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ATA DA SESSÃO Nº 374 DO CONSELHO DIRETOR DO CTISM

Aos oito dias do mês de agosto de 2019, no Auditório, realizou-se a 374ª Sessão

do Conselho Diretor do CTISM, com a presença dos seguintes conselheiros:

Alysson Raniere Seidel, Cláudio Rodrigues do Nascimento, Douglas Camponogara,

Frank Gonzatti, Fredi Zancan Ferrigolo, Gilmar Fernando Vogel, Jonas Roberto

Tibola, José Abílio Lima de Freitas, Julian Monteiro Martini, Leandro Roggia, Maikel

Guerra Bathaglini, Márcia Daniele Scherer Cipriani, Mariglei Severo Maraschini,

Maristela Andréa Teichmann Bazzan substituindo Mario Reginaldo Fialho Dorneles,

Marco Aurélio Garcia Bandeira, Marco Aurélio da Fontoura Gonçalves, Mauro

Tavares Menegas, Pedro André Pires Machado, Tiago Antonio Rizzetti, Valdir Bólico

Araújo, Walter Priesnitz Filho e Rafael Adaime Pinto, Diretor do CTISM, Presidente

do Conselho. Pautas: 01 - Apreciação da solicitação, do Prof. Jonas Roberto

Tibola, de autorização para participar em atividades com retribuição

pecuniária, junto ao Projeto " Pesquisa e desenvolvimento de motores de

combustão interna para aumento de eficiência e redução de emissões de

poluentes e gases de efeito estufa", registrado no GAPICT sob o N.052259,

com carga horária de 4 (quatro) horas semanais, de acordo com a legislação

vigente; 02 - Homologação do resultado da Seleção Pública de Professor

Substituto da Carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na área de

Engenharia Mecânica; 03 - Homologação do resultado da Seleção Pública de

Professor Substituto da Carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na

área de Engenharia Elétrica; 04 - Apreciação da solicitação do servidor técnico

administrativo em educação Carlos Benetti, de afastamento parcial, para a

realização de qualificação (mestrado); 05 - Homologação da Aprovação Ad

Referendum do Relatório de Cumprimento do Objeto do Convênio

880524/2018, intitulado "Proposta de Implantação de um Centro Vocacional

Tecnológico no Ãmbito das Escolas Técnicas Vinculadas da UFSM", referente

ao período de 01 de janeiro de 2019 à 30 de junho de 2019, executado através

da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência - FATEC; 06 - Homologação da

Aprovação Ad Referendum do Relatório de Cumprimento do Objeto do Projeto

5.25.0001, intitulado "Segurança do Trabalho - Instrumentação", referente ao

período de 01 de janeiro de 2019 à 30 de junho de 2019, executado através da

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência - FATEC; 07 - Apreciação do

Relatório da comissão constituída para realizar estudos, com vistas à

adequação da representação no Conselho Diretor, por categoria,de acordo

com a legislação vigente; 08 - Apreciação da solicitação de alteração do turno
do Curso Técnico Subsequente em Eletrônica, passando a ser ofertado no

turno da noite; 09 - Assuntos Gerais. Ao cumprimentar os conselheiros, o Prof.
Rafael Adaime Pinto agradecey a presença de tn : e deu início aos trabalhos na

   
   

   



seguinte ordem; 01 - Apreciação da solicitação, dO Prof. JOR“ Rubem “th.
de autorização para participar em atividades com retribuição pecuniária, junto

ao Projeto " Pesquisa e desenvolvimento de motores de combustão interna

para aumento de eficiência e redução de emissões de poluentes e gases de

efeito estufa", registrado no GAPICT sob o N.052259, com carga horária de 4

(quatro) horas semanais, de acordo com a legislação vigente. 0 Prof. Rafael

Adaime Pinto fez a leitura da solicitação ressaltando que existe uma normativa da

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP que determina que a participação de

professores em projetos com repercussão financeira deve ser objeto de apreciação

do Conselho Superior da unidade. Colocada em votação a solicitação foi aprovada

por unanimidade. 02 - Homologação do resultado da Seleção Pública de

Professor Substituto da Carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na

