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#TransiçãoNaReitoria

Marcelo é novo coordenador da CEBTT
Rossano Villagrán Dias

Órgão reúne CTISM, Politécnico e Ipê Amarelo e é responsável por “integração”; Vice-Direção fica vaga até que Fabio assuma
O professor Marcelo Freitas da Silva
foi nomeado para o cargo de coordenador da CEBTT (Coordenadoria de Educação Básica, Técnica e Tecnológica) na
nova gestão do reitor Paulo Afonso
Burmann e do vice-reitor Luciano
Schuch. Com status de pró-reitoria, o
órgão reúne o CTISM, o Colégio Politécnico e a Unidade de Educação Infantil
Ipê Amarelo.
De acordo com as competências da
CEBTT, o órgão é responsável pela “integração” entre as unidades de ensino
médio, técnico e tecnológico na UFSM,
e entre elas e a Reitoria.
Marcelo precisou deixar a Vice-Direção do CTISM para assumir a CEBTT. O
cargo de vice-diretor ficará vago até o
início da gestão de Rafael Adaime Pinto, no dia 1º, quando será ocupado por

UFSM não parou graças a
trabalho em equipe, diz
Burmann em cerimônia
DA AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA UFSM

Burmann lembrou que, a partir de
2014, a UFSM enfrentou um cenário
marcado por cortes orçamentários –
que se desenham também para 2018.
“A Universidade não parou graças ao
trabalho em equipe, à gestão participativa”, enfatizou, destacando a importância da articulação política e das parcerias com outras instituições para enfrentar o momento de crise.
Burmann criticou o que vê como
“ações autoritárias e abusivas” que universidades brasileiras vêm sofrendo e
pediu que o governo gaúcho possibilite
a abertura do Hospital Regional de Santa Maria. Leia mais no site da UFSM.

Em solenidade na manhã do dia 4, no
Centro de Convenções da UFSM, o reitor Paulo Afonso Burmann deu posse
ao vice-reitor Luciano Shuch, aos próreitores e aos demais cargos de direção
para a gestão 2018-2021.
Burmann já havia tomado posse como reitor da UFSM em solenidade oficial no dia 26 de dezembro, na sede do
Ministério da Educação, em Brasília,
após o decreto com sua nomeação para seguir à frente da Universidade por
mais quatro anos ter sido publicado no
Diário Oficial da União no dia 22 de dezembro.
Em discurso na solenidade do dia 4,

TEXTO ADAPTADO PARA O BOLETIM

Gabrielle Ineu Coradini/Agência de Notícias da UFSM

Professor Marcelo com a secretária executiva Rosa Licht na sua sala na sede da CEBTT, na Reitoria.

#EntradasESaídas

CTISM tem novo
técnico em TI
O CTISM tem um novo técnico em
tecnologia da informação entre seus
servidores. Cristiano Souza de Lima foi
selecionado em concurso e assumiu
nesta semana na vaga de Douglas Bregolin, que foi transferido para o CPD
(Centro de Processamento de Dados).
Graduado em Sistemas de Informação, Cristiano vai atuar principalmente
na manutenção do site do CTISM.

#Agenda
Segunda, 15 Processo seletivo:
lista de classificados em primeira
chamada com matrícula deferida
ou indeferida
24/1 Processo seletivo: lista de
candidatos classificados em
segunda chamada
Burmann e Schuch durante cerimônia de posse.

COMO FICAM OS TITULARES DA NOVA GESTÃO BURMANN
Quatro integrantes do primeiro escalão foram substituídos
quem sai

quem entra

Progep (Gestão de Pessoas) Neiva Maria Cantarelli
PRE (Extensão) Teresinha Weiller

Maria Helena Lorentz
Flavi Lisboa Filho

Proinfra (Infraestrutura) Eduardo Rizzatti
CEBTT (Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico) Luiz Fernando Sangói

Fabio Franciscato.
Em entrevista, o novo coordenador
afirmou que seu nome foi indicado pelos diretores das unidades que compõem a CEBTT em uma reunião com
Burmann e Schuch. Marcelo acredita
que a decisão se deu porque ele “já estava trabalhado com eles [os diretores]”
e por possuir “certa experiência administrativa ao longo da carreira”.
“É um desafio estar aqui”, disse o coordenador sobre seu novo cargo.
“Acho que meu nome foi indicado exatamente pelo trabalho desenvolvido
dentro da escola, mas não só por mim
[...] Por todo mundo que fez a escola
crescer tanto nesses anos”.
Antes de Marcelo, o último docente
do CTISM a ocupar a CEBTT foi Cláudio
Renato Fialho Círio, entre 2006 e 2007.

1º e 2/3 Seminário de
Planejamento Educacional

quem permanece
chefe de gabinete Getúlio Rocha Retamoso
secretário geral Marionaldo Ferreira

José Mário Doleys Soares

Proplan (Planejamento) Frank Casado

Marcelo Freitas da Silva

PRPGP (PósGraduação e Pesquisa) Paulo Renato Schneider

Prograd (Graduação) Martha Bohrer Adaime
PRA (Administração) José Carlos Segalla
Prae (Assuntos
Estudantis) Clayton Hillig

#FormandosDoCtism

SUPERIORES
Já nos cursos superiores de Fabricação Mecânica e Redes de Computadores, nove alunos celebraram formatura
na tarde do dia 5.
O diretor em exercício, Alessandro de
Franceschi, presidiu a mesa de honra.
Ao seu lado estavam o coordenador de
Fabricação, Carlos Roberto Cauduro, o
coordenador substituto de Redes, Tiago Rizzetti, e o paraninfo de Fabricação, Moacir Eckhardt. Entre os formandos, cinco são de Redes e quatro, de Fabricação. Leia mais no site do CTISM.

> ACESSE NO SITE DO COLÉGIO

#ServidoresEmAção

Professora e TAE
defendem teses

Marcel Jacques/Núcleo EaD

Em cerimônia no fim da tarde desta
quinta-feira (11), 46 alunos dos cursos
técnicos integrados celebraram a conclusão das disciplinas e a habilitação
para o estágio. O evento foi sediado no
Park Hotel Morotin.
A cerimônia não é considerada formatura, pois os alunos ainda precisam
passar pelo estágio curricular para concluírem seus cursos.
Dos 46 concluintes, 24 são do curso
de Informática para Internet, 21, de
Eletrotécnica e 1, de Mecânica.
O vice-reitor Luciano Schuch presidiu
a mesa de honra.

Rossano Villagrán Dias

No integrado, 46 celebram conclusão de
disciplinas; 9 se formam nos superiores

CTISM divulga
Caderno de Resumos
de encontro regional
de professores
de linguagens

Mais acima, Schuch fala em cerimônia dos integrados. Abaixo, aluna de Redes cumprimenta mesa.

A professora Viviane Dal Molin defendeu, em dezembro, sua dissertação no
doutorado em Educação em Ciências:
Química da Vida e Saúde. A pesquisa da
docente foi feita no CTISM e gerou a
promoção de atividades para capacitar
professores do colégio a trabalhar
questões alimentares na sala de aula.
Viviane retornou ao colégio nesta semana após afastamento.
O técnico administrativo Orlando Cavalheiro defendeu sua tese no mestrado em Engenharia Química no dia 3. O
título do trabalho é “Óleo de resíduo
polimérico do tipo propileno como
combustível alternativo para motor
ciclo diesel”.
Já o TAE Fernando Negrini (Departamento Administrativo) foi aprovado
para cursar o doutorado em Administração na linha de pesquisa Sistemas de
Informação e Decisões.

