
Reunião do
Condetuf discute
parcerias globais

Painel trata de crise
em Rio Grande

CTISM terá atividade
musical a cada 15 dias

UFSM entra
em luto por
diretor
do CCR
Irineo Zanella tinha 63 anos

Os dirigentes das escolas técnicas vin-
culadas às universidades federais brasi-
leiras reuniram-se em Brasília em en-
contro do Condetuf, que durou três di-
as e foi encerrado nesta quinta (10). Ao 
relatar a reunião, o diretor Rafael Adai-
me Pinto destacou a discussão sobre 
promover a internacionalização das ati-
vidades de ensino nas escolas.

O processo incluiria a firmação de 
parcerias com instituições de ensino de 
outros países. Segundo o diretor, um 
projeto conjunto sobre internacionali-
zação vai ser elaborado e apresentado 
no final do mês à Setec (Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica do 
Ministério da Educação).

O coordenador da CEBTT, Marcelo 
Freitas da Silva, foi escolhido para a se-
gunda vice-presidência do Condetuf. 
Rafael vai ocupar a Câmara de Planeja-
mento e Orçamento do conselho.

Ademais, o encontro estabeleceu que 
a UFSM vai sediar o próximo Fórum de 
Gestores de Ensino das escolas do Con-
detuf, previsto para agosto.

Foi discutido também o orçamento 
de 2019 do conselho – do qual origi-
nam-se os orçamentos de cada uma 
das escolas. Os gestores reforçaram o 
pedido para que a Setec restitua os R$ 9 
milhões que foram contingenciados do 
orçamento do Condetuf de 2018. A 
quantia equivale a cerca de 15% do to-
tal para o ano, segundo Rafael.

O CTISM deu início, no dia 2, ao Mu-
sicDay – atividade musical para os alu-
nos que se vai repetir a cada duas sema-
nas. Na estreia, estudantes se reuniram 
para cantar e tocar instrumentos no pá-
tio interno antes do início das aulas da 
tarde. Com o público, o total de pesso-
as chegou a dezenas.

Segundo a servidora Nisiael Kaufman 
(Departamento de Ensino), o primeiro 
dia do MusicDay teve o objetivo de que 
os alunos exercitassem livremente seus 
talentos musicais. Já a próxima edição, 
daqui a duas semanas, terá um crono-
grama de apresentações. Quinze dias 
depois, haverá novamente treino livre e 
assim por diante.

O MusicDay é promovido pelo Proje-
to Cidadania, que reúne servidores do 
CTISM para organizar eventos que 
atendam às demandas da comunidade 
do colégio e, assim, “contribuir para a 
formação cidadã da comunidade esco-
lar”, de acordo com o projeto.

O auditório do CTISM sediou, na se-
gunda (7), um painel com o objetivo de 
discutir a relação entre a crise do esta-
leiro de Rio Grande, que demitiu 3.200 
trabalhadores em 2016, e a região de 
Santa Maria. Organizado pela profes-
sora Roselene Pommer, o painel foi pro-
movido no âmbito do Tékhne (Grupo 
de Estudos e Pesquisas sobre História 
da Educação Profissional e Técnica).

Participaram do painel o deputado 
estadual Valdeci Oliveira, o líder do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Rio Grande, 
Benito Metalúrgico, que é vereador da 
cidade, e o líder do Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico de 
Santa Maria, Luiz Mario Coelho. Leia 
mais no site do CTISM.

O diretor do CCR (Centro de Ciências 
Rurais), Irineo Zanella, morreu nesta 
quinta-feira (10). Ele tinha 63 anos.

O professor era casado com a secre-
tária municipal de Cultura, Esporte e 
Lazer, Marta Zanella, e deixa três filhos.

O reitor Paulo Afonso Burmann de-
cretou luto oficial de três dias na UFSM. 
O vice-diretor do CCR, Sandro Medei-
ros, suspendeu as atividades no centro 
nesta sexta-feira (11).

“É um fato totalmente inesperado, la-
mentável em todos os aspectos das re-
lações humanas”, disse Burmann, se-
gundo o Diário de Santa Maria. “Era um 
diretor bastante presente em todas as 
discussões que envolviam os interesses 
da Universidade”, afirmou o gestor da 
UFSM, de acordo com o jornal.

