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#Agenda

23/08 - 30/08 Período de inscrição para a Gincana de Integração

Quarta revolução industrial - Agittec26/08 

Atividade de entrega de botetins aos responsáveis/alunos. 24/08 
Recuperação de Quarta-feira

 Interséries: Jogos de Integração. Recuperação de Quinta-feira31/08

Feriado: Independência do Brasil07/09 

Horário de Sexta-feira16/09 

 Gincana da Integração. Recuperação de Sexta-feira19/09 - 20/09

Feriado: Dia do Gaúcho20/09 

Inscrições para a 
Gincana de Integração 
de 2019 estão abertas
A edição de 2019 da Gincana de 

Integração do CTISM acontecerá nos 
dias 19 e 20 de setembro e incluirá 
atividades solidárias e jogos recreativos 
com o objetivo de incentivar a 
interação entre os cursos Técnicos 
Integrados. De 26 a 30 de agosto, as 
inscrições podem ser realizadas e as 
equipes devem ter no mínimo 12 e no 
máximo 20 alunos para realizar as suas 
inscrições no Departamento de Ensino 
do CTISM. 

As equipes que incluírem integrantes 
de 2 cursos distintos ganharão pontos 
extras e, se incluírem alunos de 3 cursos 
ganharam ainda mais pontos

UFSM oferece 395 vagas complementares do 
SiSU 2019/2

Leia mais no site da UFSM.

O vice-reitor Luciano Schuch finaliza o ritual de colocação do traje talar pousando o capelo sobre a
 cabeça do homenageado. 

Foto: Lucas Casali

Agittec promove evento de empreendedorismo 
e inovação

No dia 29 de agosto, às 14h, no 
auditório da Incubadora Tecnológica da 
UFSM (ao lado do posto em frente ao 
CTISM), acontecerá o evento “A quarta 
revolução Industrial”, onde a equipe da 
Agittec vai apresentar aos alunos as 
possibilidades de empreendedorismo e 
inovação dentro da UFSM. Os alunos 
também terão a oportunidade de 

conhecer os ambientes de algumas 
empresas da Incubadora Tecnológica da 
UFSM, entre elas a QironRobotics, e 
conversar com empresários. 

Para participar é necessário inscrever-
se pelo link: https://bit.ly/2MBloN1 . As 
inscr ições são l imitadas aos 30 
primeiros inscritos.

Leia mais no site da UFSM.

Nota do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE) sobre o Future-se

Alunos dos cursos de Fabricação Mecânica e 
Redes de Computadores participam de 

cerimônia não solene de Colação de Grau 
Às 17h do dia 16 de agosto, 10 alunos 

do CTISM se formaram. A cerimônia 
não solene de Colação de Grau 
contemplou os estudantes da 14ª 
turma do curso superior de Tecnologia 
em Fabricação Mecânica e da 16º turma 
do curso superior de Tecnologia em 
Redes de Computadores. Sendo a 
abertura realizada pelo Professor Rafael 
Adaime Pinto, Diretor do CTISM, o 
evento teve como mestre de cerimônias 

o Diretor do Departamento de Relações 
Empresariais e Comunitárias (DREC), 
Diego Russowsky Marçal. 

Os professores Walter Priesnitz Filho e 
Marco Aurélio da Fontoura Gonçalves, 
coordenadores dos cursos de Rede de 
Computadores  e  de  Fabr icação 
M e c â n i c a ,  r e s p e c t i v a m e n t e , 
discursaram para os formandos e seus 
convidados. O CTISM deseja muito 
sucesso aos seus ex alunos.

CTISM conta com sala de videoconferência 
para comunidade interna

O sistema de agendamento online 

No térreo do Estúdio SAB, prédio 05E, 
 i n a u g u r o u - s e  u m a  s a l a  d e 
videoconfência que também pode ser 
util izada como sala de reuniões 
exclusiva para a comunidade interna do 
CTISM.

será desenvolvido e disponibilizado em 
breve, mas enquanto isso, para utilizar a 
sala, prioriza-se a ordem de interesse e 
procura pessoalmente na sala 02 do 
prédio 05E.

Leia mais no site da UFSM.

Idiomas sem Fronteiras abre inscrições para 
turmas de alemão

Leia mais no site da UFSM.

Resultados da Avaliação Docente 2019/1 
já estão disponíveis

Leia mais no site da UFSM.

Feira da Livraria UFSM oferece descontos de
 até 40% para compras na loja física
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