
#ReformaDoRegimento

CTISM terá festa
junina nesta quarta

Coordenadores de curso contribuem com
proposta de reforma estrutural do CTISM

A proposta de reforma do Regimento 
do CTISM deve dar um passo importan-
te nos próximos dias. Uma reunião está 
marcada para a próxima quinta-feira (6) 
para que os coordenadores de curso fa-
çam suas contribuições e críticas ao 
projeto de reestruturação desenvolvido 
por um grupo de servidores ao longo de 
vários meses.

A proposta foi apresentada aos coor-
denadores em uma reunião há três se-
manas. Na ocasião, os professores le-
vantaram questionamentos e, após a 
reunião, receberam o material do proje-
to de reestruturação. A proposta foi 
bem recebida pelos coordenadores, se-
gundo o servidor Jonas Carniel de Ma-
cedo, que integrou o Departamento 
Administrativo até maio, quando assu-
miu função na Proplan (Pró-Reitoria de 
Planejamento), e está à frente do proje-
to de reforma do Regimento.

O encontro da próxima semana será a 
oportunidade para os coordenadores 
participarem da elaboração de uma no-
va estrutura para o CTISM com suas 
ideias e contribuições, diz Jonas. Após 
as opiniões dos coordenadores serem 
apreciadas, a proposta estará pronta 
para ser submetida ao restante da co-
munidade escolar, para receber críticas 
e sugestões dos demais professores e 
dos alunos.

TRAJETÓRIA
O Regimento é o documento que de-

termina a estrutura e o funcionamento 
do CTISM e que delineia processos, 

O CTISM vai promover uma festa 
junina nesta quarta-feira (5). O Arraiá 
do CTISM vai acontecer à tarde no esta-
cionamento em frente ao prédio princi-
pal do colégio. Os períodos da tarde de 
quarta serão reduzidos. A festa, organi-
zada pelo Decti (Diretório Acadêmico 
do CTISM), está marcada para as 

15h45min e deve durar até as 19h.
Dentro da festa, ocorrerá uma edição 

do Show de Talentos. À noite, o recreio 
terá 30 minutos e poderá incluir mais 
um Show de Talentos, se houver inte-
ressados o suficiente. As turmas 431 e 
433 vão vender comida e bebida duran-
te a festa e o recreio da noite.

competências dos setores e atribuições 
dos gestores da instituição. O atual Re-
gimento é anterior à década de 1990, e 
está desatualizado em relação aos seto-
res que o CTISM apresenta atualmente. 
O Regimento também não abrange 
mudanças que o CTISM sofreu nas últi-
mas décadas, como a oferta de cursos 
superiores.

Em conversas há cerca de um ano, os 
servidores técnico-administrativos per-
ceberam que havia ambiguidades nos 
processos realizados no colégio e con-
fusão entre as competências de cada 
setor, entre outros entraves que preju-
dicavam a eficiência do CTISM. Os TAEs 
passaram então a fazer reuniões para 
discutir uma reforma no Regimento 
que alterasse a estrutura do colégio e 
minimizasse os problemas que foram 
observados.

A Direção convocou os TAEs e os dire-
tores de departamento para uma reuni-
ão oficial em setembro com a intenção 
de consolidar as ideias de reestrutura-
ção. Ao final do encontro, tinha-se a 
proposta de uma nova organização pa-
ra o CTISM, em que o colégio estaria di-
vidido em dois departamentos. Os de-
talhes da estrutura prevista na proposta 
estarão no próximo Boletim.

Ao longo dos meses, o projeto foi le-
vado à frente pela Direção, por Jonas e 
pela coordenadora de Registros Escola-
res, Franciele de Lima Machado. A pro-
posta foi apresentada publicamente 
pela primeira vez no Seminário de Pla-
nejamento Educacional, que reuniu os 

servidores na abertura do ano letivo, 
em março. Na ocasião, o projeto foi 
apresentado pelo diretor Luciano Cal-
deira Vilanova e debatido entre os par-
ticipantes do evento. Por fim, em ju-
nho, foi exposto aos coordenadores de 
curso.

PRÓXIMOS PASSOS
As seções do Regimento que não di-

zem respeito à estrutura organizacional 
serão reformadas em comissões temá-
ticas. Cada comissão ficaria responsá-
vel por uma parte do Regimento, como 
as funções das coordenações de curso 
e as eleições para a Direção. As comis-
sões precisam ser formadas por “pes-
soas que tenham boa vontade e dispo-
sição para trabalhar nessa proposta”, 
diz Jonas. De acordo com o servidor, os 
grupos devem incluir professores, alu-
nos e membros das secretarias, a de-
pender de cada tema.

Após as comissões finalizarem os tra-
balhos, a proposta de reforma do Regi-
mento como um todo será submetida 
ao restante da comunidade escolar e à 
comunidade externa. Ainda não está 
definida a metodologia que será usada 
para colher as opiniões dos servidores, 
dos alunos e da sociedade.

Depois de ser apreciada pela comuni-
dade, a reforma precisa ser aprovada 
no Colegiado do CTISM e no Conselho 
Universitário para entrar em vigor. A 
perspectiva “otimista” de Jonas é de 
que seja aprovada no Conselho dentro 
de um ano e meio.
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#Som Professor Jeancarlo Leismann e seus alunos do curso de Música da UFSM tocam em recreio
no CTISM na quarta (28). Em sua disciplina, Leismann leva seus alunos para cantar à comunidade.
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O CAMINHO DA PROPOSTA
Por enquanto, reforma do Regimento
tratou apenas da estrutura do CTISM

O QUE JÁ
ACONTECEU

2016
Em conversas, TAEs
percebem ineficiên-
cias no funciona-
mento do CTISM

2016
TAEs fazem reuniões
para discutir possí-
veis mudanças no
Regimento

setembro de 2016
Direção convoca
TAEs e diretores de
departamento para
consolidar propos-
ta de reestruturação
em reunião oficial;
começa a ser feito
o mapeamento dos
processos executa-
dos no CTISM

março de 2017
Luciano apresenta
proposta aos servi-
dores

junho de 2017
Proposta é
apresentada
aos coordena-
dores de curso

quinta (6)
Opiniões dos
coordenado-
res são agre-
gadas à pro-
posta

Comissões te-
máticas ela-
boram pro-
postas de re-
forma das
outras partes
do Regimento

Proposta final
é submetida à
apreciação das
comunidades
interna e
externa

Aprovação
no Colegiado

Aprovação
no Conselho
Universitário

Reforma
entra em
vigor

O QUE DEVE ACONTECER
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