
Equipe do colégio foi uma das vencedoras em competição de empresa

Alunos arrecadam
mais de 2.000
brinquedos
para doação

CTISM ganha máquina
que deve ‘abrir novo
universo de pesquisa’

Em sua 9ª edição, ciclo
destaca negros na ciência
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#Parceria Reunião entre a Reitoria e a prefeitura, na manhã desta segunda-feira (3), com a participação do prefeito Jorge Pozzobom e do reitor Paulo
Afonso Burmann. O encontro teve o objetivo de qualificar a atuação em unidades básicas de saúde de Santa Maria. Os participantes articularam a
proposta de integração entre a UFSM e as demais unidades de saúde da cidade em que a UFSM trabalha. Leia mais sobre a parceria no site da UFSM.

Alunos se apresentam no MusicDay (1), parte dos brinquedos arrecadados por uma turma (2) e plateia com lanternas de celular acesas no auditório.

Stand dedicado ao americano Frederick McKinley Jones, inventor do ar condicionado, no CEHCAB.

O HIL402, com o qual o colégio foi premiado.

Sexta (7) Cursos técnicos: fim do
4º bimestre para integrados e do
2º para subsequentes

Sábado (8) Integrados e subse-
quentes: limite para registro de
notas parciais e divulgação de
alunos em exame
10 a 14/12 Integrados e subse-
quentes: semana de exames

17 e 18/12 Cursos técnicos:
conselhos de classe finais
19/12 Cursos técnicos: limite
para registro e encerramento de
notas no sistema acadêmico

Sexta (7) Feira Anglo-Hispânica
a partir das 8h com apresen-
tações de 14 países

A Direção selecionou, na semana pas-
sada, uma terceira bolsista para o NCI 
(Núcleo de Comunicação Institucional). 
A estudante de Desenho Industrial na 
UFSM Biara Simões vai desempenhar 
funções de produção de materiais grá-
ficos, audiovisuais e fotografias. Até 
então, o esses tipos de conteúdo eram 
produzidos com o apoio da CTE (Coor-
denação de Tecnologias de Ensino).

Personalidades negras de destaque 
na ciência foram o tema da edição des-
te ano do Ciclo sobre História e Culturas 
Afro-Brasileiras, evento tradicional do 
CTISM que chegou à sua nona edição.

Entre os cientistas pesquisados, esta-

A cada ano, são apresentados no ci-
clo os trabalhos desenvolvidos ao lon-
go do ano pelos alunos de terceiro ano 
integrado na disciplina de História. Em 
2018, os estudantes estavam divididos 
em 17 grupos. Cada um deles pesqui-
sou sobre um cientista.

As apresentações foram em formato 
de stand. Os estudantes falavam sobre 
seu homenageado para as pessoas que 
se aproximavam.

vam alguns de importância mundial, 
como John Standard, de Nova Jersey, 
que inovou a geladeira no século XIX, e 
Katherine Johnson, física e matemática 
da Nasa durante o auge da corrida es-
pacial entre EUA e União Soviética. Foi 
homenageada também a professora 
gaúcha Marta Nunes, doutora em Quí-
mica pela UFRGS (Universidade Federal 
do RS). Ela fez uma palestra no evento 
antes da apresentação dos trabalhos.

Sínteses dos trabalhos estão reunidos 
no Caderno de Resumos do ciclo, lan-
çado durante o evento e que terá ver-
são digital em breve. Leia a notícia 
completa no site do CTISM nesta 
quarta-feira (5).

O CTISM vai receber, como doação de 
uma empresa multinacional, um apare-
lho que deve impulsionar o ensino na 
área de eletroeletrônica no colégio. 
Uma equipe do CTISM foi uma das ven-
cedoras de um concurso proposto pela 
Typhoon HIL – que trabalha com produ-
tos ligados à simulação digital em tem-
po real – ao ficar entre as dez primeiras 
a completar as etapas de uma competi-
ção.

Trata-se de um HIL402, utilizado para 
testes do tipo HIL (hardware-in-the-
loop). Nesse procedimento, uma parte 
de um sistema elétrico conhecido é si-
mulado numericamente, enquanto a 
outra parte é incorporada fisicamente – 
ou seja, com equipamentos elétricos 

reais. Segundo o professor Adriano 
Morais, que capitaneou a equipe, o 
equipamento que será recebido pelo 
CTISM “abre um novo universo de pes-
quisas e atividades de ensino” na área 
de eletroeletrônica do colégio. Leia 
mais no site do CTISM.

Os alunos dos cursos integrados do 
CTISM arrecadaram brinquedos que se-
rão entregues a crianças carentes em 
instituições de Santa Maria. A arrecada-
ção foi uma competição entre as tur-
mas, que fez parte de uma edição espe-
cial do MusicDay – evento musical pro-
movido mensalmente para os cursos in-
tegrados pelo Projeto Cidadania – no 
dia 21. A turma 421 venceu a competi-
ção, com o maior número de brinque-
dos arrecadados. A comissão responsá-
vel pela contagem estima que, no total, 
mais de 2.000 brinquedos tenham sido 
coletados pelas nove turmas. Leia 
mais no site do CTISM.

#EntradasESaídas
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Divulgação

CTISM terá festa
de fim de ano

NCI tem nova bolsista
de Desenho Industrial

Eventos dos 58 anos da
UFSM começam domingo

Grande Círculo Pé de Meia
horário local 14h      Espaço Multiuso

Segunda (10) Espetáculo infantil

Domingo (9) Viva o Campus especial

Terça (11) Concerto de Trombones e Tubas da

Os eventos são todos gratuitos.

horário local 18h      Espaço Multiuso
UFSM RSbones

horário das 15h às 19h

CARDÁPIO “salchipão”,

QUANDO dia 18 às 18h

VALOR R$ 15 (inclui comida, refrigerante e água)

carne picada, pão com alho
PAGAMENTO até às 12h do dia 14 na 
Coordenação de Registros Escolares

ONDE Ginásio Poliesportivo

Progep divulga
relatório sobre
Avaliação de
Desempenho dos
TAEs da UFSM
> ACESSE NO SITE DA PROGEP
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