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Em posse, Rafael defende ensino
técnico e ‘formação do cidadão’

Luciano destaca PDI e reforma
do Regimento em discurso
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#GestãoRafael-Fabio

Mais notícias na página 2

Diretor classificou profissionais formados no CTISM como ‘excelentes’; cerimônia teve presença de autoridades

Rafael Adaime Pinto assina seu termo de posse no cargo de diretor do CTISM, na quinta-feira (1º).

Servidores do CTISM e autoridades da UFSM asisstem à cerimônia que empossou Rafael e Fabio.

Luciano cumprimenta Marcelo durante ato.

O diretor Rafael Adaime Pinto e o vi-
ce-diretor Fabio Franciscato tomaram 
posse na tarde do dia 1º no auditório do 
CTISM. Em seu discurso, o novo diretor 
exaltou “os excelentes profissionais 
que o CTISM tem formado” e fez um 
aceno à conciliação entre o conteúdo 
técnico e a “formação do cidadão”.

O ex-diretor Luciano Caldeira Vilano-
va, que também discursou, fez um ba-
lanço da sua gestão, que vigorou de 
2014 até janeiro deste ano. As duas 
ações mais destacadas por Luciano fo-
ram o PDI (Plano de Desenvolvimento 
Institucional) e a proposta de reforma 
do Regimento do CTISM.

dois primeiros anos da gestão foram 
dedicados ao PDI.

O docente prosseguiu a cronologia e 
disse que o PDI resultou no estudo do 
Regimento do CTISM, quando os servi-
dores técnico-administrativos mapea-
ram os processos realizados no colégio 
e, a partir daí, elaboraram a proposta 
de uma nova estrutura organizacional 
para o colégio. Leia mais no site do 
CTISM.

O reitor Paulo Afonso Burmann, últi-
mo a se manifestar, descreveu o colégio 
como “referência nacional e internacio-
nal” em ensino técnico e agradeceu a 
Luciano e ao ex-vice-diretor Marcelo 
Freitas da Silva, atual coordenador de 
Educação Básica, Técnica e Tecnológica 
da UFSM, pela “contribuição importan-
te em um momento crítico”, referindo-
se às restrições orçamentárias experi-
mentadas pela UFSM desde 2014.

A cerimônia de posse começou pou-
co depois das 15h30min, e estava inclu-
ída na programação do Seminário de 
Planejamento Educacional – que abre o 
ano letivo para os servidores. Os termos 
de posse de Rafael e Fabio foram lidos 
pela pró-reitora de Gestão de Pessoas, 
Márcia Helena Lorentz.

Poucos lugares estavam desocupa-
dos no auditório durante o ato. Assisti-
ram à cerimônia os pró-reitores de Ad-
ministração, Assuntos Estudantis, Ex-
tensão, Graduação, Infraestrutura e 
Pós-Graduação e Pesquisa, e o pró-rei-
tor substituto de Planejamento. Leia 
mais no site do CTISM.
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RAFAEL ADAIME PINTO
diretor do CTISM

LUCIANO CALDEIRA VILANOVA
ex-diretor do CTISM

A formação de seres
humanos e profissionais é
importante para o
desenvolvimento do país

A meta [da chapa Luciano-
Marcelo] era organizar
essa escola que vinha
passando por um
processo muito acelerado
de crescimento

O ex-diretor Luciano abriu seu discur-
so na cerimônia de posse de Rafael com 
a lembrança de que estava completan-
do exatos dez anos de trabalho no 
CTISM. Ele contou que, antes de ser 
eleito diretor, foi coordenador do curso 
superior de Fabricação Mecânica e dire-
tor do Departamento Técnico na ges-
tão Rodrigo. O professor também havia 
sido aluno do colégio.

Segundo Luciano, a equipe da Dire-
ção na época concluiu que ele e Marce-
lo deveriam compor a chapa que sairia 
vitoriosa na eleição de 2013. O objetivo 
da chapa era “organizar” o “processo 
muito acelerado de expansão” que o 
CTISM vivia, disse o professor.

Ao fazer um balanço de sua gestão, o 
ex-diretor deu destaque ao PDI, onde 
“todos [alunos e servidores] colocaram 
suas experiências e perspectivas” e que 
resultou na definição da “identidade” 
do colégio. De acordo com Luciano, os 
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