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Proposta de reestruturação prevê
CTISM com dois departamentos
Projeto de reforma do Regimento sugere que Vice-Direção seja extinta e que chefe do Ensino substitua diretor em ausência
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#ReformaDoRegimento
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Festa junina reúne
alunos e servidores

A festa junina do CTISM reuniu alunos 
e servidores na tarde de quarta (5), no 
estacionamento do prédio principal do 
colégio. Visitantes de outros centros es-
tavam presentes. O Arraiá do CTISM 
contou com apresentações musicais de 
estudantes. A última festa junina no co-
légio havia sido em 2013.

As turmas 431 e 433 venderam comi-
das e bebidas típicas. O evento incluiu 
brincadeiras como cadeia e pescaria.

A festa foi organizada pelo Decti (Di-
retório Estudantil do CTISM) e por uma 
comissão de servidores.

A proposta de reestruturação organi-
zacional do CTISM sugere que o colégio 
seja dividido em dois grandes setores, 
um ligado ao Ensino e outro à Adminis-
tração – e não mais em quatro departa-
mentos, como ocorre hoje. O projeto 
prevê também a extinção da Vice-Dire-
ção, e que o chefe do setor de Ensino 
seja o substituto do diretor do CTISM.

A proposta faz parte da reforma do 
Regimento que está sendo projetada 
por servidores do colégio. A estrutura 
sugerida será apresentada aos coorde-
nadores de curso em reunião marcada 
para a próxima terça-feira (11) – antes, 
o encontro seria na última quinta (6), 
mas foi adiado. A reunião tem o objeti-
vo de que os coordenadores façam suas 
contribuições e críticas ao projeto de re-
estruturação. A proposta foi apresenta-
da aos coordenadores em reunião ante-
rior, há um mês.

A trajetória da proposta e os passos 
que ela deve seguir no futuro foram de-
talhados em reportagem no Boletim 
da semana passada.

‘ENXUTA'
Na reunião que deu início oficialmen-

te à reforma do Regimento, em setem-
bro de 2016, a Direção, os técnicos ad-
ministrativos e os diretores de departa-
mento listaram todos os processos que 
são executados no colégio. Eles chega-
ram à conclusão de que todos os pro-
cessos podem ser divididos em duas ca-
tegorias: administração e ensino, pes-
quisa e extensão. Por isso, a sugestão 
da proposta é de que o CTISM seja 
constituído por dois grandes setores 
responsáveis por essas respectivas 
áreas.

A estrutura sugerida na proposta é 
“moderna”, “enxuta” e permite aos 
usuários do CTISM “identificar como 
são feitos os processos”, segundo o ser-
vidor Jonas Carniel de Macedo, que in-
tegrou o Departamento Administrativo 
até maio, quando assumiu função na 
Proplan (Pró-Reitoria de Planejamento), 
e está à frente da reforma do Regimen-
to. “O objetivo principal é melhorar o 
atendimento”, afirma ele. Jonas estima 
que a reforma entre em vigor em, no 
mínimo, um ano e meio.

Para a coordenadora de Registros Es-
colares, Franciele de Lima Machado – 
que também comandou o desenvolvi-
mento da proposta nos últimos meses – 
a estrutura sugerida é “horizontal” e 
“menos hierarquizada”.

A estrutura foi pensada de modo que 
possa ser implantada sem alterar o atu-
al quadro de servidores do CTISM, com 
exceção de dois setores que precisari-
am de novos profissionais – o Gabinete 
de Direção vinculado à Assessoria de 
Comunicação e o Arquivo Setorial.

De acordo com Jonas, a estrutura pre-
vista no projeto evitaria situações em 
que setores são formados por apenas 
um servidor. Assim, ela garantiria que 
todas as funções do colégio estariam 
sempre sendo executadas por alguém. 
A estrutura sugerida teria também a 
vantagem de alocar os servidores con-
forme as funções relacionadas à forma-
ção de cada um, e evitaria casos em que 
servidores atuam em funções que não 
estão ligadas ao seu cargo.

ENSINO
A proposta prevê que o CTISM seja 

constituído por dois grandes setores. 
Não há nomenclatura definida, mas a 
proposta trabalha com duas “coorde-
nações”. Uma delas seria a Coordena-
ção de Ensino, que concentraria todas 
as atividades relacionadas a ensino, 
pesquisa e extensão. Ela seria dividida 
em três setores – entre eles a Secretaria.

