
Cerimônias foram realizadas entre os dias 10 e 12 de janeiro

CTISM celebra formatura
e conclusão de disciplinas
de 159 estudantes

Reitoria apresenta orçamento
de 2019 em coletiva à imprensa

Registros Escolares
têm nova servidora;
TAE deixa Ensino

Aulas recomeçam
em 11/3 no colégio

23/2 Expediente retorna ao horário normal

2 a 5/3 Feriado: Carnaval

7 e 8/3 Seminário de Planejamento Educacional

11/3 Volta às aulas

O CTISM celebrou a formatura e a 
conclusão de disciplinas de 159 alunos 
no mês de janeiro. O colégio realizou 
três cerimônias nos dias 10, 11 e 12.

A primeira cerimônia a ser realizada 
foi a dos cursos integrados, no dia 10, 
no Park Hotel Morotin. Cinquenta e se-
te estudantes dos cursos de Mecânica, 
Informática para Internet e Eletrotécni-
ca receberam a habilitação para o está-
gio ou, para aqueles que já concluíram 
o estágio obrigatório, o grau de técni-
co. O vice-reitor Luciano Schuch presi-
diu a mesa de honra e encerrou a ceri-
mônia com um discurso.

Sete alunos dos cursos superiores de 
Fabricação Mecânica e Redes de 
Computadores receberam diploma em 
cerimônia no Centro de Convenções da 

Ao longo do ano letivo, haverá cinco 
feriados prolongados, todos atingindo 
a sexta-feira. Um deles, Corpus Christi, 
abrange também a quinta-feira. Por is-
so, estão previstas duas segundas-fei-
ras e duas terças-feiras com horário de 
sexta-feira.

Os dois dias úteis anteriores à volta às 
aulas, 7 e 8 de março, serão ocupados 
pelo Seminário de Planejamento Edu-
cacional.

O recesso de inverno vai durar duas 
semanas, entre julho e agosto. As aulas 
terminam em 10 de dezembro para os 
cursos integrados e subsequentes, e 
uma semana depois para o Proeja.

Aprovado em 13 de dezembro em 
sessão do Conselho Diretor, o Calendá-
rio Escolar de 2019 prevê que as aulas 
comecem em 11 de março. O calendá-
rio é válido para todos os cursos técni-
cos do CTISM. A data da volta às aulas 
acompanha o Calendário Acadêmico 
da UFSM, que vale para os cursos supe-
riores.

A Coordenação de Registros Escola-
res possui uma nova servidora técnico-
administrativa. Formada em Adminis-
tração, Carla Cristina de Castro Stan-
gherlin Marchesan assumiu há cerca de 
três semanas como assistente em admi-
nistração, na vaga da servidora Adalgi-
sa da Silva Flores, que se aposentou  em 
dezembro.

A servidora Nisiael de Oliveira Kauf-
man, que atuava há três anos como téc-
nica em assuntos educacionais no De-
partamento de Ensino, deixou o setor 
no final de dezembro. Ela estava em 
exercício provisório no departamento 
em razão de licença para acompanha-
mento do cônjuge e, pela mesma ra-
zão, foi transferida para a UFPE (Univer-
sidade Federal de Pernambuco). A vaga 
de Nisiael é originária do Instituto Fede-
ral do Amazonas. Por isso, ela não será 
preenchida no CTISM.

No dia 12, foi celebrada a cerimônia 
de conclusão de disciplinas dos cursos 
subsequentes e do curso de Eletrome-
cânica Proeja, no Centro de Conven-
ções. Setenta e quatro alunos recebe-
ram habilitação para o estágio ou grau 
de técnico nos cursos subsequentes de 
Automação Industrial, Eletrotécnica, 
Eletromecânica, Eletrônica, Mecânica, 
Segurança do Trabalho e Soldagem, e 
outros 18 em Eletromecânica Proeja.

UFSM, no dia 11. No mesmo evento, o 
Colégio Politécnico celebrou a formatu-
ra de 32 alunos dos seus cursos de gra-
duação. Outros três alunos de Redes re-
ceberam diploma mais tarde, na terça-
feira (22), em uma formatura de gabi-
nete, na Direção do CTISM, presidida 
pelo diretor Rafael Adaime Pinto.
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À esq., os concluintes dos cursos integrados no Park Hotel Morotin. À dir., formando de Redes de Computadores recebe grau do coordenador do curso, Walter Priesnitz Filho, no Centro de Convenções.

O reitor Paulo Burmann em coletiva sobre o orçamento de 2019 na manhã de quarta-feira (23).
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AS DATAS DO
CALENDÁRIO DE 2019
Aulas começam em 11/3

7 e 8/3 Seminário de
Planejamento Educacional

 Encontro dos Estagiários5/6

 Recesso25/7 a 4/8

 Ciclo de Palestras e21 a 25/10
Jornada Acadêmica Integrada

 11 de março a 16 de maio1º bimestre
 20 de maio a 19 de julho2º bimestre
 5 de agosto a 4 de outubro3º bimestre
 7 de outubro a 10 de dezembro4º bimestre

EXAMES
15 a 19 de julho (só subsequentes) e 11 a
17 de dezembro (integrados e subsequentes)

FERIADOS EM DIAS DE SEMANA
Sexta, 19/4 Sexta-Feira Santa

 Dia do TrabalhoQuarta, 1º/5
 Aniversário de Santa MariaSexta, 17/5

 Corpus ChristiQuinta e sexta, 20 e 21/6
 Revolução FarroupilhaSexta, 20/9
 Proclamação da RepúblicaSexta, 15/11

DIAS COM HORÁRIO DE SEXTA-FEIRA
Terça, 16 de abril
Segunda, 20 de maio
Segunda, 16 de setembro
Terça, 12 de novembro

Em 2018 o orçamento geral da insti-
tuição foi de R$ 1,186 bilhão, manten-
do a tendência de crescimento ano a 
ano – em 2008, por exemplo, o valor foi 
de R$ 492,33 milhões. Do total de R$ 
1,186 bilhão, 84% foi para pessoal, 
10% para custeio, 3% para investimen-
tos e 3% para benefícios de pessoal. 
Leia mais no site da UFSM.

do SITE DA UFSM

O repasse de verbas para a UFSM vem 
recebendo cortes nos últimos anos. Pa-
ra 2019, a previsão de cerca de R$ 130 
milhões para custeio e de R$ 12,9 mi-
lhões para investimentos e capital, que 
constam na Lei Orçamentária Anual 
(LOA), preocupa ainda mais a Reitoria, 
especialmente os valores para investi-
mento, bem abaixo dos que foram apli-
cados no ano passado.

Para esclarecer dúvidas sobre as alte-
rações no orçamento e como a Univer-
sidade pretende trabalhar neste ano, a 
equipe de gestão fez uma apresenta-
ção e concedeu entrevista coletiva à im-
prensa na manhã de quarta-feira (23), 
na Sala dos Conselhos, no prédio da 
Reitoria. Participaram o reitor, Paulo 
Burmann, o vice-reitor, Luciano 
Schuch, pró-reitores e diretores de uni-
dades universitárias.
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