
A Chapa Renovação tomou posse, na 
segunda-feira (8), no Diretório Acadê-
mico do CTISM – o qual passou a se 
chamar Diretório Estudantil do Colégio 
Técnico Industrial de Santa Maria (Dec-
ti). A nova Gestão foi eleita no dia 5 
com 85,47% dos votos.

A cerimônia de posse iniciou às 
18h20min, no auditório do CTISM. O a-
luno Daltro Campanher de Souza (433), 
coordenador geral da Gestão cessante, 
Integração e Participação, fez um breve 
discurso. Em seguida, falou a coorde-
nadora geral da nova administração, 
Isadora Barrios (432). Leia mais no 
nosso site.

O NCI (Núcleo de Comunicação Insti-
tucional) do CTISM aplicará, a partir do 
dia 22,uma pesquisa para os servidores 
do colégio. Ela tem o objetivo de medir 
o nível de satisfação com o ambiente de 
trabalho, o reconhecimento e o perten-
cimento no CTISM. O horário de aplica-
ção da pesquisa será agendado com os 
servidores.

Ao longo deste mês, os alunos estão 
respondendo uma pesquisa de opinião 
da Assessoria. Para aplicar o questioná-
rio, os estudantes são retirados da sala 
de aula por alguns minutos. A pesquisa 
para os alunos é por amostragem.

Os resultados das pesquisas servirão 
para o NCI elaborar estratégias mais efi-
cazes de comunicação.

O NEaD (Núcleo de Educação à Dis-
tância) do CTISM publicou, no dia 5, o 
e-book Educação Profissional em 
Destaque: Filosofia em Diálogo com 
Outros Saberes. O livro digital contém 
24 artigos, nos quais conhecimentos fi-
losóficos são relacionados à educação 
profissional, e também a temas como 
ciências sociais, matemática, conheci-
mento técnico e meio ambiente. Um 
dos artigos faz referência à história do 
CTISM.

A produção do e-book foi com o a-
poio do NTE (Núcleo de Tecnologia E-
ducacional) da UFSM. O conteúdo do li-
vro digital é resultado de uma parceria 
entre o campus de Rio Grande do IFRS 
(Instituto Federal do Rio Grande do Sul) 
e o mestrado em Educação Profissional 
e Tecnológica do CTISM. Leia mais no 
nosso site.

A equipe do CTISM venceu a etapa 
municipal do torneio de vôlei feminino 
juvenil dos Jergs (Jogos Escolares do Rio 
Grande do Sul), e vai representar Santa 
Maria na competição regional. O time, 
formado por alunas dos cursos in-
tegrados, superou outras cinco equipes 
de escolas santa-marienses. As dispu-
tas municipais ocorreram na quarta-fei-
ra (10) no Centro Desportivo Municipal. 
A fase regional será em setembro.

O artista plástico Juan Amoretti res-
taurou, na manhã desta quinta-feira 
(11), o painel de sua autoria que ilustra 
a entrada do prédio principal do CTISM. 
Foi a primeira renovação da obra, que 
foi feita em 1992, ano do 25º aniversá-
rio do colégio. A restauração foi feita 
em homenagem ao Cinquentenário.

Segundo a recepcionista Jucelaine Bi-
anquin de David, o trabalho de restau-
ração levou cerca de uma hora.

De acordo com a revista comemorati-
va dos 30 anos do CTISM, editada em 
1997, o painel “retrata o mundo desde 
as tabas primitivas indígenas, as nave-
gações, construções, até as naves espa-
ciais”.

O diretor Luciano Caldeira Vilanova 
convidou Amoretti para escrever um re-
lato na revista que será lançada em co-
memoração ao Cinquentenário.

A série de documentários Cosmos: a 
Spacetime Odyssey está em exibição 
no auditório do CTISM nas terças-fei-
ras, às 18h. As exibições são destinadas 
aos alunos integrados, mas todos estão 
convidados a participar, segundo a pro-
fessora Angela Durand, que organiza a 
atividade. Após cada episódio, é feita 
uma discussão sobre o assunto que foi 
tratado. Nesta terça (16), será exibido o 
segundo episódio.
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Uso da tecnologia deve ser ampliado no próximo ano, diz professor
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#Agenda

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

Neste mês Inauguração do Escritório de Projetos EcoAgile no Tecnoparque

9/6 Encontro dos Estagiários

Em breve Fórum Permanente de Extensão em Frederico Westphalen

Neste sábado, 13/5 Fase de grupos 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

A partir de 22/5 Aplicação de pesquisa de clima organizacional

#EleiçõesDacti2017

#Ctism50

A capa do e-book publicado pelo Núcleo EaD.

Cientista Neil deGrasse Tyson em cena da série.Alunas da equipe de vôlei feminino do CTISM.

ção de objetos que permitem aos alu-
nos de Fabricação Mecânica, por exem-
plo, visualizar peças e ferramentas de 
disciplinas de Mecânica.

A impressão 3D usa a adição de ca-
madas de material para fabricar peças e 
objetos de praticamente qualquer for-
mato. Leia mais no nosso site.

O artista plástico Juan Amoretti restaura
seu painel no hall do CTISM.

A tecnologia de impressão 3D é utili-
zada no ensino do CTISM. Segundo o 
professor Gilmar Vogel, o uso da técni-
ca ainda deve ser expandido nos próxi-
mos anos, mas a impressora situada no 
Laboratório de CNC (Comandos Numé-
ricos Computadorizados) do Pavilhão 
de Máquinas 1 já é usada para a produ-
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