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Colegiado confirma
resultado da consulta 

Governo do Vêneto
destaca evento do
CTISM em comunicado

Órgão aprova
concurso para Redes
e novo juramento
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Conselheiros presentes na reunião desta sexta (17) votaram em unanimidade em Rafael e Fabio

#Colegiado

ANO 1 - N° 34

Notícia do governo vêneto que cita seminário.

Neste sábado, 18 Conselhos de
classe das turmas de Mecânica
Integrado. Conselho da 432
começa às 8h, da 422, às
9h15min e da 412, às 10h30min.

1º/12 Inauguração do espaço
UFSM Silveira Martins, onde
CTISM e Politécnico terão, no
futuro, centros vocacionais de
tecnologia.

O Sinasefe (Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da Educação Bási-
ca, Profissional e Tecnológica) vai pro-
mover, de 7 a 10 de dezembro, a déci-
ma edição do Seminário Nacional de 
Educação, que terá como tema “Educa-
ção em tempos de crise: por uma edu-
cação classista e emancipatória”.

As inscrições estão abertas até a pró-
xima sexta-feira (24) em sinase-
fe.org.br/sne/inscricao.

O governo da região italiana do Vêne-
to publicou, em seu site oficial, um co-
municado que aborda o seminário pro-
movido pelo CTISM sobre a língua tali-
an. A notícia, divulgada na segunda-fei-
ra (13), conta a viagem que quatro vê-
netos fizeram pelo Rio Grande do Sul 
para participar de atividades sobre lin-
guística e para entrar em contato com 
descendentes de vênetos no estado. 
Entre os eventos em que os viajantes 
participaram, estava o Seminário Inter-
nacional Talian, do CTISM.

A missão cultural faz parte do projeto 
Catarse tra Veneti (encontrar-se entre 
vênetos, no idioma vêneto). Entre os 
quatro viajantes citados pelo comuni-
cado, está Alessandro Mocellin, diretor 
da Academia da Língua Vêneta e um 
dos palestrantes do seminário do 
CTISM. Leia o original e a tradução 
do comunicado do governo vêneto 
no site do CTISM.

A oitava edição do Ciclo de Estudos 
sobre História e Culturas Afro-Brasilei-
ras será realizada no dia 25, no auditó-
rio do CTISM. Neste ano, o evento tem 
como tema a história e os aspectos cul-
turais dos povos originários da África.

A edição de 2017 será marcada tam-
bém por uma homenagem ao ativista 
santa-mariense Nei D’Ogum, que mor-
reu em agosto. Ele defendia as causas 
negra e LGBT e colaborou com todas as 
edições anteriores do ciclo.

Além disso, será lançado um caderno 
de resumos sobre pesquisas feitas ao 
longo do ano pelos alunos de terceiro 
ano integrado sobre o tema do evento.

O ciclo começa às 8h. As inscrições 
estão disponíveis no site do CTISM.

O Colegiado aprovou a realização de 
concurso para docente efetivo na vaga 
de Celio Trois, na área de Redes de 
Computadores. Trois foi removido para 
o CT (Centro de Tecnologia). Foi aprova-
da ainda a remoção de Cristiano Scheu-
er, da área de Mecânica, para o CT, des-
de que o CTISM ganhe vaga em troca.

Os conselheiros avalizaram um novo 
juramento para ser feito pelos forman-
dos de todos os cursos técnicos nas ce-
rimônias de conclusão de disciplinas. O 
juramento aprovado diz: “Prometo, pe-
rante a humanidade, exercer a minha 
profissão com lealdade, responsabilida-
de e dedicação, seguindo os preceitos 
da ética e os ensinamentos da técnica, 
buscando sempre novas tecnologias 
em benefício de uma sociedade mais 
consciente e justa”.

Ademais, foi alterada a composição 
do Colegiado de Eletrônica Industrial, 
que passa a ter sete docentes ao invés 
de cinco, e aprovado o resultado para 
docente substituto de Educação Física.

Os 18 conselheiros presentes na reu-
nião desta sexta-feira (17) do Colegia-
do do CTISM votaram em unanimidade 
no professor Rafael Adaime Pinto para 
ocupar o cargo de diretor do colégio, e 
no professor Fabio Franciscato para o 
cargo de vice-diretor. Com esse placar, 
o Colegiado confirma o resultado da 
consulta à comunidade, que, no dia 8, 
deu 221 votos à chapa Rafael-Fabio, 
única que concorreu aos sufrágios.

Ao contrário da maioria das votações 
do Colegiado, a eleição desta sexta foi 
secreta. Os conselheiros receberam pa-
péis em branco para escreverem seus 

votos aos cargos em disputa.
O Colegiado organizou, então, as lis-

tas tríplices que serão enviadas para o 
reitor Paulo Afonso Burmann, para que 
ele, com base nas listas, aponte os no-
vos diretor e vice-diretor do CTISM.

A lista para diretor ficou com o nome 
de Rafael em primeiro lugar. Em segun-
do, foi colocado o nome de Fabio. O vi-
ce-diretor Marcelo Freitas da Silva dis-
ponibilizou seu nome para o terceiro lu-
gar da lista.

Fabio ficou em primeiro lugar na lista 
para vice-diretor. Os professores Murilo 
Cervi e Alessandro de Franceschi, que 

colocaram seus nomes à disposição pa-
ra a lista, ficaram no segundo e terceiro 
lugares, respectivamente.

Ao final da votação, o diretor Luciano 
Caldeira Vilanova, presidente do Cole-
giado, parabenizou Rafael e Fabio e de-
sejou-lhes “bom trabalho”, “tranquili-
dade” e “inteligência” na nova gestão, 
que iniciará no dia 1º de fevereiro.

Dos 221 votos obtidos por Rafael e 
Fabio na votação pública do dia 8, 144 
foram de alunos, 49 de docentes e 28 
de TAEs. Na campanha eleitoral, eles fi-
zeram menções constantes a ações de 
diálogo e participação.

Seminário do
Sinasefe sobre
educação tem
inscrições abertas

#Agenda

Ciclo afro-brasileiro
vai homenagear
ativista negro

2/12 Feira Hispânica
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