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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA

COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA

ATA DA SESSÃO Nº 375 DO CONSELHO DIRETOR DO CTISM

Aos doze dias do mês de setembro de 2019, no Auditório, realizou-se a 375ª

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

Alysson Raniere Seidel, Cláudia Smaniotto Barin, Cláudio Rodrigues do Nascimento,

Diego Russowsky Marçal, Douglas Camponogara, Frank Gonzatti, Fredi Zancan

Ferrigolo, Alessandro de Franceschi substituindo Gilmar Fernando Vogel, Jonas

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

Thendric Beck Martins substituindo Maikel Guerra Bathaglini, 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, Romário Maurício Urbanetto Nogueira substituindo Valdir Bólico Araújo,

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

Conselho. Pautas: 01 - Apreciação da solicitação de contratação de Serviço

Voluntário, como professor, do candidato Tiago Lage; 02 - Homologação do

resultado do concurso Público para Professor da carreira de Magistério do

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) para a área de Engenharia

ElétricalSistemas Elétricos de Potências, na vaga da aposentadoria do

Professor Eduardo Bonnuncielli Marafiga; 03 - Homologação do resultado do

Concurso Público para Professor da carreira de Magistério do Ensino Básico,

Técnico e Tecnológico (EBTT) na área de Engenharia Elétrica I Eletrônica

Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos, na vaga decorrente de migração

do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen (CAFW); 04 - Homologação da

Aprovação Ad Referendum da solicitação de Afastamento Parcial da Profa.

Milene Vânia Kloss, com redução de 8 horas semanais, no período de 03 de

setembro a 18 de dezembro de 2019, para cursar a disciplina "Tópicos em

Aquisição de Segunda Língua" , na Universidade Federal do Rio Grande do

Sul, na cidade de Porto Alegre; 05 - Apreciação da reformulação do PPC do

Curso Técnico em Eletromecânica Subsequente; 06 - Assuntos Gerais. Ao

cumprimentar “os conselheiros, o Prof. Rafael Adaime Pinto agradeceu a presença

de todos .e sojlcitou a inclusão das seguintes pautas: l - Apreciação da solicitação

ge_autor|zaçao para os Pr_ofessores Adriano Peres de Morais, Álysson Raniere
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professor teve um contrato de professor substituto junto ao CTISM, o qual foi

encerrado no último dia seis, mas que estava participando de algumas atividades,

das quais gostaria de participar até o final do ano, sendo elas: 3) Clube de Foguetes

do CTISM - os alunos conseguiram se classificar para a Mostra Brasileira de

Foguetes/Jornada de Foguetes, que acontecerá do dia quinze ao dia dezoito do

mês de outubro, na cidade de Barra do Piraí-RJ, sob a sua coordenação e da

professora Lairane Rekovvsky. b) Projeto Cine Ciência - documentários científicos

que são exibidos às quartas— feiras durante o intervalo do almoço. O) Projeto da

Tabela Periódica Iluminada - visa a integração entre os alunos dos cursos matutinos

de eletrotécnica, mecânica e informática. Constará da construção de uma tabela

periódica humana e luminosa, que será realizada pelos próprios alunos. Todo o

processo será filmado e documentado para a produção de um vídeo institucional e

de divulgação científica, alusivo às comemorações do ano internacional da tabela

periódica e de seus cento e cinquenta anos. O Prof. Fredi Zancan Ferrigolo

esclareceu que o mesmo não terá carga horária em aula, tendo em vista o retorno

da licença maternidade da professora efetiva. O Prof. Alessandro de Franceschi

perguntou sobre a existência de algum seguro caso ocorra algum acidente com o

contratado nos laboratórios e após amplo debate sobre a questão, a qual deve

estar prevista no contrato, a solicitação foi colocada em votação e foi aprovada por

unanimidade. 02 - Homologação do resultado do concurso Público para

Professor da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

(EBTT) para a área de Engenharia EIétrica/Sistemas Elétricos de Potências, na

vaga da aposentadoria do Professor Eduardo Bonnuncielli Marafiga. O Prof.

