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Comissão é formada, e começa
processo eleitoral para Direção

Bolsistas terão que bater
ponto a partir de segunda

O CTISM doou 180 maçãs às institui-
ções santa-marienses Aldeias Infantis 
SOS e Centro de Apoio à Criança com 
Câncer. A entrega, na tarde de segun-
da-feira (14), foi feita pela Assessoria de 
Comunicação e pelo Núcleo EaD.

As frutas doadas foram as que resta-
ram da ação de Dia do Estudante, no 
dia 11, quando foi distribuída uma ma-
çã para cada aluno do colégio. As cerca 
de mil frutas foram deixadas sobre as 
classes das salas de aula antes da che-
gada dos alunos.

Junto a cada maçã, foi colocado um 

cartão com uma mensagem de agrade-
cimento ao estudante “pelo tempo 
compartilhado e por tudo que você 
também nos ensina”. Cada fruta tinha 
um adesivo com a mensagem “Você 
merece esta maçã”. Para os terceiros 
anos integrados, que partiram em ex-
cursão na manhã de sexta, as maçãs fo-
ram entregues no início da viagem.

Segundo a Assessoria, que organizou 
a ação, “a iniciativa reflete uma ideia in-
versa àquela da tradição de o aluno en-
tregar a maçã ao professor”. As maçãs 
foram cedidas pela fruteira FrutaMania. Maçãs sobre classes em sala de aula na ação de Dia do Estudante feita pela Assessoria no dia 11.

CTISM doa maçãs a instituições
após ação de Dia do Estudante

Colegiado aprova reestruturação
no Departamento Administrativo

Professora defende
dissertação de
mestrado em
Engenharia Elétrica

A professora Priscila Bolzan defendeu 
sua dissertação no mestrado em Enge-
nharia Elétrica do CT (Centro de Tecno-
logia), na linha de pesquisa de eletrôni-
ca de potência, no dia 11. O título da 
dissertação é “Circuitos de acionamen-
to para lâmpada LED tubular utilizando 
conversores a capacitor chaveado”. Ne-
la, Priscila relata o desenvolvimento de 
conversores – circuitos que modificam 
a tensão e a corrente elétrica – para 
acionar lâmpadas LED tubulares. O for-
mato tubular é comum em lâmpadas 
fluorescentes, mas não em LED.

O projeto foi desenvolvido no Gedre, 
o grupo de pesquisa sobre iluminação 
do CT, do qual Priscila foi pesquisadora 
durante o mestrado. A dissertação foi 
orientada pelo professor Ricardo Ne-
derson do Prado, do CT.

de planejamento” da Proplan por não 
apresentar a estrutura recomendada.

A nova estrutura está de acordo com 
decreto do Palácio do Planalto que exi-
ge a “simplificação do atendimento” no 
serviço público, segundo o documento 
do Administrativo.

METAS
Na reunião do Colegiado, ficou acer-

tado que serão formados grupos de tra-
balho de acordo com as áreas de ensino 
do CTISM para o estabelecimento das 
metas orçamentárias de 2018.

cerrado.
As regras sobre bolsas determinam 

ainda que as substituições de bolsistas 
sejam feitas por seleção pública e listam 
dados que devem ser repassados ao 
Administrativo ao fim da seleção.

Segundo o servidor Marcelo Tadiello 
Moraes, do Administrativo, as regras 
sobre frequência e relatórios já eram 
previstas em resolução. O que muda 
agora é que, se as determinações não 
forem seguidas, as bolsas serão suspen-
sas, diz ele.

Dúvidas podem ser tiradas no Admi-
nistrativo ou pelo email bolsas-
@ctism.ufsm.br.

O Departamento Administrativo envi-
ou, na segunda-feira (14), um email aos 
bolsistas e seus coordenadores com 
uma série de orientações para que se-
jam seguidas as regras sobre bolsas. As 
indicações determinam que o bolsista 
que não registrar frequência a partir de 
segunda (21) terá o pagamento sus-
penso. Além disso, o email dá orienta-
ções para que os bolsistas enviem os re-
latórios sobre suas atividades.

