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Encontro de Estagiários promove debates 
e relatos sobre o mercado de trabalho

Arraiá do CTISM será realizado no dia 26

PPGEPT divulga 
RETIFICAÇÃO dos 
locais e horários de 
entrevistas

Após a degustação do Coffee Break, 

A terça-feira do dia 18 de junho foi 
um dia movimentado no CTISM. O 
XXVI Encontro de Estagiários e 
Supervisores de Estágio reuniu alunos e 
ex-alunos, professores e servidores no 
auditório Wilson Aita. A 26ª edição foi 
dividida em dois turnos: manhã e tarde. 
A primeira parte foi das 7:30 às 12:00 e 
a abertura contou com falas do Vice-
Reitor da UFSM, Prof. Luciano Schuch, 
do Diretor do CTISM, Prof. Rafael 
Adaime P into e  do Di retor  do 
D e p a r t a m e n t o  d e  R e l a ç õ e s 
Empresariais e Comunitárias (DREC), 
Adm. Diego Russowsky Marçal. 
Também esteve presente o Prof. 
Marcelo Freitas da Silva, Coordenador 
da Coordenadoria de Ensino Básico 
Técnico e Tecnológico - CEBTT.

Realizada a abertura, o CEO da Ziglab 
e Diretor de Inovação e Criatividade do 
Santa Maria Tecnoparque, Lucas Silva 
da Costa, assumiu o palco e trouxe uma 
palestra sobre Inovação e Criatividade, 
fomentando a discussão sobre as novas 
formas de empreender e estimular a 
produção criativa. 

o público se reuniu novamente no 
auditório para prestigiar os relatos de ex-
alunos sobre as suas experiências de 
estágios, onde puderam conversar sobre 
os diversos tipos de estágio disponíveis e 
seus desafios e possibilidades. O público 
aproveitou para tirar dúvidas, entre elas 
sobre como foi feita a conciliação de 
estudos e estágio e sobre as burocracias 
envolvidas no processo.

Às 19h, com uma audiência formada 
pelos estudantes dos cursos noturnos do 
CTISM, o Analista de marketing de 
produto da Altus Sistemas de Automação, 
Nicolas Fratti Nunes, trouxe os conceitos e 
desafios da Indústria 4.0. Foi um 
momento de reflexão sobre os tipos de 
indústrias que já vivenciamos e de 
avaliarmos o que vem pela frente, para 
que possamos nos preparar para atuar 
profissionalmente nesta indústria.

Depois da realização do Coffee Break, 
foi a vez de ex-alunos e atuais alunos dos 
cursos noturnos compartilharem as suas 
experiências, falando sobre as suas 
exper iênc ias  de estág io e  o que 
encontraram no mercado de trabalho.

Diretor do CTISM, Prof. Rafael Adaime Pinto e Nicolas Fratti Nunes, Analista de marketing de produto 
da Altus Sistemas de Automação.

O evento contará com músicas, brincadeiras e comidas típicas de festas juninas.

Junho chegou e junto com ele  iniciam as comemorações tradicionais da festa de 
São João. Os alunos do terceiro ano do CTISM convidam à todas e a todos a 
participar do Arraiá do CTISM, no dia 26 às 15h no estacionamento do Colégio. 

#Agenda

24/6 Estudantes com deficiência
 intelectual no Ensino Técnico e na
 Educação Superior: acesso, 
permanência e aprendizagem

Minicurso: Excel Básico25/6 

27/6 Por um fio: estresse no meio 
acadêmico

III Concerto da Temporada 201927/6 

Atividade Extra-classe. 29/6 
Recuperação de Sexta-feira.
(Subsequentes)

A UFSM vem passando por um 
p r o c e s s o  d e  m o d e r n i z a ç ã o 
a d m i n i s t ra t i v a  q u e  i m p a c t a rá 
posit ivamente nas unidades da 
Instituição (pró-reitorias, órgãos de 
apoio, suplementares e executivos, 
bem como unidades de ensino). O 
trabalho teve início em junho de 2017, 
motivado pela necessidade de busca da 
excelência na gestão universitária. 
Atualmente o projeto encontra-se em 
sua quarta fase, de otimização dos 
processos e estruturas.  Alguns 
resultados já são perceptíveis.

O pró-reitor de Planejamento da 
UFSM, Frank Leonardo Casado, relata 
que, em seis décadas de existência, a 
UFSM tem experimentado diferentes 
enfoques e práticas gerenciais, 
resultado de mudanças internas e (...) 
Leia mais no site da UFSM.

Processo de 
modernização 
administrativa busca a
 excelência na gestão 
da UFSM 

O Programa de Pós-Graduação em 
Educação Profissional e Tecnológica 
(PPGEPT) RETIFICA, por meio de um 
edital, os locais e horários das 
entrevistas, referentes a terceira etapa 
do Processo Seletivo de Pós-Graduação 
com ingresso no 2º semestre letivo de 
2019 (Edital Nº 038/2019).

O edital pode ser conferido no site 
do CTISM.

Divulgados os 
resultados da 
Avaliação Docente 
2018/2 em formato 
interativo

A Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) da Universidade Federal Santa 
Maria divulgou nesta quarta-feira (5) o 
resultado da Avaliação do Docente pelo 
Discente. Este ano, a divulgação dos 
resultados conta com uma novidade.A 
partir deste semestre, todos podem 
navegar de forma interativa, buscando 
dados por unidade de ensino, por 
c u r s o ,  p o r  s e m e s t r e ,  p o r 
departamento, ou ainda, por ensino 
médio e integrado, ensino técnico e 
g r a d u a ç ã o .  A  p a r t i r  d o 
site https://www.ufsm.br/reitoria/avali
acao/resultados-avaliacao-docente/ é 
possível navegar através da pontuação 
dos docentes, taxa de resposta, nota 
dos quesitos avaliados e ver o número 
de docentes por pontuação, sendo 

possível comparar os resultados do último 
triêno (segundo semestre de 2016 até o 
segundo semestre de 2018).A CPA lança 
também, nesta quinta-feira (6), a 
Avaliação do Docente pelo Discente de 
2019/1 e já é possível acessá-la no Portal 
do Aluno.Informações: Pró-Reitoria de 
Planejamento

A Secretaria de Apoio Internacional 
(SAI) vai selecionar 40 trabalhos para 
representar a UFSM na 27ª edição das 
Jornadas de Jovens Investigadores da 
Associação de Universidades Grupo 
Montevidéu (AUGM), evento que 
ocorre de 23 a 25 de outubro na 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar). Para participar da seleção, 
estudantes de graduação e pós-
graduação da UFSM devem preencher 
o formulário de inscrição até o dia 30 
de junho.

“A ciência e a tecnologia na produção 
de inovação e transformação social” é 
o tema proposto pela instituição sede 
para esta edição das jornadas. Os 
demais temas serão divididos em três 
grandes áreas do conhecimento (...) 
Leia mais no site da UFSM.

SAI vai selecionar 
trabalhos para 
participação nas 
Jornadas de Jovens 
Investigadores da 
AUGM
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