área de Engenharia Mecânica. 0 Prof. Rafael Adaime Pinto fez a leitura da pauta e

passou a palavra ao Prof. Fredi Zancan Ferrigolo que explicou que a realização de

seleção pública para essa vaga se fez necessária tendo em vista o término do

contrato de professor substituto do Professor Matheus Antonio Brondani. A seguir foi

feita a leitura do resultado que ficou assim constituído: O(a) candidato(a) Marcelo

Belchior Snovarski Fonseca ficou classificado em 1º (primeiro) lugar com média oito

virgula vinte e quatro (8,24); O(a) candidato(a) Bruna Karine dos Santos ficou

classificado(a) em 2º (segundo) lugar com média sete virgula noventa e quatro

(7,94); O(a) candidato(a) Eduardo Almeida Porto ficou classificado(a) em 3º

(terceiro) lugar com média sete virgula oitenta e sete (7,87); O(a) candidato(a) Felipe

Ugalde Pereira ficou classificado(a) em 4º (quarto) lugar com média sete virgula

quarenta e quatro (7,44).Os demais candidatos não foram classificados. Colocado

em votação o resultado foi homologado por unanimidade. 03 - Homologação do

resultado da Seleção Pública de Professor Substituto da Carreira de Ensino

Básico, Técnico e Tecnológico na área de Engenharia Elétrica. 0 Prof. Rafael

Adaime Pinto fez a leitura da pauta e passou a palavra ao Prof. Fredi Zancan

Ferrigolo que explicou que a realização de seleção pública para essa vaga se fez

necessária tendo em vista o término do contrato de professor substituto do Professor

Luciano Becker que se encerrará em setembro. A seguir foi feita a leitura do

resultado que ficou assim constituído: O(a) candidato(a) André Miguel Nicolini ficou

classificado em 1º (primeiro) lugar com média nove virgula sessenta e quatro (9,64);

O(a) candidato(a) Ronaldo Antonio Guisso ficou classificado(a) em 2º (segundo) &

lugar com média oito virgula sessenta e um (8,61); O(a) candidato(a) Guilherme&

Vieira HoIIweg ficou classificado(a) em 3º (terceiro) lugar com média oito virgula

trinta e cinco (8,35); O(a) candidato(a) Éder Bridi ficou classificado(a) em 4º (quarto) #

lugar com média oito virgula zero três (8,03). Os demais candidatos não foram

classificados. Colocado em votação o resultado foi homologado por unanimidade;/7 :"

04 - Apreciação da solicitação do servidor técnico-administrativo em !

educação Carlos Benetti, de afastamento parcial, para a realização de W X
qualificação (mestrado). 0 Prof. Rafael Adaime Pinto fez a leitura da solicitação e
ressaltou que trata-se de um afastamento parcial, isto é, de vinte horas, para a
realização de mestrado em engenharia mecânica no Centr de Tecnologia. Disse '
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que o afastamento parcial geratmente não gera grande ÍMDQCÍO “O ÚESETWOMMEMÚ
das atividades do setor do servidor e que sugeriu que o afastamento de servidor
técnico- administrativo em educação também seja objeto de apreciação do Conselho

Diretor. Colocada em votação a solicitação foi aprovada. 05 - Homologação da

Aprovação Ad Referendum do Relatório de Cumprimento do Objeto do

Convênio 880524I2018, intitulado "Proposta de Implantação de um Centro

Vocacional Tecnológico no Ãmbito das Escolas Técnicas Vinculadas da

UFSM", referente ao período de 01 de janeiro de 2019 à 30 de junho de 2019,

executado através da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência - FATEC. O

Prof. Rafael Adaime Pinto procedeu a leitura do Relatório e ressaltou que a sua

emissão é uma exigência da FATEC, sendo que o mesmo deve ter a apreciação do

Conselho Diretor. Aproveitou a oportunidade para informar que o coordenador do

projeto, Prof. Luciano Caldeira Vilanova, solicitou ampla divulgação da infraestrutura

que o projeto proporcionou e que a mesma se encontra à disposição para a

execução de projetos ou oficinas para a rede pública de ensino, tanto em Silveira