O coordenador pode isentar o bolsis-
ta do ponto, desde que envie email ao 
Administrativo atestando a frequência 
do bolsista no mês anterior até o dia 15 
de cada mês. Um computador foi insta-
lado no hall do prédio principal do 
CTISM para o ponto dos bolsistas. O re-
gistro também pode ser feito na intra-
net do colégio. Os bolsistas que não 
têm cadastro na intranet precisam fazê-
lo para conseguir bater o ponto.

Até 15/9, os bolsistas que já tinham 
vínculo no primeiro semestre devem 
enviar um relatório ao Administrativo 
sobre suas atividades no período. Um 
segundo relatório sobre as atividades 
do segundo semestre deve ser enviado 
até 15/11. As orientações do Adminis-
trativo estabelecem regras para a for-
matação dos relatórios.

Se o bolsista registrar carga horária 
abaixo da ajustada e não tiver frequên-
cia atestada pelo coordenador, ou se 
deixar de enviar um dos relatórios den-
tro do prazo, terá o pagamento suspen-
so. Se não regularizar a situação até o fi-
nal do próximo mês, terá o vínculo en-

O Colegiado avalizou uma proposta 
de reestruturação do Departamento 
Administrativo em reunião na manhã 
de terça (15). O setor passará a ser 
constituído pelos núcleos de Apoio Ad-
ministrativo, Planejamento e Execução 
Orçamentária, e Almoxarifado e Patri-
mônio.

O Regimento atual define a estrutura 
do Administrativo nos setores Secreta-
ria Administrativa, Almoxarifado, Com-
pras e Patrimônio. A reforma não levará 
a remanejamento de servidores nem de 
funções gratificadas.

Na nova estrutura, o Núcleo de Apoio 
Administrativo ficará responsável por 
auxiliar os outros dois núcleos, além de 
concentrar os assuntos relacionados a 
servidores, como férias, diárias e con-
cursos. O Núcleo de Planejamento e 
Execução Orçamentária vai se encarre-
gar das questões ligadas ao orçamento 
do colégio. Já o Núcleo de Almoxarifa-
do e Patrimônio vai incluir o Almoxarifa-
do do CTISM e ficar reponsável pelo 
controle do patrimônio do colégio.

Na reunião do Colegiado, a reestrutu-
ração foi defendida pelos servidores Jai-
ser Tapia e Marcelo Tadiello Moraes. Se-
gundo documento entregue por eles 
aos membros do Colegiado, a reforma 
atende à “necessidade de delimitar res-
ponsabilidades quanto à tomada de de-
cisões” sobre a “atividade administrati-
va” e a “execução dessas decisões”. Ela 
responde também à “necessidade de 
segregação de funções” no “ponto de 
vista contábil”, diz o documento.

O texto cita que a nova organização 
atende à estrutura mínima recomenda-
da pela Proplan (Pró-Reitoria de Plane-
jamento) para as unidades da UFSM. 
Segundo o documento, o CTISM não 
foi incluído ”diversas vezes” em “ações 

O aluno Gabriel Quevedo (421) foi 
campeão da etapa regional do torneio 
de xadrez dos Jergs (Jogos Escolares do 
Rio Grande do Sul), na terça (10). A 
competição foi sediada no Hotel Moro-
tin. Ele disputará a final gaúcha, marca-
da para estes sábado e domingo (19 e 
20) em Pântano Grande. Na semana 
passada, o CTISM também venceu a 
etapa regional do tênis de mesa nos 
Jergs com o aluno Giovani Loss Barrios 
(422). O colégio participará ainda do 
torneio de vôlei feminino.

A edição de 2017 do Seminário de Orientação Profissional será realizada na pró-
xima terça-feira (22) no auditório do CTISM. O evento vai consistir em duas pales-
tras, uma pela manhã e outra à noite. As turmas que estiverem participando das 
palestras não terão aula nesses turnos. Para os segundos e terceiros anos integra-
dos, a aula será normal à tarde.

Priscila Bolzan defende sua dissertação no CT.