Rafael Adaime Pinto fez alguns esclarecimentos e procedeu a leitura do resultado,

sendo que o candidato Fernando Guilherme Kaehler Guarda ficou classificado em

primeiro lugar com média oito vírgula doze (8,12), o candidato Nelson Knak Neto

ficou classificado em segundo lugar com média sete vírgula sessenta e seis (7,66) e

a candidata Franciele Cicconet ficou classificada em terceiro lugar, com média sete

vírgula vinte e quatro (7,24). Colocado em votação o resultado foi homologado. 03 -

Homologação do resultado do Concurso Público para Professor da carreira de

Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) na área de

Engenharia Elétrica I Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos,

na vaga decorrente de migração do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen

(CAFW). O Prof. Rafael Adaime Pinto fez alguns esclarecimentos e procedeu a

leitura do resultado, sendo que o candidato Mateus Felzke Schonardie ficou

clªssificado erD primeiro lugar com média oito vírgula vinte (8,20), o candidato

ThiagD Cattanl Naidon ficou classificado em segundo lugar com média oito vírgula
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resultado depois de homologado pelo Conselho Diretor devera ainda ser

homologado Pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE. colocado em

votação o resultado foi homologado. 04 - Homologação da Aprovação Ad

Referendum da solicitação de Afastamento Parcial da Profa. Milene Vânia

Kloss, com redução de 8 horas semanais, no período de 03 de setembro a 18

de dezembro de 2019, para cursar a disciplina "Tópicos em Aquisição de

Segunda Língua" , na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na cidade de

Porto Alegre. O Prof. Rafael Adaime Pinto fez alguns esclarecimentos,ressaltou que

a intenção da referida professora é realizar o doutorado no ano que vem e justificou

a necessidade de aprovação Ad Referendum, uma vez que as atividades que

motivaram a solicitação de afastamento parcial ' tiveram início no dia três de

setembro. Ressaltou, ainda que, de acordo com a Pró - Reitoria de Gestão

dePessoas - PROGEP não há necessidade de solicitação de afastamento uma vez

que as horas podem ser compensadas em outros dias. Contudo estamos verificando

a melhor maneira para que o mesmo seja formalizado e a professora esteja com

todos os direitos garantidos. Colocado em votação o afastamento parcial foi

aprovado. 05 - Apreciação da reformulação do PPC do Curso Técnico em

Eletromecânica Subsequente. O Prof. Rafael Adaime Pinto prestou alguns

esclarecimentos e enfatizou que o PPC foi encaminhado por e—mail a todos (as) os

(as) conselheiros (as). O professor Marcos Daniel Zancan, que momentaneamente

substituiu o professor Frank Gonzatti, ressaltou que trata-se de uma modernização

do curso. O professor Fredi Zancan Ferrigolo ressaltou que foram incluídas mais

duas disciplina práticas e que a parte técnica ficou idêntica à do Curso Técnico em

Eletromecânica PROEJA. Falou, também, que todos os professores foram

convidados a participar da reformulação. Colocada em votação a reformulação do

PPC do Curso Técnico em Eletromecânica Subsequente foi aprovada. A seguir o

Prof. Rafael Adaime Pinto colocou em apreciação a primeira pauta incluída: ! -

Apreciação da solicitação de autorização para os Professores Adriano Peres

de Morais, Álysson Raniere Seidel e Leandro Roggia para participação no

projeto intitulado "Projeto e Desenvolvimento de um Carregador de Banco de

Baterias para Emprego em Subestação de Energia Elétrica". 0 Prof. Rafael

Adaime Pinto procedeu a leitura das solicitações, ressaltou que deve ser apreciado o

mérito do Drojeto, além da participação dos pesquisadores e passou a palavra ao

professor Alysson Raniere Seidel o qual informou que o professor Adriano Peres de

Morais participou de uma reunião na cidade de Porto Alegre, com o apoio do CTISM,

referente ao Programa 2018 de P&D Tecnológico do Setor Elétrico - CEEE—GT. Os

pesquisadores submeteram uma proposta de projeto ao Edital de Chamada Pública

i-nseEsÉiãÍrÍt-Och/âªSdÉáªZZI fDLZÍeIÍiZiiªnªda. Ressaltou também que o prDjeto prevê

pagamento de serviços de,terceiros e bel Cºnsumº, Cºmpra de eqUIpamentos,

com a dificuldade orçamentária atual o O'SÍS ªºãpe'sqwsadores: Rãssaltou que,

com a compra de novos e u; aªgàâoaumlh'ara na moderDlzaçao do ÇTISM
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dois anos. Colocados em votação o mérito do projeto e a autorização para a

participação dos professores foram aprovados. ll - Reforma do Prédio 5 do CTISM.

