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Direção lamenta morte de Vilson Kozoroski

#Proeja10

#Colegiado

#ReformaNoAdministrativo

Sala do Administrativo
ganha divisórias e
passa a incluir GAP
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quam o espaço às funções de cada 
área. Já Marçal acredita que a inclusão 
do GAP no espaço do departamento 
agiliza os processos relacionados a pro-
jetos porque facilita a comunicação en-
tre GAP e Administrativo e simplifica o 
atendimento ao público.

No dia 15, o Colegiado aprovou pro-
jeto de reestruturação organizacional 
do departamento, que aguarda trami-
tação na Proplan (Pró-Reitoria de Plane-
jamento) para vigorar. O projeto prevê 
que o Administrativo fique dividido em 
três setores – Núcleo de Apoio Adminis-
trativo, Núcleo de Planejamento e Con-
trole Orçamentário e Núcleo de Almo-
xarifado e Patrimônio.

O professor foi velado em Santa Ma-
ria na manhã de sexta. Em seguida, o 
corpo foi cremado em Santa Rosa.

Leia a nota da Direção:

6
6

A Direção do CTISM lamenta a morte 
do professor aposentado Vilson Kozo-
roski. Como aluno da primeira turma de 
Mecânica e docente do colégio durante 
28 anos, Kozoroski teve grande impor-
tância na trajetória cinquentenária do 
CTISM. Consternados, manifestamos 
nosso apoio e solidariedade aos familia-
res.

A Direção

Foram instaladas divisórias na sala do 
Departamento Administrativo no início 
da semana, e ela agora está dividida em 
três ambientes – um deles foi ocupado 
pelo Gabinete de Projetos, que passa a 
operar de maneira fisicamente adjacen-
te ao Administrativo.

Na entrada da sala, há agora um pe-
queno corredor. Na primeira sala à di-
reita, trabalha o diretor do GAP, Diego 
Russowsky Marçal. A segunda sala é o 
local de trabalho do diretor do departa-
mento, Amauri Almeida. A última sala 
reúne os demais servidores do Adminis-
trativo.

Segundo os integrantes do departa-
mento, as divisórias modernizam e ade-

A Direção do CTISM publicou uma 
nota nesta sexta-feira (1º) em reação à 
morte do professor aposentado Vilson 
Kozoroski. O texto diz que a Direção 
“lamenta” pelo falecimento do docen-
te, que “teve grande importância na 
trajetória cinquentenária do CTISM”. 
Kozoroski morreu na manhã de quinta 
(31), em Porto Alegre, aos 70 anos.

Ele foi docente no CTISM de 1970 até 
a aposentadoria, em 1998, e deu aulas 
na área de mecânica. Foi também aluno 
da primeira turma de Mecânica do colé-
gio, e formou-se em 1969. Kozoroski 
foi nomeado coordenador do curso de 
Mecânica em 1986, durante a gestão 
do então diretor Armando Périco, e 
exerceu a função até se aposentar.

Um evento na noite desta quinta (31) 
comemorou, no CTISM, o aniversário 
de dez anos do Proeja (Programa Nacio-
nal de Integração da Educação Profissi-
onal com a Educação Básica na Modali-
dade de Educação de Jovens e Adultos). 
A modalidade foi criada pelo governo 
brasileiro em 2005, e em 2007 passou a 
ser ofertada em instituições de ensino – 
entre elas o CTISM, que inaugurou o 
curso de Eletromecânica Proeja.

O evento contou com uma falas do 
diretor Luciano Caldeira Vilanova, do 
ex-diretor Cláudio Rodrigues do Nasci-
mento, do diretor de Ensino, Rafael 
Adaime Pinto, da coordenadora do cur-
so, Alexsandra Matos Romio, e do ex-
aluno Antão Gari Dias. Leia mais no si-
te do CTISM.

Em sessão na manhã desta sexta-feira 
(1º), o Colegiado do CTISM aprovou a 
realização do concurso para professor 
de Educação Física, na vaga de Augusto 
Pio Benedetti, que se aposentou em 
abril. Ainda não há data prevista para a 
seleção.

Os conselheiros avalizaram também a 
proposta de Regimento para o Colegia-
do do curso superior de Eletrônica In-
dustrial e uma alteração no Calendário 
Acadêmico.
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Ação moderniza espaço do departamento, dizem servidores

#Bioengenharia Estrutura natural foi montada em ribanceira do arroio que separa o CTISM do Ipê
Amarelo com o objetivo de evitar a erosão a partir do desenvolvimento de raízes de plantas. A
professora Denise Ester Ceconi, do Centro de Tecnologia, orientou o trabalho, que contou com uma
acadêmica e funcionários da Sulclean. As raízes devem crescer em cerca de dois meses, diz Denise.

O professor Kozoroski em quadro de formatura.

CTISM comemora
dez anos do Proeja

Colegiado aprova
concurso para
professor de
Educação Física

Alunos, ex-alunos e professores do curso de Eletromecânica Proeja e servidores do CTISM posam para foto em celebração de dez anos da modalidade.
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Servidores do Departamento Administrativo
e do GAP trabalham em sala com divisórias.

11/9 Abrem as inscrições para
o processo seletivo do CTISM.

Até 17/9 Assessoria de Comunicação
realiza gravações do vídeo institucional
do CTISM. Algumas cenas ocuparão
laboratórios.14 a 16/9 Descubra UFSM

25 a 27/9 Prograd promove encontro Compartilhando
Saberes, que objetiva troca de experiências e práticas
pedagógicas. Palestrantes incluem professores da USP
e da Universidade de Palermo, em Buenos Aires.

#Agenda
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