
Servidora se diz ‘realizada’ e lembra carinho de alunos
e colegas; ‘gostava de fazer o que precisava’, diz colega

Atividade artística
integra alunos do
CTISM e Ipê Amarelo

Gisa se aposenta
após 25 anos nos
Registros Escolares

Em edição de inovações, Feira
Hispânica torna-se Anglo-Hispânica Burmann e Schuch apresentam

plano de metas da gestão
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#DiversãoESolidariedade Imagens do InfoWeek, competição entre alunos de Informática que ocorreu no dia 3. Criado em 2016, o evento chegou a sua
3ª edição. Nove alunos da turma de terceiro ano participaram da organização do evento, além da coordenação do curso e da Direção. Cada estudante
teve que entregar 1 kg de alimento para se inscrever no InfoWeek. Os 58 kg de alimentos arrecadados foram doados à Casa Maria, instituição
beneficente de Camobi que presta amparo a pessoas com câncer e seus familiares. A entrega dos alimentos foi feita na manhã de sexta-feira (14).

Servidora aposentada Adalgisa Flores na Coordenação de Registros Escolares, setor onde trabalhou.

Alunos representam diferentes religiões da Nigéria (1), mesa onde foi servida comida na oficina da Irlanda (2), apresentação teatral sobre aborígenes australianos (3) e dança (4) na Feira Anglo-Hispânica.

Quarta (19) Cursos técnicos:
limite para registro e
encerramento de notas no
sistema acadêmico

A servidora técnico-administrativa 
Adalgisa da Silva Flores está aposenta-
da desde 5 de dezembro. Seu último dia 
de trabalho foi em 5 de novembro, já 
que, no dia seguinte, ela entrou em fé-
rias até a aposentadoria.

Gisa, como é conhecida, trabalhou 
no CTISM desde 1993. Durante os 25 
anos, ela atuou no mesmo setor, a Co-
ordenação de Registros Escolares, que 
antes se chamava Secretaria Escolar e 
ficava onde hoje está a sala de reuniões 
do Departamento de Ensino. Gisa exer-
cia sozinha as funções quando ingres-
sou no colégio. Ao longo dos anos, o 
número de servidores no setor cresceu. 
Com a saída de Gisa, a coordenação 
tem hoje quatro servidoras.

Gisa afirma que se aposentou “na ho-
ra certa” e que está “realizada” porque 
deu sua “contribuição na escola”. “Dei 

Antes de trabalhar no colégio, Gisa 
atuou por cerca de um ano no setor de 
compras do Husm (Hospital Universitá-
rio de Santa Maria). Ela é formada em 
Geografia.

A Feira Hispânica, evento anual do 
CTISM que já teve quatro edições, tor-
nou-se Anglo-Hispânica neste ano. O 
evento consiste em oficinas sobre paí-
ses feitas por alunos dos cursos integra-
dos.

O público foi composto pelos alunos 

Na edição deste ano, que ocorreu no 
dia 7, foram tema da feira não apenas 
países de língua espanhola, como nas 
anteriores, mas também de língua 
inglesa. Os alunos de segundo ano, que 
nos anos anteriores foram público do 
evento, desta vez ficaram responsáveis 
pelas oficinas, assim como os terceiros 
anos.

da ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABI-
NETE DO REITOR

“A gestão não se faz na intuição, o 
nosso compromisso é usar o recurso 
público com o máximo de racionalida-
de”. Com a frase, o reitor Paulo Afonso 
Burmann resumiu o espírito que norte-
ou o primeiro ano da atual gestão da 
UFSM. Ao lado do vice-reitor Luciano 
Schuch, ele falou sobre as metas do pla-
no de gestão e as projeções do Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI). Os 
dados foram apresentados aos conse-
lheiros da instituição, gestores dos cen-
tros de ensino, colégios e campi da 
UFSM, em encontro ocorrido na manhã 
do dia 5. Cerca de 150 pessoas acom-
panharam a exibição de um panorama 
da UFSM a partir de seus principais indi-
cadores. Em sua fala inicial, Burmann 
mostrou alguns dos principais rankings 
universitários, destacando o que posi-
ciona a instituição no 14º lugar dentre 
as universidades do Brasil. Leia mais 
no site da UFSM.

Questionada sobre as lembranças 
que vai levar do CTISM, Gisa destaca 
em primeiro lugar “o carinho dos alu-
nos, dos colegas”. “Vou sentir falta do 
convívio”, afirma.

Sobre o trabalho de Gisa, a coordena-
dora de Registros Escolares, Franciele 
de Lima Machado, diz que ela “muitas 
vezes fazia além daquilo que ela preci-
sava”. “Sempre me chamou muito a 
atenção como ela gostava de fazer o 
que ela precisava fazer. Não era um pe-
so para ela”, afirma a atual chefe do se-
tor. Franciele destaca também a “dedi-
cação”, o “comprometimento” e a “ge-
nerosidade” da colega.

Segundo a agora servidora aposenta-
da, o CTISM tinha cerca de 35 professo-
res e TAEs em 1993, e, por isso, “as pes-
soas eram mais próximas”, de acordo 
com ela. Hoje, o colégio possui quase 
130 servidores.

o máximo que eu podia e que eu sabia”, 
diz. Ela conta que, ao longo dos anos 
no colégio, teve “muito carinho pelo 
[trabalho] que se faz”.

Os terceiros anos venderam comidas 
típicas de alguns dos países retratados. 
Houve também sorteio de brindes.

Foram apresentados sete países de 
língua espanhola e sete de língua ingle-
sa. As oficinas ocorreram simultanea-
mente, de modo que cada pessoa po-
deria assistir a duas.

de primeiro ano do CTISM e do 9º ano 
do ensino fundamental das escolas 
Santa Helena e Vicente Farencena.

Outras inovações da edição deste ano 
da feira foram a presença de um palco, 
onde alunos e servidores cantaram e 
dançaram. Duas docentes do curso de 
Dança da UFSM auxiliaram os alunos.

Estudantes do curso de Eletrotécnica 
Integrado organizaram, no dia 5, a pro-
posta “Circuito sensorial”, sob a orien-
tação da professora Tatiana Palma 
Guerche. O circuito consistiu na organi-
zação de diferentes materiais, e o parti-
cipante deveria percorrer o espaço de 
olhos vendados, apenas tocando ou pi-
sando nas diferentes produções.  Os es-
tudantes de Eletrotécnica convidaram 
os alunos da Unidade de Educação 
Infantil Ipê Amarelo para participarem 
da proposta. Leia mais no site do 
CTISM.

#EntradasESaídas

#PelaUniversidade
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Gabinete do Reitor
publica guia sobre
Instrução Normativa
02, que orienta sobre
jornada de trabalho
> ACESSE EM bit.ly/2QHxvdT

“
FRANCIELE DE LIMA MACHADO
coordenadora de
Registros Escolares

Sempre me chamou muito
a atenção como ela
gostava de fazer o que ela
precisava fazer. Não era
um peso para ela

“
ADALGISA DA SILVA FLORES
servidora técnico-
administrativa aposentada

Dei o máximo
que eu podia
e que eu sabia

Formaturas têm
data marcada

QUANDO dia 10/1 às 18h
ONDE Park Hotel Morotin

INTEGRADOS

SUPERIORES

QUANDO dia 12/1 às 17h

ONDE Centro de Convenções

SUBSEQUENTES E PROEJA

QUANDO dia 11/1 às 20h

ONDE Centro de Convenções
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