
Os alunos de Segurança do Trabalho 
participaram de uma palestra sobre e-
quipamentos de proteção auditiva na 
noite desta quinta-feira (4), no auditó-
rio do Estúdio SAB. O professor Rafael 
Gerges, da UFSC (Universidade Federal 
de Santa Catarina), falou sobre proteto-
res auditivos, que são EPIs (equipamen-
tos de proteção individual) importantes 
em várias áreas da indústria.

Gerges é diretor Laboratório de Equi-
pamentos de Proteção Individual da 
UFSC, único no Brasil com autorização 
para certificar protetores auditivos.

A edição do primeiro semestre do ano 
dos Jogos Interséries começará no pró-
ximo sábado (13) com a disputa das 
preliminares do futsal masculino.

Participarão das disputas alunos e es-
tagiários dos cursos integrados. Dez ti-
mes serão divididos em duas chaves. Os 
dois primeiros qualificados em cada 
grupo avançarão para as semifinais do 
dia 20/5. Os jogos estão previstos para 
começarem às 8h no dia 13.

No dia 20, além das semifinais e finais 
do futsal, serão disputados torneios de 
vôlei, xadrez e tênis de mesa.

A chapa de número 2, Renovação, foi 
eleita nesta sexta-feira (5) para coman-
dar o Dacti (Diretório Acadêmico do 
CTISM) pelos próximos 12 meses. Os 
vencedores tiveram 85,47% dos votos 
válidos, o que corresponde a 147 cédu-
las. A chapa 1, União de Ideias, ficou 
com 14,53%, ou 25 votos. Houve 13 
votos brancos e nulos.

O aluno Gabriel Sebastiano (413), 
membro da Comissão Eleitoral, procla-
mou o resultado por volta das 22h, mo-
mento em que foi encerrada a gestão 
Integração e Participação, eleita em 
2016. A Comissão assumiu interina-
mente o Dacti até a posse da nova ges-
tão, marcada para as 18h desta segun-
da-feira (8).

A coordenadora geral titular da cha-
pa eleita é Isadora Barrios (432). O su-
plente é Christian Bitencourt (431). Na 
Coordenação de Finanças e Jurídica, es-
tão Rafael Horvath (431), Camila Si-
mões (432) e Larissa Martins (412). A 
gestão terá ainda as coordenações de 
Combate às Opressões, Comunicação e 
Cultura, e Políticas Educacionais e As-
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Alunos elegem chapa 2 para Dacti

CTISM promove
palestra sobre
EPIs auditivos

Dia 13 terá
início do
futsal nos
Interséries
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Chapa liderada por Isadora Barrios (432) e Christian Bitencourt (431) vence com 85% dos votos
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#Agenda
25/5 Lançamento do SimP, simulador de Pneumática
Horário: 14h
Local: auditório do Estúdio SAB

25/5 Fórum Permanente de Extensão em Frederico Westphalen

Neste mês Inauguração do Escritório de Projetos EcoAgile no Tecnoparque

9/6 Encontro dos Estagiários

Próximo sábado, 13/5 Preliminares do futsal nos Jogos Interséries
Horário: das 8h às 12h30min
Local: ginásio do CTISM

20/5 Finais do futsal e torneios de vôlei, xadrez e tênis de mesa nos Jogos 
Interséries
Horário: das 8h às 12h
Local: ginásio do CTISM

#EleiçõesDacti2017

#Interséries2017

#Oportunidade

Alunos de Segurança do Trabalho assistem a explicação do professor Rafael Gerges no Estúdio SAB.

Abrirão nesta segunda-feira (8) as ins-
crições para o módulo 1 do Curso de In-
glês Básico do Núcleo de Educação e 
Desenvolvimento da Progep (Pró-Reito-
ria de Gestão de Pessoas). A formação é 
destinada aos servidores da UFSM.

O curso tem carga horária de 30 ho-
ras e será realizado de 23/5 a 18/7, às 
terças e quintas-feiras, das 18h às 20h, 
no auditório da Progep, no prédio 48.

As inscrições são feitas no site da Pro-
gep até às 10h do dia 22/5. A seleção 
será feita pela ordem de inscrição. O 
módulo 2 está previsto para setembro.

Inscrições para Curso de
Inglês abrem segunda

RESULTADO DA ELEIÇÃO

15%

85%

Chapa 2
Fonte: Comissão Eleitoral

Chapa 1

O aluno Christian Bitencourt, eleito coordenador geral suplente, assina ata da eleição no auditório.

sistência Estudantil.
Entre as promessas da chapa eleita, 

estão a criação de uma Ouvidoria do 
Dacti, mudanças no processo eleitoral 
para a Direção, saraus literários, uma 
gincana e a reabertura dos laboratórios 
de informática para o uso dos alunos. 
Veja mais informações, nominata e 
lista de propostas no nosso site.
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