
Ensino e Drec funcionarão com estrutura
provisória nos primeiros dias, diz Fredi

Comunicação
será vinculada
ao Drec; RP se
despede

Maikel anuncia
mudanças no
Administrativo

Retzlaff quer
relação mais forte
com empresas

Com docentes do CTISM, educadora
aplica prática para ‘ensinar a ensinar’

Tiago Rizzetti
propõe melhorar
sinal de wi-fi

O diretor de Ensino, Fredi Zancan Fer-
rigolo, anunciou, na tarde do dia 1º, 
uma organização preliminar que será 
seguida pelo Ensino e pelo Drec duran-
te os primeiros dias de aula. À reporta-
gem, ele disse que a configuração defi-
nitiva será anunciada em breve após 
discussões dentro do CTISM.

Enquanto a forma definitiva não for 
anunciada, os dois departamentos vol-
tarão a ter uma delimitação clara. O En-
sino vai permanecer com suas funções 

O diretor do Drec, Luciano Retzlaff, 
anunciou no Seminário de Planejamen-
to, no dia 1º, que o NCI (Núcleo de Co-
municação Institucional) passará a ser 
vinculadp ao departamento.

Na manhã do dia seguinte, no mesmo 
evento, a bolsista de Relações Públicas 
do NCI, Milena Ganasini, despediu-se 
com uma apresentação das ações reali-
zadas pelo setor em 2017. Ela destacou 
o auxílio na organização e divulgação 
de eventos e do processo seletivo, cam-
panhas de datas comemorativas e a pu-
blicação de notícias e do Boletim.

Milena não se candidatará ao edital 
de bolsistas deste mês na vaga de RP.

Em dezembro, a estagiária de RP Mari 
Luana Pozzobon e o bolsista de Publici-
dade e Propaganda Leonardo Lira Ara-
újo já haviam encerrado suas funções.

No seminário, Milena pediu aos servi-
dores que compartilhem informações 
com o NCI, e afirmou que o enxuga-
mento do Núcleo EaD vai impôr dificul-
dades ao setor de comunicação em 
2018.

Após a fala de Milena, o diretor Rafael 
Adaime Pinto foi à frente do auditório 
para elogiar o “trabalho fenomenal” do 
NCI, que na opinião dele tem “reconhe-
cimento unânime”, e prometeu “man-
ter e aprimorar” o setor.

BIBLIOTECA E ACERVO
Em pronunciamento também na ma-

nhã de sexta no Seminário de Planeja-
mento, a bibliotecária do CTISM, Reja-
ne Rataeski Moraes da Silva, disse que a 
Biblioteca Setorial não vai mais abrigar 
os livros didáticos, e que o setor preten-
de engajar-se neste ano em promover 
eventos e capacitação para docentes. 
Ela afirmou que “a biblioteca finalmen-
te vai cumprir a sua missão” de ser “me-
diadora e suporte no processo de ensi-
no-aprendizagem”.

Antes de Rejane, a arquivista Cristina 
Strohschoen dos Santos, do Arquivo 
Fotográfico do DAG (Departamento de 
Arquivo Geral da UFSM), apresentou o 
trabalho de implantação do Acervo Fo-
tográfico do CTISM, coordenado por 
ela.

Cristina fez um apelo para que os ser-
vidores que fizerem fotos relacionadas 
ao colégio depositem as imagens na 
pasta virtual do Acervo.

O diretor do Departamento Adminis-
trativo, Maikel Bathaglini, anunciou 
que o agora ex-diretor do setor Amauri 
Almeida vai assumir as funções do TAE 
Fernando Negrini, que acaba se se afas-
tar para doutorado, que incluem con-
cursos e diárias. Maikel afirmou tam-
bém que Thendric Beck Martins, que 
estava na Coordenação de Registros Es-
colares, foi transferido para o Adminis-
trativo nas funções de Almoxarifado e 
Patrimônio. Leia mais no site do 
CTISM.

Segundo o diretor do Drec, Luciano 
Retzlaff, a equipe do departamento 
contará com o professor Moacir Eck-
hardt, que será seu substituto, outros 
três servidores e um bolsista. Ele anun-
ciou a intenção de manter o departa-
mento aberto à noite.

Retzlaff prometeu também a intensi-
ficação do relacionamento empresa-es-
cola. Para ele, as empresas precisam 
participar mais de perto da seleção de 
estagiários e dos eventos do CTISM. 
Leia mais no site do colégio.

A educadora Esther Pillar Grossi, refe-
rência nacional no combate ao analfa-
bestismo, comandou uma atividade 
com servidores do CTISM durante o Se-
minário de Planejamento Educacional, 
nos dias 1º e 2. O objetivo da metodolo-
gia, segundo Esther, era “ensinar a ensi-
nar”, ou seja, demonstrar processos 
que dão eficiência ao ensino-aprendi-
zagem e levam em conta as particulari-
dades de cada aluno.

Ex-deputada federal pelo PT, Esther é 
a estrela da ONG Geempa – que tem o 
objetivo de melhorar a qualidade do en-
sino com ações voltadas a professores, 
servidores e gestores.

Aos 82 anos, a educadora palestrou 
durante mais de três horas na manhã 
do dia 1º. Leia mais no site do 
CTISM.

O diretor do Departamento Técnico, 
Tiago Antonio Rizzetti, disse que sua 
gestão no setor vai procurar resolver 
problemas na rede lógica de internet e 
nos sinais de wi-fi. Ele sugeriu a integra-
ção da rede wi-fi do CTISM com a da 
UFSM, mas alertou que a ação teria cus-
to alto.

Rizzetti falou também em estabelecer 
fluxos de processos para algumas das 
funções do departamento que hoje não 
têm procedimentos claros. Leia mais 
no site do CTISM.

administrativas tradicionais, e o Drec 
vai manter os processos relacionados 
ao estágio.

A fala de Fredi foi feita durante o Se-
minário de Planejamento Educacional. 
Os outros três diretores de departa-
mento que estão assumindo com o iní-
cio da gestão do diretor Rafael Adaime 
Pinto fizeram apresentações sobre seus 
setores e as diretrizes que pretendem 
adotar no cargo.

Antes das falas dos chefes de depar-

tamento, Rafael também fez um pro-
nunciamento. Ele apresentou a lista de 
coordenadores de curso e seus substi-
tutos e disse que o Drec será fortalecido 
para tratar do relacionamento com a 
comunidade externa nos aspectos de 
ensino, pesquisa e extensão. Sobre a 
estrutura organizacional do CTISM, Ra-
fael afirmou que a Direção está promo-
vendo reuniões com os setores e estu-
dando ideias para promover ajustes. 
Leia mais no site do CTISM.
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#GestãoRafael-Fabio

Esther Pilar Grossi orienta servidores em atividade na manhã de sexta-feira (2) no hall do anexo B.

Mais notícias na página 3
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