A Câmara de Vereadores fez um mi-
nuto de silêncio em homenagem a Za-
nella na sessão desta sexta.

O corpo foi velado até a tarde desta 
sexta no Espaço Multiuso da UFSM. O 
sepultamento será em Serafina Corrêa, 
berço do docente.

Zanella formou-se em Zootecnia na 
UFSM em 1979. Em 1985, ingressou no 
centro como professor. Foi eleito dire-
tor em 2013 e reeleito em 2017.

De acordo com os resultados relativos 
ao CTISM da Autoavaliação Institucio-
nal promovida na UFSM em 2016, 
46,3% dos alunos consideram bom, 
19%, excelente e 27%, regular o corpo 
docente do seu curso com relação “à 
sua experiência, conhecimento, dedi-
cação e comprometimento” e à “pro-
posta do curso”.

Somando os índices de regular, bom e 
excelente, chega-se aos 92,3% de 
aprovação.

2,6% afirmaram que o corpo docente 
é ruim e 2,1%, que é péssimo.

Veja mais dados da Autoavaliação 
Institucional nas próximas edições do 
Boletim.
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#AutoavaliaçãoInstitucional

Sábado (12) Conselhos de classe: Eletrotécnica Integrado, às 8h Quarta (16) Atividade sobre Dia Internacional Contra a Homofobia
antes do início das aulas da tarde.

Quinta e sexta (17 e 18) Feriadão: aniversário de Santa Maria

Dia 23 Cursos técnicos: quarta-feira com horário de sexta-feira

Dia 26 Conselhos de classe: Mecânica Integrado, a partir das 8h

Dias 29 e 30 CTISM sedia 1º Congresso de Educação Profissional e
Tecnológica, promovido pelos programas de pós-graduação na área
do CTISM e do campus de Jaguari do Instituto Federal Farroupilha.
O congresso está com as inscrições encerradas.

Sábado (12) Alunos integrados participam de competição de lança-
mento de foguetes de garrafa PET, às 14h no Parque de Exposições,
para tentarem se classificar para a Mostra Brasileira de Foguetes.

Quarta (16) Último dia de inscrições para curso básico de libras na
modalidade EaD promovido pelo NED (Núcleo de Educação e
Desenvolvimento), da Progep. Há 40 vagas para servidores. As
inscrições são feitas em portal.ufsm.br/capacitacao. O curso é
gratuito e vai de 21 de maio a 2 de julho.

Você sabia que

92,3%
dos alunos dos cursos
técnicos que responderam
à Autoavaliação Institucional
aprovaram o corpo docente
do seu curso?

#Agenda

#EmFrederico O vice-diretor Fabio Franciscato em meio a diretores e vices das demais unidades da
UFSM, no campus de Frederico Westphalen, no dia 27. Fabio representou o CTISM em reunião e
visitou os stands da UFSM na ExpoFred – feira de indústria, agronegócio e variedades da cidade.

#InfoEAgro A gestora de projetos de agronegócio do Sebrae gaúcho, Lidiane Soldatti, em palestra
aos alunos da turma 433 na manhã do dia 3, no auditório. Ela explicou instrumentos utilizados na
gestão de projetos, como o Sigeor (Sistema de Gestão Orientada) e o método Canvas. A professora
da disciplina de Princípios de Gestão, Carina Petry, diz que os relatos da palestrante sobre a
aplicação da gestão no agronegócio propicia aos alunos uma “experiência fora da zona de
conforto” e mostra que o aprendizado do curso pode ser empregado em diferentes áreas.

#FísicaNoAr Rastro de mistura de vinagre e bicarbonato de sódio deixado por foguete de garrafa PET no momento em que foi lançado por alunos, na
manhã de sábado (5). O dia letivo especial para o curso de Informática para Internet Integrado teve outras seis oficinas. Leia mais no site do CTISM.

O diretor
do CCR,
Irineo Zanella.
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Eleição do Decti
será no dia 24;
inscrições de chapas
vão até esta sexta
> LEIA NO SITE DO COLÉGIO

#Charge


	Page 1

