
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNNERSÍDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

COORDENADORIA DE'EDUCAÇÃO BÁSICA, TÉCNICA E TECNOLÓGICA
COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA

ATA DA SESSÃO Nº 376 DO CONSELHO DIRETOR DO CTISM

Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2019, no Auditório, realizou-se a 376ª
Sessão do Conselho Diretor do CTISM, com a presença dos seguintes conselheiros:
Adão Antônio Pillar Damaceno, