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Vamos dar ‘papel maior’ à CEBTT e
atuar em ‘aproximação’, diz Marcelo

Rafael assume
na segunda
como diretor
em exercício

Proeja participa de
evento em Sapucaia
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Em entrevista, novo coordenador do órgão falou sobre tipos de ações que gestão pretende adotar
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#TransiçãoNaReitoria#TransiçãoNaDireção

O novo coordenador da CEBTT (Coor-
denadoria de Educação Básica, Técnica 
e Tecnológica), o professor Marcelo 
Freitas da Silva, disse, em entrevista, 
que sua gestão pretende “dar um papel 
maior” ao órgão e atuar principalmente 
em questões pedagógicas.

Marcelo foi nomeado para ocupar o 
cargo na nova gestão do reitor Paulo 
Afonso Burmann. Com status de pró-
reitoria, a CEBTT reúne o CTISM, o Colé-
gio Politécnico e a Unidade de Educa-
ção Infantil Ipê Amarelo.

O coordenador disse que debateu 
com os diretores das três unidades “al-
gumas questões” nas quais o órgão de-
ve atuar. “Nós queremos sim tentar dar 
um papel maior à CEBTT”, afirmou.

“Hoje, com a atual estrutura que te-
mos [na UFSM], tanto de informatiza-
ção quanto de estruturas criadas para-
lelas à Universidade em outras pró-rei-
torias, nós estamos realmente repen-
sando nosso papel”, disse o agora ex-

O diretor eleito, Rafael Adaime Pinto, 
assume como diretor em exercício nes-
ta segunda (22) por ser chefe do Depar-
tamento de Ensino na gestão Luciano 
Caldeira Vilanova. Rafael vai se tornar 
diretor titular no dia 1º.

A mudança no exercício da Direção 
ocorre porque o diretor interino atual, 
Alessandro de Franceschi, entra em fé-
rias na segunda.

A partir do dia 2, já como diretor titu-
lar, Rafael vai entrar em férias e seu vice, 
Fabio Franciscato, vai ficar no exercício 
da Direção.

Os formandos Ricardo Correa Morei-
ra e Robinson Flores Ribeiro e o ex-alu-
no Antão Gari Dias, do curso de Eletro-
mecânica Proeja, e a professora Maris-
tela Andréa Bazzan participaram, em 
dezembro, de um evento que visa valo-
rizar a Educação de Jovens e Adultos no 
campus de Sapucaia do Sul do IFSul 
(Instituto Federal Sul-Rio-Grandense).

O evento incluiu o lançamento do li-
vro Histórias que Merecem Ser Conta-
das, que reúne textos literários escritos 
por alunos da rede federal de ensino 
profissional de todo o Brasil, entre eles 
os três do CTISM que foram a Sapucaia.

No evento, Maristela participou ain-
da de uma reunião da Frente Parlamen-
tar em Defesa da EJA.

vice-diretor do CTISM.
Existente desde 1983, a CEBTT – cria-

da com o nome de Coordenadoria de 
Ensino de Segundo Grau – sofreu uma 
diminuição nas suas funções e na sua 
atuação a partir do final da década de 
1990, segundo a técnica administrativa 
Marcia Scherer Cipriani (Coordenação 
de Registros Escolares), que trabalhou 
como secretária administrativa na coor-
denadoria de 1992 a 2014. Ela atribuiu 
a situação à informatização dos proces-
sos da UFSM e à descentralização das 
funções do órgão, que aumentou a au-
tonomia das unidades.

Na entrevista, Marcelo disse que pre-
tende expandir a atuação da CEBTT 
com foco em questões pedagógicas, de 
projetos, fomento e melhoria nos pro-
cessos administrativos relativos às uni-
dades. Como exemplo, citou engajar as 
unidades em projetos de órgãos de fo-
mento ao ensino e à pesquisa. Leia 
mais no site do CTISM.

Quinta e sexta, 25 e 26 Processo
seletivo: entrega de documentos
de aprovados em 2ª chamada.

1º/2 Início da gestão Rafael

1º e 2/3 Seminário de Planeja-
mento Educacional e cerimônia
de posse de Rafael na Direção.

Quarta, 24 Processo seletivo:
classificados em 2ª chamada e
resultado de recursos da 1ª.

#Agenda
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MARCELO FREITAS DA SILVA
coordenador da CEBTT

Nós queremos sim
tentar dar um papel
maior à CEBTT

Saio [da Vice-Direção] feliz
por ter dado meu máximo

Eu vou estar aqui fazendo
um papel de aproximação
entre a Administração
Geral da Universidade
junto com as unidades

#ProcessoSeletivo Membros da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Sistema de Reserva
de Vagas analisam documentação complementar enviada por candidatos aprovados na 1ª chamada
dos cursos técnicos que tiveram matrícula indeferida. O prazo de complementação encerrou na
quarta (17). O resultado dos recursos e a 2ª chamada serão divulgados na próxima quarta (24).

O Boletim anterior afirmou que a 
professora Viviane Dal Molin defendeu 
uma dissertação e que o TAE Orlando 
Cavalheiro defendeu uma tese. Na ver-
dade, Viviane defendeu tese de douto-
rado e Orlando, dissertação de mestra-
do.

O nome da CEBTT é Coordenadoria 
de Educação Básica, Técnica e Tecnoló-
gica, e não de Ensino Básico, Técnico e 
Tecnológico, como constou no infográ-
fico do Boletim anterior sobre a com-
posição da nova gestão da Reitoria.

#Erramos
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