O Prof. Rafael Adaime Pinto fez um breve relato do histórico referente à reforma,

lembrando que o tema já foi discutido anteriormente em sessões deste Conselho

Diretor e ressaltou que o telhado já foi condenado pela PROINFRA. Enfatizou o

problema das goteiras nos laboratórios e que sempre que ocorrem ventanias estes

problemas são agravados. Falou sobre a pesquisa a respeito das estruturas da laje

para a construção do segundo piso e a conclusão do laudo de que a estrutura pode

suportar apenas o telhado. Lembrou que não é possível a construção em área

próxima em razão dos córregos, além da impossibilidade de se executar despesas

em investimento no momento. Informou que a reforma foi solicitada, incluindo

pintura, consertos de paredes e troca de pisos em algumas salas de aula. O

professor Frank Gonzatti falou que a infraestrutura de eletrodutos também deveria

passar por uma reforma. O professor Tiago Antonio Rizzetti respondeu que as

eletrocalhas são para a rede lógica e que teriam que ser instaladas eletrocalhas na

maioria dos corredores onde estas não existem. O professor Frank Gonzatti falou,

também, que deve-se evitar a colagem de cartazes nas paredes. Continuando o

Prof. Rafael Adaime Pinto esclareceu que a ideia é que a obra seja executada no

período das ferias, de maneira a causar o menor transtorno possível, e que a

licitação deverá estar pronta até dezembro. Falou que o vice - diretor, professor

Fábio Teixeira Franciscato está participando do evento denominado REDITEC que

está sendo realizado na cidade de Florianópolis e que no mesmo foi comentada a

possibilidade de uma redução na ordem de quarenta por cento no orçamento do

próximo ano. O professor Cláudio Rodrigues do Nascimento perguntou se o limite

orçamentário que se comenta no âmbito da instituição ou da SETEC, sendo que o

Professor Rafael Adaime Pinto respondeu tratar-se de um limite da UFSM. O

professor Tiago Antonio Rizzetti esclareceu que a reforma poderia ser executada

mesmo com o contingenciamento e por isso o interesse em se dar início à

tramitação do processo. O Professor Rafael Adaime Pinto informou que será

utilizado o mesmo material para a cobertura, ou seja os Kalhetões, tendo em vista

que a utilização de material diferente do utilizado implicaria em mexer na

infraestrutura e fachadas. O professor Mauro Tavares Menegas falou que o

Eaboratório de Soldagem também fica inundado por ocasião das chuvas. A seguir

miciou-se um amplo debate da situação da sala 204 do Anexo A que fica sem

condições de uso em dias de chuva. O Prof. Rafael Adaime Pinto informou que será

passado um produto no telhado, o qual ajudará a evitar a infiltração. O professor

FraDk GDnEatti perguntou sobre a cor da pintura do prédio e foi informado que esta

sera- delelda Dportunamente, mas que será mantido o padrão. O Prof. Rafael

Adalnle Pinto Informou que os painéis artísticos serão preservados. Colocada em

yotaçao a reforma foi aprovada. 06 - Assuntos Gerais. O Prof. Rafael Adaime Pinto

ÉOÁTÃUfOÍZÍnpnÉfSZJÉ huoeuxr/ãvreu'nião do Reitor com os Diretores das Unidades X

e que as orientações sogre as ªrs neceSSIdEJde de cortes em algumas despesas
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que será feito um estudo da real necessidade. A respeito dos Restaurantes

Universitários informou que inicialmente somente os estudantes com Benefício Sócio

Econômico - BSE terão direito. A seguir o Prof. Rafael Adaime Pinto procedeu à

leitura da ata da reunião realizada pelos servidores técnico administrativos em

educação com o intuito de indicar os novos representantes da categoria junto'ao

Conselho Diretor, com vistas à adequação dessa representação na proporção

estabelecida pela legislação vigente. A representação ficou assim definida: 3

Assistente em Administração Júlia Gattermann de Barros, 0 Assistente de aluno

Adão Antônio Pillar Damaceno e o Técnico em Assuntos Educacionais Deivis

Jhones Garlet como membros titulares e 3 Assistente em Administração Franciele de

Lima Machado, a Técnica em Assuntos Educacionais Gládis Borin e o Técnico em

Assuntos Educacionais Andrei Espig Pozzobom, como membros suplentes,

respectivamente. O representante discente Julian Monteiro Martini informou que o

Diretório também realizou uma reunião para a indicação dos discentes e que

somente a graduação não definiu seus representantes, tendo em vista que o

Diretório Acadêmico— DA está em fase de nova eleição. Informou, também, que a ata

da reunião será encaminhada oportunamente. O Prof. Rafael Adaime Pinto

perguntou sobre a nova representação docente e a Professora Maristela Andréa

Teichmann Bazzan informou que a mesma está sendo providenciada. O Prof.