Aluno é campeão
regional de xadrez e
disputa título do RS

O Colegiado aprovou, na reunião de 
terça (15), a criação da comissão que 
organiza e regula a eleição para os pró-
ximos diretor e vice-diretor do CTISM. A 
Comissão de Consulta tem sete inte-
grantes e iniciou reunião para tomada 
de posse na tarde desta sexta (18). Até 
o fechamento deste texto do Boletim, 
a reunião ainda estava em andamento.

Os nomes definidos para fazerem 
parte do grupo incluem quatro profes-
sores e um técnico administrativo. O 
Decti (Diretório Estudantil do CTISM) e 
o Daredes (Diretório Acadêmico do 
Curso de Redes de Computadores) 
fizeram uma indicação cada.

A comissão tem a incumbência de 
elaborar o Regimento da votação, que 
precisa ser aprovado pelo Colegiado. O 
documento vai conter todos os prazos 
do processo eleitoral, como as datas 
para inscrição de chapas e para a vota-
ção, que ocorrerá entre outubro e no-
vembro.

Os alunos, professores e técnicos ad-
ministrativos estarão aptos a votar. A 
votação não é, oficialmente, uma elei-
ção, e sim uma consulta à comunidade, 
pois o Estatuto da UFSM determina que 
o diretor e o vice-diretor das unidades 
devem ser nomeados pelo reitor. Po-
rém, é raro que o resultado da votação 
não seja respeitado.

A gestão do próximo diretor terá iní-
cio em fevereiro de 2018 e se estenderá 
até 2022.

AFASTAMENTO
Entre as outras pautas apreciadas pe-

lo Colegiado na terça, estavam a refor-
ma do Departamento Administrativo 
(leia acima) e o pedido de afastamento 
por três meses do professor Mario Dor-
nelles para capacitação, que foi aprova-
do. Além disso, os membros do grupo 
deram aval ao prolongamento do prazo 
de conclusão de estágio para três alu-
nos.

#Agenda

MANHÃ
horário 8h
local auditório
turmas 2ºs e 3ºs anos integrados

NOITE
horário 19h
local auditório
turmas formandos dos cursos 
subsequentes e as três turmas do Proeja

CONSELHOS DO PRÓXIMO
SÁBADO (26)
8h 433
9h 423
10h 413

temas estratégias de estudo, escolha do 
curso de graduação e estágio

palestrantes psicopedagoga Clariane do 
Nascimento de Freitas e psicóloga Lidiene 
Marchesan, do Ânima, núcleo vinculado à 
Caed (Coordenadoria de Ações 
Educacionais) do Gabinete do Reitor

Terça terá Seminário de Orientação
Conselhos da
Informática
serão no
próximo sábado

OS MEMBROS DA COMISSÃO
DE CONSULTA

- Camila Simões
aluna da 432

- Erika Goellner
professora da área de informática

- Ivan Zolin
professor do ensino médio

- Larissa Souto del Río
aluna do 4º semestre de Redes

- Moacir Eckhardt
professor da área de mecânica

- Marcelo Tadiello Moraes
Departamento Administrativo

- Marcia Henke
professora do curso de Redes

OS TRÊS NOVOS NÚCLEOS 
DO ADMINISTRATIVO

Apoio Administrativo
- apoio e suporte aos outros dois 
núcleos
- férias, diárias e auxílios
- concursos e seleções

Planejamento e Execução 
Orçamentária
- planejamento do orçamento 
(bolsas, materiais, metas)
- controle da execução 
orçamentária
- organização das licitações

Almoxarifado e Patrimônio
- acompanhamento da execução 
orçamentária (recebimento de 
materiais, prazos, previsão de 
demanda)
- controle do patrimônio

P
ri

sc
ila

 E
rt

m
an

n
 B

o
lz

an
/A

rq
u
iv

o
 p

es
so

al

Reforma define novas divisões para o setor, que passa a seguir estrutura recomendada pela Proplan

19 DE AGOSTO DE 2017 www.ctism.ufsm.brANO 1 - N° 22


	Página 1

