
Construção de terraço é um dos planos da equipe; diretor destacou criação de comissão para aconselhar sobre orçamento

Direção e departamentos fazem balanço
de 1º ano de gestão e anúncios para 2019

Tratamento
a alunos com
deficiência é
tema de seminário

Volta às aulas tem
recepção a calouros
e show do MusicDay

Diante de um público de professores 
e TAEs, a Direção do CTISM e os direto-
res dos quatro departamentos que 
compõem o colégio fizeram um balan-
ço do ano de 2018 e anunciaram o pla-
no de ação para 2019 no dia 8, no audi-
tório do CTISM.

Os pronunciamentos dos integrantes 
da equipe diretiva fizeram parte da pro-
gramação do Seminário de Planeja-
mento Educacional, que reúne os servi-

O diretor Rafael Adaime Pinto apre-
sentou uma prestação de contas do pri-
meiro ano da gestão atual, que teve iní-
cio em fevereiro de 2018. O diretor deu 
destaque às ações relacionadas às fi-
nanças do CTISM, principalmente à co-
missão consultiva encarregada de 
aconselhar a Direção sobre as priorida-
des do orçamento.

Depois de Rafael, os diretores de de-
partamento se pronunciaram. O diretor 

Além de dar espaço à Direção, a quar-
ta edição do Seminário de Planejamen-
to Educacional teve outras sete ativida-
des, algumas voltadas aos docentes, 
outras, aos TAEs e um debate direcio-
nado a ambos.

A programação para os docentes foi 
aberta na manhã do dia 7 com a pales-
tra “O ensinar nas diferenças”, das pro-
fessoras Fernanda Pena Noronha Rosa-
do e Marciele Vieira Dorneles, do Nap-
ne (Núcleo de Apoio às Pessoas com 
Necessidades Educacionais Especiais), 
do campus de São Vicente do Sul do IF 
Farroupilha. Elas abordaram as diferen-
ças nas necessidades educacionais de 
cada aluno e as ações que os professo-
res devem tomar ao lidar com estudan-
tes com deficiência.

Em entrevista, Marciele afirmou que 
“é necessário entender como nossos 
alunos aprendem para que possamos 
criar, em nossas aulas, as estratégias 
necessárias para mediar da melhor for-
ma esse processo [de garantir a apren-
dizagem de todos os estudantes]”. Leia 
mais sobre o seminário no site do 
CTISM.

O primeiro dia de aulas de 2019 no 
CTISM teve, em duas ocasiões, apre-
sentações musicais de alunos dos cur-
sos integrados que fazem parte do pro-
jeto MusicDay – que, no ano passado, 
promoveu uma série de eventos musi-
cais. A Direção e o Departamento de 
Ensino realizaram a tradicional recep-
ção aos calouros em auditório e, no dia 
seguinte, foram apresentados aos no-
vos alunos projetos desenvolvidos no 
CTISM. Leia mais no site do colégio.

Entre os anúncios feitos pela equipe, 
está a intenção de remover parte do te-
lhado do primeiro andar do prédio prin-
cipal do CTISM e substituí-lo por um 
terraço, o que serviria para conter a in-
filtração. Além disso, o terraço seria um 
novo espaço para sediar atividades.

dores em palestras e atividades relacio-
nadas à formação e bem-estar de 
servidores e à preparação do ano letivo. 
O seminário havia começado no dia 7.

de Ensino, Fredi Zancan Ferrigolo, 
anunciou que as tardes de quinta-feira 
serão destinadas a reuniões entre os 
professores, que vão substituir os con-
selhos de classe realizados na metade 
dos semestres. Os conselhos de classe 
de final de semestre serão mantidos. 
Fredi deu as orientações para a volta às 
aulas e anunciou alterações no quadro 
de servidores do departamento. Leia 
mais no site do CTISM.

#UmAnoDeGestão

#VoltaÀsAulas
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Programação especial pelo
Dia Internacional da Mulher

Atividades culturais
recepcionam ‘bixos’

Quarta (20) Aula inaugural
da pós-graduação em
Educação com a professora
Maria Alejandra Troffe, da
Universidade Nacional de
Rosario, na Argentina, às
18h30min no auditório do
Centro de Educação.

 Oficina de elétrica para mulheresSexta (22)
 das 15h30min às 18h30minhorário

local Laboratório de Instalações
Elétricas do CTISM

 Roda de conversa Saúde da Mulher27/3
 das 9h às 11hhorário

local auditório do prédio 48C

 Oficina de defesa pessoal para mulheres27/3
 das 14h30min às 18hhorário

local Espaço Alternativo do prédio 48C

#PelaUFSM

#Agenda

A professora Fernanda Pena Noronha Rosado em palestra no Seminário de Planejamento, no dia 7; o diretor Rafael Adaime Pinto abre a prestação de
contas da Direção durante o evento, no dia 8; e o aluno Kassio Ventura (432) em apresentação do MusicDay na volta às aulas, na noite do dia 11.

Com todo início de semestre, chegam 
à UFSM calouros de diversos lugares do 
Brasil, preparados para começar a vida 
acadêmica. Eles são recepcionados não 
somente pelos veteranos, mas também 
contam com programação especial or-
ganizada pelo DCE, pelos diretórios dos 
cursos, pelas direções das unidades e 
pelas pró-reitorias de Assuntos Estu-
dantis e de Extensão. Leia mais no site 
da UFSM.

por LAURA COELHO DE ALMEIDA, da AGÊN-
CIA DE NOTÍCAS DA UFSM
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