Rafael Adaime Pinto informou que as professoras Melina de Azevedo Mello e Milene

Vânia Kloss Ihe comunicaram a proximidade do termino de suas representações

junto à Secretaria Técnica de Pessoal Docente.0 professor Marco Aurélio Garcia

Bandeira informou que representa o CTISM no Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão - CEPE da UFSM e que seu mandato termina no mês de novembro. O

Prof. Rafael Adaime Pinto informou que por ocasião da deflagração do processo de

eleição para essas representações será encaminhado um e-mail para que os

interessados possam montar suas respectivas chapas. O adm. Diego Russowsky

Marçal informou que o prazo para a confecção de banners para o Descubra se

encerra nesta sexta feira. O Prof. Rafael Adaime Pinto falou que os banners dos

cursos estão sendo centralizados na Direção e que a maioria dos cursos já possuem

o modelo de banners com fotos e textos. Informou que o material utilizado deverá

ser a lona, tendo em vista a sua maior durabilidade. A seguir informou que foi aberto

o Processo Seletivo e solicitou uma divulgação em massaO professor Alysson

Raniere Seidel comentou que existe bastante dificuldade dos candidatos quanto à

realização da inscrição. O Prof. Rafael Adaime Pinto informou que a inscrição é feita

no site da Coordenadoria de Educação Básica Técnica e Tecnológica e que este

procedimento está sendo bastante divulgado, mas que novas modalidades de

divulgação poderão ser adotadas. Falou sobre a divulgação "in loco" em escolas e

empresa;, informando que será elaborado pelo Adm. Diego Russowsky Marçal um

calgndano de visitas, a partir do dia trinta de setembro, as quais deverão ser

realizadas por uma equipe formada por coordenadores e professores dos cursos. O

Adm. Dlego Russowsky MarçaL informou que será encaminhado um e—mail para

toqas as escolas, mas que existe uma certa dificuldade de agendar com escolas

privadas e também de entrar em salas de aulas e que nestes casos o material de e
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ser deixado para ser entregue posteriormente. Enfatizou que o foco deverá ser as

escolas públicas. O Prof. Rafael Adaime Pinto informou que concedeu uma

entrevista para a Rádio lmembui a respeito do Processo Seletivo e que nesta sexta

feira a entrevista será para a Rádio UFSM. Informou que nesta sexta feira à tarde e

no sábado pela manhã acontecerá a Gincana Estudantil. O professor Frank Gonzatti

agradeceu ao Departamento de Ensino, ao curso de Eletromecânica e ao pessoal da

linguagem a assessoria prestada para a montagem do novo PPC do curso. O Prof.

Rafael Adaime Pinto parabenizou as propostas dos novos PPCs dos Cursos. Falou,

ainda, que foi deflagrado o processo de montagem do novo Plano de

Desenvolvimento da Unidade — PDU/CTISM , que se encontra na fase de

elaboração de relatório das ações executadas no último período, o qual será

utilizado como base para do referido plano. 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
ASSINATURA

1 ALYSSON RANIERE SEIDEL / ? »? º

2 CLAUDIA SMANIOTTO BARIN / ", “ª

3 CLAUDIO RODRIGUES DO NASCIMENTO ' j " A

4 DIEGO RUSSOWSKY MARÇAL 1 L' , ,, ' ' , ,

5 DOUGLAS CAMPONOGARA
, / ' %

ó FRANK GONZATTI , __ )7

7 FREDl ZANCAN FERRIGOLO ' ' . <:_

8 GILMAR FERNANDO VOGEL '
l 1 ” I

9 JONAS ROBERTO TIBOLA WW
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10 JOSÉ ABÍLIO LIMA DE FREITAS O

11 JULIAN MONTEIRO MARTINI M - ' ,
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12 LEANDRO ROGGIA Ávº/ , .

13 MAIKELGUERRABATHAGLINI ff; (, /'

 

14 MARCIA DANIELE SHERER CIPRIANI ////
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15 MARCO AURÉLIO DA F. GONÇALVES %“

 
16 MARCO AURÉLIO GARCIA BANDEIRA &“ & A
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