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Administrativo, Técnico e Drec já estão ocupando espaços que eram salas de aula; Direção ficará onde está hoje o PPGEPT

Direção e setores administrativos
ficarão concentrados no anexo B

ANO 2 - N° 52

#MudançasNosEspaços

Mais notícias na página 2

O CTISM deu início nesta semana a 
uma série de mudanças nos espaços fí-
sicos com o objetivo de melhorar os flu-
xos de trabalho e otimizar o uso dos 
ambientes. O anexo B do prédio princi-
pal, que até o início da semana abriga-
va a coordenação do PPGEPT (Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação 
Profissional e Tecnológica) e salas de 
aula, vai agora concentrar a Direção e 
os setores administrativos do colégio.

O Departamento Administrativo, o 
Departamento Técnico e o Drec (Depar-
tamento de Relações Empresariais e 
Comunitárias) já fizeram a mudança pa-
ra o segundo andar do anexo B. O Gabi-
nete de Direção será transferido em 
breve para o terceiro andar, onde vão 
trabalhar o diretor, o vice-diretor, o as-
sistente de Direção e o diretor do De-
partamento Técnico. No mesmo pavi-
mento, haverá uma sala de reuniões 
para uso geral.

No térreo do prédio 5D, a sala 114 – 
até então desocupada – foi dividida por 
uma parede, e um dos lados será ocu-
pado pela coordenação do PPGEPT, 
além de uma sala vizinha, a 119. Já na 
118, serão alocadas as coordenações 
dos cursos superiores. As salas 104 e 
106 do mesmo pavimento passarão a 
sediar as aulas do PPGEPT.

A outra metade da sala 114, ao lado 
da lancheria, será destinada ao convívio 
dos alunos, com computadores à dis-
posição.

As turmas que tinham aula nas salas 
onde agora estão o Administrativo, o 
Técnico e o Drec foram transferidas pa-
ra os lugares onde os departamentos 
estavam alocados antes. Com isso, o 
número de salas de aula não será alte-
rado.

Já a Coordenação de Registros Esco-
lares será transferida para a sala 112, 
onde hoje está o Laboratório de Infor-
mática I. O ambiente vai receber tam-
bém o Arquivo Setorial e um ambiente 
para prestar atendimento físico e men-
tal aos alunos.

O laboratório será realocado para a 
sala 207 do anexo A, que sediava a Co-
ordenação de Tecnologias de Ensino 
(ex-EaD) e o Núcleo de Comunicação 
Institucional – setores que estão agora 
no Estúdio SAB.

A portaria do CTISM será transferida 
para a sala que abriga hoje a Coordena-
ção de Registros Escolares – no balcão 
onde é feito o atendimento. Junto à 
portaria, ficará uma central de impres-
sões para uso dos alunos. A utilização 
do restante da sala está em estudo. 
Leia mais no site do CTISM.

DE MUDANÇA EM MUDANÇA
Confira tudo o que muda de lugar no CTISM

As novas salas do Departamento Administrativo, do Drec e do Departamento Técnico, no anexo B.
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