
ANO 2 - N° 42 12 DE MARÇO DE 2018 www.ctism.ufsm.br

#GestãoRafael-Fabio#EntradasESaídas

#Colegiado

COMO FICAM OS COORDENADORES DE CURSO COM A NOVA DIREÇÃO
Substitutos dos cursos superiores ainda devem
passar por ajustes, segundo Departamento de Ensino
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Jonas Tibola

Alexsandra Matos Romio

Pedro André Machado

Leandro Roggia

Frank Gonzatti

Álysson Raniere Seidel

Adriano Peres de Morais

Gilmar Vogel

José Abílio Lima de Freitas

Valdir Bólico Araújo

Mariglei Severo Maraschin

Leila Maria Araújo Santos

Murilo Cervi

Carlos Roberto Cauduro

Douglas Camponogara

SUBSTITUTO
 
Viviane Dal Molin

Jacqueline Myanaki

Carina Petry

Claiton Colvero

Marcos Daniel Zancan

Erika Goellner

Lucas Teixeira

Alessandro de Franceschi

Leandro Silveira Ferreira

Romário Nogueira

Marco Aurélio Bandeira

Roselene Pommer
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Colégio tem três
novos substitutos

Colegiado indica
docente para Conselho
de Área da CEBTT

Volta às aulas inclui atrações
artísticas e projetos do CTISM

Arquivo Setorial
se disponibiliza
a receber provas

O CTISM possui três novos professo-
res substitutos em seu quadro de servi-
dores.

A docente Kelly Pereira Duarte entrou 
na vaga da professora Viviane Köhler, 
que iniciou licença-maternidade, na 
área de matemática.

Também entraram como substitutos 
Maíra Lara Couto, na área de educação 
física, e Ademir Toebe, na eletroeletrô-
nica.

A professora Priscila Bolzan, que era 
substituta na área de eletroeletrônica, 
deixou o colégio há um mês para traba-
lhar em outra instituição.

O início do ano letivo de 2018 incluiu 
atividades culturais e artísticas para os 
alunos. Entre as atrações estavam apre-
sentações de músicos e de projetos do 
CTISM.

Os novos alunos tiveram, além da tra-
dicional apresentação em auditório pe-
la Direção e pelo Departamento de En-
sino, um passeio guiado pelas instala-
ções do colégio.

Na manhã de segunda-feira (5), o in-
tervalo da manhã teve música com Tai-

nan Guazina e Gabriel Almeida no pátio 
interno. Os novos alunos dos cursos su-
periores à apresentação de abertura.

À tarde, foi a vez dos calouros dos 
cursos integrados e de Eletrônica sub-
sequente de ouvirem as apresentações 
e recomendações do diretor Rafael 
Adaime Pinto e do diretor de Ensino, 
Fredi Zancan Ferrigolo, no auditório. O 
intervalo estendido teve apresentação 
do grupo de dança Ritmo de Camobi. 
Leia mais no site do CTISM.

O professor Marcos Daniel Zancan foi 
indicado pelo Colegiado, na tarde de 
quinta (8), para representar os docentes 
do CTISM, do Colégio Politécnico e do 
Ipê Amarelo no Conselho de Área da 
CEBTT (Coordenadoria de Educação Bá-
sica, Técnica e Tecnológica). O órgão 
deliberativo tem a função de “apreciar e 
coordenar os assuntos de interesses 
das unidades de ensino médio, técnico 
e tecnológico”, segundo o Regimento 
da UFSM. Os demais integrantes do 
Conselho de Área são um representan-
te TAE e um aluno das três unidades, 
além dos diretores de cada unidade.

A sessão de quinta-feira do Colegiado 
foi a primeira presidida pelo diretor Ra-
fael Adaime Pinto desde que ele assu-
miu o cargo, em 1º de fevereiro.

Os conselheiros aprovaram também 
mudanças no Calendário Estudantil pa-
ra equalizar a quantidade de dias letivos 
entre os semestres. Segundo o diretor 
de Ensino, Fredi Zancan Ferrigolo, as al-
terações serão comunicadas aos pro-
fessores por e-mail nesta terça (13).

Entre as outras pautas do Colegiado, 
foi aprovado o pedido de afastamento 
do professor Miguel Antonello para 
doutorado em Engenharia Mecânica na 
UFMG (Universidade Federal de Minas 
Gerais), assim como a reabertura de 
concurso para docente na área de En-
genharia Elétrica, que não teve inscritos 
e terá um novo edital.

A arquivista Camila Rodrigues, do Ar-
quivo Setorial do CTISM, disponibilizou-
se para receber as avaliações que não 
foram entregues aos alunos e das quais 
querem se desfazer – inclusive provas, 
exames e trabalhos avaliativos.

Ao Boletim, Camila disse que fará a 
“eliminação de acordo com as normas 
arquivísticas”. O Arquivo Setorial fica na 
sala 143 (antiga sala do Estúdio EaD).

Durante o Seminário de Planejamen-
to Educacional, o diretor de Ensino, Fre-
di Zancan Ferrigolo, orientou os docen-
tes a devolverem as avaliações aos alu-
nos após o registro das notas, confor-
me portaria do Arquivo Nacional brasi-
leiro.

Camila disse que está disponível para 
tratar de dúvidas sobre o assunto.#Agenda

Mais acima, o cantor Bruno Levi se apresenta no hall do colégio. Abaixo, demonstração de taekwondo do Projeto de Lutas do CTISM, no pátio interno.

Marcos Cargnin/Núcleo EaD

Quarta, 14 Processo seletivo: 4ª chamada, oral, às 19h15min.

Sexta, 16 Começa XperienCTISM às 13h45min no auditório do
CTISM para 2ºs e 3ºs anos integrados. O evento sobre empreende-
dorismo continua no sábado a partir das 8h e vai ocupar as salas
160 e 161 do anexo B. As inscrições para alunos abrem na terça (13).
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