Martins como no Tecnoparque. Colocado em votação o relatório foi aprovado. 06 -

Homologação da Aprovação Ad Referendum do Relatório de Cumprimento do

Objeto do Projeto 5.25.0001, intitulado "Segurança do Trabalho -

Instrumentação", referente ao período de 01 de janeiro de 2019 à 30 de junho

de 2019, executado através da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência -

FATEC. Da mesma forma que a pauta anterior o Prof. Rafael Adaime Pinto

procedeu a leitura do Relatório, sendo que após o mesmo foi colocado em votação

e aprovado. 07 — Apreciação do Relatório da comissão constituída para realizar

estudos, com vistas à adequação da representação no Conselho Diretor, por

categoria,de acordo com a legislação vigente. 0 Prof. Rafael Adaime Pinto fez a

leitura do parecer que destaca que o estudo teve por base o artigo 56 e seu

parágrafo único da Lei 9394 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que

estabelecem, respectivamente: "as instituições públicas de educação superior

obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgão

colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade

institucional, local e regional" e que " em qualquer caso, os docentes ocuparão

setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos

que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da

escolha de dirigentes". O Adm. Maikel Guerra Bathaglini ressaltou que a composição

do Conselho Diretor obedece o Regimento Escolar do CTISM que se encontra

bastante defasado em relação à legislação vigente. Atualmente o mesmo é

composto de vinte e quatro membros sendo vinte docentes ( oitenta e três vírgula

oitenta e três por cento), três técnico— administrativos em educação (doze vírgula

cinquenta por cento) e um discente ( quatro virgula dezesseis por cento). A seguir

ressaltou que o parecer tem como proposta de composição do conselho pelo Diretor

da unidade, pelos diretores de departamentos , pelos coordenadores de cursos

existentes na unidade e pelos representantes dos docentes, dos técnicos -

administrativos em educação e pelos discentes. O parecer sugere ainda que a

representação dos docentes seja de, no mínimo, dois membros, que a
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representação dos servidores técnico— administrativos em educação 8858 de, “0
mínimo, doís membros e que a representação discente seja composta

preferencialmente por um aluno dos cursos técnicos integrados, um aluno dos

cursos técnicos subsequentes, um aluno dos cursos de graduação e um aluno dos

cursos de pós-graduação. Dessa forma, na situação atual, o conselho seria

composto pelo total de trinta membros sendo vinte e um docentes (setenta por

cento), cinco técnico- administrativos em educação ( dezesseis vírgula sessenta e

seis por cento ) e quatro discentes ( treze vírgula trinta e três por cento). O Prof.

José Abílio Lima de Freitas sugeriu que se proceda como nos conselhos superiores

da UFSM e que, para o cumprimento imediato da legislação e antes de que sejam

realizadas as eleições para o mandato de um ano renovável por mais um ano, por

categoria, haja a indicação da representação para um mandato pró-tempore pela

categoria para o prazo de cinco meses. O Prof. Walter Priesnitz Filho sugeriu que a

representação docente seja composta, preferencialmente, por um professor do

Magistério Superior e um do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 0 Prof. José

Abílio Lima de Freitas sugeriu que cada categoria traga a nominata indicada na

próxima sessão ordinária do Conselho Diretor. Colocada em votação o parecer foi

aprovado, com a inclusão das a sugestões dos professores José Abílio Lima de

Freitas e Walter Priesnitz Filho. 08 - Apreciação da solicitação de alteração do

turno do Curso Técnico Subsequente em Eletrônica, passando a ser ofertado

no turno da noite. O Prof. Rafael Adaime Pinto fez a leitura da exposição de

motivos do Prof. Alysson Raniere Seidel , coordenador do curso, e ressaltou que a

redução do número de alunos das turmas diurnas do Curso de Automação Industrial,

criado em 2010, também motivou o seu oferecimento no turno da noite em 2014,

havendo um aumento significativo no número de alunos. O Prof. Alysson Raniere

Seidel salientou que há o interesse e manifestação frequente de alunos interessados

na oferta no período noturno e que há o consenso entre os professores. O Prof.

