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#GestãoRafael-Fabio

● FREDI ZANCAN FERRIGOLO É DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENSINO
 LUCIANO RETZLAFF É NOMEADO COMO NOVO DIRETOR DO DREC●
 DIEGO MARÇAL SUBSTITUI GLADIS COMO ASSISTENTE DE DIREÇÃO●
 TIAGO RIZZETTI É NOVO TITULAR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO●
 AMAURI ALMEIDA É MANTIDO NA DIREÇÃO DO ADMINISTRATIVO●
 GESTÃO DE RAFAEL COMEÇOU OFICIALMENTE NESTA QUINTA (1º)●
 FABIO ASSUME COMO DIRETOR EM EXERCÍCIO A PARTIR DESTA SEXTA●

O professor Rafael Adaime Pinto, 33 anos, tornou-se diretor do CTISM nesta 
quinta (1º). Ele é docente da carreira EBTT na área de eletroeletrônica. O professor 
Fabio Franciscato, EBTT da área de informática, assumiu o cargo de vice-diretor.

Rafael já estava no exercício da Direção desde o dia 22, na condição de chefe do 
Departamento de Ensino na gestão do agora ex-diretor Luciano Caldeira Vilanova.

Para que a administração de Rafael tivesse início na quinta, Luciano solicitou sua 
exoneração do cargo de diretor à Progep (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas). Sem 
essa ação, Rafael seria oficializado no cargo apenas na segunda-feira (5).

Em seu primeiro dia na Direção, Rafael e Fabio anunciaram sua equipe de direto-
res de departamento. O novo titular do Departamento de Ensino é o professor Fre-
di Zancan Ferrigolo, coordenador do curso subsequente de Eletromecânica.

No Drec (Departamento de Relações Empresariais e Comunitárias), o novo dire-
tor é o professor Luciano Retzlaff. O professor Tiago Antonio Rizzetti, da área de in-
formática, foi nomeado diretor do Departamento Técnico.

O diretor do Departamento Administrativo, Amauri Almeida, permanecerá no 
cargo. O TAE Maikel Guerra Bathaglini foi transferido do Estúdio SAB para o Admi-
nistrativo, mas ainda atua provisoriamente nas funções do estúdio.

Houve mudança também no Gabinete da Direção. A TAE Gladis Borim, que ocu-
pava o cargo de assistente de Direção, assumirá a secretaria do PPGEPT (mestrado 
em Educação Profissional e Tecnólogica) na segunda, quando voltará das férias.

O técnico administrativo Diego Russowsky Marçal, atual diretor do GAP (Gabine-
te de Apoio a Projetos), será oficializado como novo assistente de Direção na se-
gunda. Ele já vem ocupando o cargo informalmente desde o dia 22.

A TAE Júlia Gattermann de Barros, que está atualmente na secretaria do PPGEPT, 
passará para a Coordenação de Registros Escolares na segunda.

Marçal vai exercer, provisoriamente, as funções de diretor do GAP, além daquelas 
de assistente de Direção, até que seja definido outro titular para o gabinete.

DIRETOR EM EXERCÍCIO
Rafael entrou em férias nesta sexta-feira (2) e retornará antes do Seminário de 

Planejamento Educacional, marcado para 1º e 2 de março e que deve incluir a 
cerimônia de posse da nova Direção. Com isso, Fabio assumiu como diretor em 
exercício nesta sexta e ficará nessa condição até que o titular retorne.

As coordenações dos cursos de Informática para Internet Integrado e Eletrome-
cânica Subsequente, que estavam ocupadas respectivamente por Fabio e Fredi, fi-
carão vagas até que sejam nomeados novos coordenadores.

Rafael e Fabio foram eleitos para a Direção na votação de 8 de novembro. A cha-
pa única obteve 221 votos de alunos, docentes e TAEs, o que representou 87,70% 
do total de votos. Nove dias mais tarde, o Colegiado confirmou a eleição da chapa 
por unanimidade.

PRIMEIRAS AÇÕES
Rafael e Fabio veem na equipe “dedicação, comprometimento, responsabilidade 

e proatividade”, segundo disseram em entrevista feita por e-mail e respondida pe-
los docentes em conjunto.

Segundo eles, os principais assuntos que devem ocupar o dia a dia das primeiras 
semanas da gestão são “atualização e ajustes nos setores” e orçamento, que foi te-
ma de reunião entre a Direção e membros da equipe na manhã desta quinta.

Rafael e Fabio afirmaram que serão feitas reuniões para estruturar a equipe de 
gestão e planejar as ações do ano letivo. Além disso, será criado um “plano de 
ações estratégicas para as demandas de infraestrutura do CTISM”.

O diretor e o vice-diretor disseram ainda que estão “contentes e confiantes de 
que faremos um ótimo trabalho ao lado da equipe de gestão formada junto com a 
comunidade”, e “felizes com o apoio recebido e os votos de sucesso da comunida-
de gestora da UFSM”.
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