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#Agenda
09/11 Atividade Extra-classe. 
Recuperação de Segunda-feira.

 Horário de Sexta-feira12/11

 Feriado: Proclamação da 15/11
República

 data-limite para chegada 22/11
ao DERCA dos pedidos de 
alteração de pré-requisito, 
enviados pelas coordenações de 
curso para incidência nas 
solicitações de matrícula 
referentes ao 1° semestre letivo 
de 2020.

No dia 1 de novembro, na página da 
Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), 
foi divulgado o resultado final da 
competição: três alunos do CTISM 
foram classificados e serão premiados, 
no dia 28 de novembro na Universidade 
de São Paulo (USP), em São Paulo, 
capital. Na categoria 1º ano, a aluna 
Mariana Pillon, da turma 413, recebe 
medalha de ouro. Já João Vítor 
Machado, da turma 423, recebe 
medalha de prata na categoria 2º ano e 
a aluna Gabriela Fogaça, da turma 433, 
recebe menção honrosa na categoria 
3º ano. 

A primeira prova da Olimpíada foi 
aplicada no dia 17 de agosto, no 
auditório do CTISM e, dos 25 alunos que 
participaram, os três alunos vencedores 
classificaram-se para a próxima fase, que 
ocorreu no dia 21 de setembro na 
Sociedade Educacional Três de Maio, na 
cidade de Três de Maio, acompanhados 
pela Professora Josiane Pacheco 
Menezes e pelo motorista Wladimir 
Leite Ferreira. Os alunos que chegaram 
até a final iniciaram a sua jornada através 
d o s  a u l õ e s  o rg a n i z a d o s  p e l o s 
professores Lairane Rekovvsky, Tiago 
Lage e Josiane Pacheco Menezes. 

Alunos do CTISM são premiados na Olimpíada 
Nacional de Ciências 

Equipe do CTISM é campeã da Jornada de 
Foguetes 2019

23/11 X Ciclo de Estudos sobre 
História e Cultura Afrobrasileira. 
Recuperação de Quarta-feira

 Feira Anglo-Hispânica. 30/11
Recuperação de Quinta-feira.

Último dia de inscrição para o2/12 
Processo Seletivo PROEJA

 Término do 2º bimestre letivo10/12

11/12 a 17/12 Semana de exames 
finais 

CTISM agora conta com duas novas salas 
e espaço para estudos e apoio pedagógico

A Direção do CTISM informa que a 
infraestrutura do Colégio agora conta 
com duas novas salas e um espaço para 
estudos e apoio pedagógico. A nova 
sala de reuniões dispõe de uma mesa 
com capacidade para 16 lugares, 
sistema de áudio e vídeo com televisor 
e notebook e em breve também 
disponibi l izará equipamento de 

videoconferência. Para utilizar a sala é 
necessário agendamento pelo ramal 
8 0 4 0 .  A  s e g u n d a  s a l a  a  s e r 
disponibilizada é a sala de convivências 
dos servidores docentes e técnico 
administrativos do CTISM durante 
momentos de intervalo e para a 
realização de reuniões ou estudos em 
um (...) Leia mais no site do CTISM.

A equipe que representou o Colégio é 
formada pelos alunos João Francisco 
Foggiatto Marinho, Luiza Foggiatto 
Marinho e Mariana Marianof Bandinelli, 
todos alunos da turma 411 (1º ano de 
Eletrotécnica Integrado ao Ensino 
Médio), sob orientação dos professores 

A equipe Cusco Foguetes, do Clube de 
Foguetes do CTISM, foi campeã da XX 
Jornada de Foguetes – uma competição 
nacional anual de lançamentos de 
foguetes de garrafa PET. O grupo 
obteve 174m de alcance no seu melhor 
lançamento, ultrapassando os 150m 
necessários para ser campeão.

Lairane Rekovvsky (Física) e Tiago Lage 
(Química), que acompanharam a 
equipe. O grupo se classificou para a 
competição a partir do projeto de 
ensino Clube de Foguetes. O projeto 
c o m e ç o u  n o  i n í c i o  d e  2 0 1 8 , 
coordenado pela Profa. Lairane 
Rekovvsky, e este ano participa pela 
segunda vez da Jornada de Foguetes. 
Na edição anterior a equipe do CTISM 
foi vice-campeã e obteve  alcance 
máximo de 142,2 m. 

A Jornada de Foguetes 2019 ocorreu 
de 15 a 18 de outubro em um (...) Leia 
mais no site do CTISM.

João Vítor Machado, Josiane Pacheco Menezes, Mariana Pillon, Gabriela Fogaça e Wladimir Leite Ferreira. Mariana, Luiza e João Francisco na apresentação oral da equipe durante a XX Jornada de Foguetes.

PPGEPT e Projeto Talian do CTISM receberam 
comitiva da região do Vêneto-Itália 

para mesa redonda
Na última terça-feira, 29 de outubro, 

o Programa de Pós-Graduação em 
Educação Profissional Técnica (PPGEPT) 
e o Projeto Talian do CTISM receberam 
uma comitiva da Associação Veneti nel 
Mondo, da região do Vêneto-Itália, e 
do Comitato Vêneto do Estado do Rio 
Grande do Sul (COMVERS) para uma 
mesa redonda intitulada "Veneto, il suo 

símbolo e la sua língua". Participaram 
da mesa redonda Luciano Sandonà, 
deputado regional da região do Vêneto-
Itália; Aldo Rozzi Marin, presidente da 
Associação Veneti nel Mondo; Ettore 
Begiatto, presidente honorário da 
Associação Veneti nel Mondo; Luciano 
Vencato Gastaldo, (...) Leia mais no 
site do CTISM.

Inscrições para o Processo Seletivo do PROEJA 
estão abertas

De 30 de outubro a 2 de dezembro 
estarão abertas as inscrições para o 
Processo Seletivo visando ao ingresso 
no Curso Técnico em Eletromecânica 
Integrado ao Ens ino Médio na 
modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos (PROEJA). As inscrições são 
gratuitas e o Processo Seletivo não 
inclui prova de conhecimentos gerais. 
No dia 4 de dezembro de 2019, será 
divulgada a Listagem dos Inscritos no 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 
www.ufsm.br/colegios, link “Processo 
Seletivo”, sublink “CTISM/ Técnico em 
Eletromecânica PROEJA”, t í tu lo 
“Listagem de inscritos”. A partir dessa 
listagem, de consulta OBRIGATÓRIA, 
o(a) candidato(a) deverá conferir seus 
dados. Serão ofertadas 32 vagas, 
distribuídas em cotas. Informações 
sobre as inscrições, cotas e outras 
orientações devem ser consultadas no 
Edital.
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