O colégio possui hoje quatro secreta-
rias: mestrado, cursos superiores e EaD, 
além da Coordenação de Registros Es-
colares, que é a secretaria dos cursos 
técnicos. A proposta de reestruturação 
prevê que as quatro secretarias sejam 
unidas em um grande setor que atenda 
a todos os níveis de ensino do CTISM e 
que assuma, inclusive, os processos de 
estágio que estão atualmente a cargo 
do Drec.

A Coordenação de Ensino englobaria 
ainda a Supervisão e Orientação Escolar 
– setor que reuniria os TAEs com forma-
ção ligada à educação – e um setor de 
Tecnologias de Ensino, que concentra-
ria o Núcleo EaD e os técnicos de labo-
ratório que, segundo Jonas, “fariam o 
planejamento e a estruturação dos la-
boratórios para atender às aulas”, hoje 
a cargo do Departamento Técnico.

ADMINISTRAÇÃO
O outro grande setor previsto na pro-

posta é a Coordenação de Administra-
ção e Infraestrutura, que teria quatro 
subdivisões, entre as quais uma Secre-
taria responsável, segundo Jonas, pelos 
“assuntos de expediente que não estão 
na parte de ensino, pesquisa e exten-
são”.

Dentro da coordenação ficariam tam-
bém um setor de Orçamento, Licitações 
e Compras – que administraria as ques-
tões financeiras e orçamentárias do 
CTISM –, um núcleo de Almoxarifado e 
Patrimônio e um setor de Infraestrutura 
– que ficaria responsável pela manuten-
ção dos laboratórios e dos equipamen-
tos e que, na prática, trata-se do atual 
Departamento Técnico.

DIREÇÃO
Entre as alterações sugeridas pela 

proposta, está a extinção do cargo de 
vice-diretor. O chefe da Coordenação 
de Ensino seria o primeiro na linha de 
substituição do diretor do CTISM. Se-
gundo Jonas, a mudança geraria eco-
nomia.

A extinção da Vice-Direção, no entan-
to, exigiria uma alteração no Estatuto 
da UFSM – que estabelece que as uni-
dades devem ter vice-diretor – e pode-
ria postergar a entrada em vigor da re-
forma.

A proposta contempla também a 
criação de um Gabinete de Direção vin-
culado à Assessoria de Comunicação. 
Para serem implantados, os setores pre-
cisariam de um secretário executivo e 
de um profissional de comunicação no 
quadro de servidores do CTISM. Atual-
mente, a Assessoria é um setor informal 
formado por bolsistas. A nova Assesso-
ria agregaria as funções de eventos e de 
relações com a comunidade, que hoje 
estão a cargo do Drec.

Outro setor previsto que precisaria de 
servidores que não se encontram no 
quadro atual do colégio é o Arquivo 
Setorial, que teria um arquivista para 
fazer a gestão adequada de todos os 
arquivos do CTISM.

Próxima quarta, 12 “Intervenções 
Pedagógicas em Formação de Tra-
balhadores-Estudantes” na Forma-
ção Continuada do CTISM
Mediadora será Lucília Regina Macha-
do, do Centro Universitário UNA, de Mi-
nas Gerais. Inscrições em formacaocon-
tinuada@ctism.ufsm.br.
Horário: a partir das 15h
Local: auditório do CTISM 

Próxima quinta, 13 “Desafios do 
Proeja” na Formação Continuada 
do CTISM
Mediadora será Simone Valdete dos 
Santos, da UFRGS. Inscrições em for-
macaocontinuada@ctism.ufsm.br.
Horário: a partir das 19h
Local: auditório do CTISM

Próxima quinta, 13 Espetáculo “The 
Beatles”
No Dia Mundial do Rock, a Orquestra 
Sinfônica de Santa Maria e o grupo Ma-
gical Mystery vão tocar músicas da ban-
da britânica. Evento terá duas sessões 
abertas ao público.
Horário: 1ª sessão às 19h; 2ª às 
21h30min
Local: Centro de Convenções da UFSM

18/7 Palestra “Saberes docentes e 
produção de sentidos no ser profes-
sor” no Ciclo de Palestras sobre Do-
cência na Universidade
Data do evento foi alterada para 18/7.
Horário: 15h30min
Local: sala E5 do Colégio Politécnico

#Agenda

Alunos na festa junina da tarde de
quarta (5), em frente ao CTISM.
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