
possíveis problemas de audição. Em se-
guida, as turmas 411 e 413 participa-
ram de uma palestra, no auditório, so-
bre cuidados com a voz e a fala.

Depois, foi promovida uma palestra 
para os professores em que foram ex-
plicados os hábitos que prejudicam a 
saúde vocal e as práticas que melhoram 
a qualidade da voz e da fala.

Dois professores do CTISM se apo-
sentaram no dia 17 de abril. Um deles é 
Eduardo Marafiga, que estava no colé-
gio desde 1991. Aposentou-se tam-
bém Augusto Pio Benedetti, professor 
do CTISM desde 1992.

Augusto continua trabalhando nas a-
tividades de Educação Física do CTISM 
como voluntário. O professor Pedro 
André Machado assumiu a coordena-
ção do curso de Mecânica Integrado no 
lugar de Augusto.

A votação para eleger a nova admi-
nistração do Dacti (Diretório Acadêmi-
co do CTISM) será na próxima quinta-
feira (4). Alunos e estagiários dos cursos 
integrados, subsequentes e Proeja te-
rão direito a voto. A chapa eleita toma-
rá posse no dia seguinte e terá mandato 
de um ano. A urna utilizada na eleição 
ficará aberta das 10h até às 21h no hall 
do prédio principal do CTISM.

texto ROSSANO VILLAGRÁN DIAS | layout MARCEL JACQUES

Fórum discute propostas
de extensão no campus
de Palmeira das Missões
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Evento, promovido pelo EcoAgile e pela Coordenadoria de Ações
Regionais e Inovação, levanta demandas da comunidade municipal
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#Agenda 13 e 20/5 Jogos Interséries

25/5 Lançamento do SimP, simulador de Pneumática
Horário: 14h
Local: auditório do Estúdio SAB

25/5 Fórum Permanente de Extensão em Frederico Westphalen

Maio Inauguração do Escritório de Projetos EcoAgile no Tecnoparque

Próxima quinta, 4/5 Eleição para Dacti
Horário: votação das 10h às 21h; apuração e resultado logo em seguida
Local: votação no hall do prédio principal

Próxima sexta, 5/5 Posse da nova gestão do Dacti

#EleiçõesDacti2017

Servidores do CTISM participam do happy hour do Grupo de Revitalização na tarde de quinta (27).

Participantes da 1ª edição do Fórum Permanente de Extensão utilizam a metodologia EcoCanvas.
Personagens da divulgação da Feira do Livro.

tantes da sociedade civil palmeirense e 
membros da comunidade. Eles elege-
ram as demandas mais importantes da 
região de abrangência do campus. As 
demandas eleitas devem ser sanadas 
por projetos desenvolvidos pela UFSM.

O fórum começou a ser implantado 
em 2016 com o mapeamento e georre-
ferenciamento dos projetos de ensino, 
pesquisa e extensão da UFSM. Foram, 
então, realizados encontros regionais 
nas cidades que abrigam os campi da 
UFSM. Leia mais no nosso site.

Começa neste sábado (29) a edição 
de 2017 da Feira do Livro de Santa Ma-
ria. O evento vai até 14/5, sempre das 
13h às 21h, exceto aos sábados, quan-
do abre às 10h. Devem estar presentes 
mais de 350 escritores e mais de 130 li-
vros devem ter sessões de autógrafo.

Entre os lançamentos, está uma edi-
ção da revista Quadrante X, que tem 
entre seus participantes o designer 
Marcel Jacques, do Núcleo EaD do 
CTISM.

Feira do Livro começa neste sábado
#SantaMaria
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