Rafael Adaime Pinto informou que o Edital do próximo Processo Seletivo está sendo

elaborado e que se a solicitação for aprovada o referido curso já será ofertado no

turno da noite. Colocada em votação a solicitação foi aprovada ; 09 - Assuntos

Gerais. O Prof. Rafael Adaime Pinto tornou a salientar a disponibilidade da

infraestrutura do Projeto CVTI em Silveira Martins e no Tecnoparque para a

execução de projetos ou oficinas para a rede pública de ensino e o Prof. Gilmar

Fernando Vogel, informou que alunos de uma escola de Santa Cruz desenvolvem

um projeto de Fabricação de Robôs e já tinham manifestado o interesse em firmar

uma parceria com o CTISM. Informou que entrará em contato com o coordenador do

projeto. A seguir o Prof. Rafael Adaime Pinto informou que, por iniciativa do

Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, será outorgado o Título de

Doutor Honoris Causa , ao Professor Dermeval Saviani na próxima quinta- feira , dia

quinze de agosto, às quatorze horas, no Centro de Convenções, ocasião em que

proferirá uma palestra. Informou que estão sendo enviados os convites e estão

sendo afixados cartazes e banners. Salientou a importância da presença de todos os

conselheiros e que seria interessante a instalação dos banners dos cursos no Hall

do prédio do Centro Convenções. A seguir lembrou aos conselheiros que a
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Avauação Docente pelo Discente se encerra nesta sexta feira e 301101100 & nue
todos os coordenadores de cursos incentivem a participação dos alunos. O Prof.

Fredi Zancan Ferrigolo sugeriu que os coordenadores de curso passem nas salas de

aula no turno da noite e que solicitem aos professores que estejam ministrando

aulas que levem os alunos até os laboratórios de informática para que estes

procedam a avaliação. Por fim o Prof. Rafael Adaime Pinto informou que ainda não

foi liberado o limite orçamentário para a UFSM e que por essa razão não se pode

realizar nenhum empenho. O Adm Maikel Guerra Bathaglini complementou as

informações ressaltando que devido ao limite orçamentário , no momento não há

possibilidade de empenhar taxas de inscrição, que restam poucos recursos para

diárias e passagens e que os recursos para o pagamento de bolsas de alunos são

suficientes somente até o mês de setembro. O Prof. Marco Aurélio Garcia Bandeira

perguntou se a visita de alunos à empresas de outras cidades e de outros estados

estão comprometidas. O Adm Maikel Guerra Bathaglini respondeu que o

planejamento continua e que aguarda-se a liberação dos recursos, caso contrário as

viagens acontecerão até o limite de diárias que existe. Informou ainda que para o

caso de combustível para os ônibus, o repasse para a PROINFRA continua sendo

possível. O Prof. Frank Gonzatti solicitou a disponibilização das viagens para outros

cursos caso sobrarem lugares no ônibus. O Prof. Marco Aurélio Garcia Bandeira

perguntou sobre o retorno para a instituição quando da participação de professores

em congressos e seminários. O Prof. Rafael Adaime Pinto ressaltou que o retorno

seria a publicação dos trabalhos apresentados e a divulgação do CTISM em âmbito

nacional. Nada mais havendo para tratar o Professor Rafael Adaime Pinto

agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos e eu, Amauri Almeida, lavrei

a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

Nº NOME

] ADRIANO PERES DE MORAES

2 ALYSSON RANIERE SEIDEL

3 CLAUDIA SMANIOTTO BARIN

4 DIEGO RUSSOWSKY MARÇAL

5 DOUGLAS CAMPONOGARA

ó FRANK GONZATTI

7 FREDI ZANCAN FERRIGOLO

8 GILMAR FERNANDO VOGEL

9 JONAS ROBERTO TIBOLA

10 JOSÉ ABÍLIO LIMA DE FREITAS   
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