
Diego Marçal assume chefia do departamento no lugar de Retzlaff; Amauri Almeida substitui Marçal como assistente de Direção

Drec tem novo diretor a partir de hoje

10 a 12/1 Formaturas

Ele afirmou à reportagem que tomou 
a decisão de sair da chefia do Drec devi-
do à carga horária alta em outras ativi-
dades, principalmente como coordena-
dor do projeto de extensão em que o 
colégio promove cursos a militares do 
CI Bld (Centro de Instrução de Blinda-
dos) de Santa Maria. Além de coorde-
nar o projeto, Retzlaff dá aulas de hi-
dráulica e pneumática aos militares.

“A tomada de decisão é mais no sen-
tido de que o diretor [do Drec] possa 
acompanhar mais de perto algumas 
coisas que são do dia a dia”, disse Retz-
laff. Sobre o sucessor, afirmou que “o 
Diego vai ter condições de acompanhar 
mais de perto”.

O diretor em exercício, Fabio Francis-

Segundo ele, o Drec exige do seu di-
retor decisões rápidas sobre questões 
relacionadas a estágios e viagens, além 
de atenção aos eventos que são de res-
ponsabilidade do setor.

O diretor do Drec (Departamento de 
Relações Empresariais e Comunitárias), 
Luciano Retzlaff, decidiu deixar o cargo. 
O atual assistente de Direção, Diego 
Russowsky Marçal, aceitou convite da 
Direção para assumir o cargo no lugar 
do professor.

O secretário do Departamento Admi-
nistrativo, Amauri Almeida, será o novo 
ocupante do cargo exercido hoje por 
Marçal.

As mudanças de cargo passam a valer 
a partir desta segunda-feira (2).

Docente na área de mecânica no 
CTISM desde 2009, Retzlaff foi nomea-
do diretor do Drec quando a atual Dire-
ção teve início, em fevereiro do ano 
passado.

O servidor classificou o departamen-
to como “muito importante” por ser 
responsável pelo estágio, a etapa final 
da passagem dos alunos pelo CTISM. 
“Tem o papel de fazer contatos, parce-
rias, com a comunidade externa, princi-
palmente empresas, para que os alunos 
possam desenvolver este período da 
melhor forma possível”, disse.

NOVO DIRETOR

Amauri, que assume o cargo de assis-
tente de Direção, é administrador e in-

O servidor afirmou que o ano na Dire-
ção proporcionou a ele “ter uma visão 
geral do funcionamento do colégio”, e 
disse que a equipe diretiva está “sem-
pre disposta a resolver os problemas da 
melhor maneira”.

cato, disse que considera “louvável” o 
fato de Retzlaff “perceber que estava 
difícil” conciliar a chefia do Drec com os 
demais compromissos de sua agenda. 
Fabio elogiou Retzlaff por haver feito 
um serviço “exemplar” mesmo sobre-
carregado.

Em entrevista, Marçal assumiu os 
compromissos de buscar parcerias com 
a comunidade externa “para que pos-
samos interagir mais com a cidade e re-
gião” e “realizar um bom trabalho de 
orientação sobre estágio com os alunos 
e com as empresas” para esclarecer 
pontos da legislação.

Diego Marçal entrou no CTISM em 
2012 como servidor técnico-adminis-
trativo no Drec. Em 2016, assumiu a di-
reção do GAP (Gabinete de Projetos), 
que estava sendo criado. Ele foi para o 
cargo de assistente de Direção no início 
da atual gestão.

gressou na UFSM em 1983, na Coorde-
nadoria de Planejamento Administrati-
vo da Proplan (Pró-Reitoria de Planeja-
mento), setor no qual permaneceu por 
30 anos. Ele foi coordenador durante 
quase todo o período.

À reportagem, o diretor em exercício 
elogiou os TAEs que assumem cargos 
novos na equipe. Fabio afirmou que a 
Direção busca pessoas que, além de 
possuir perfil técnico, inspirem confian-
ça.

Em 2014, assumiu a direção do De-
partamento Administrativo, onde ficou 
até o início da atual Direção do CTISM.

Para Fabio, Marçal possui “perfil de li-
derança” e é “a pessoa que mais tem 
conhecimento do Drec no CTISM”. Já 
sobre Amauri, o diretor em exercício 
disse que possui “total capacidade para 
cumprir com as funções” de assistente 
de Direção, cargo que é de “extrema 
importância”.
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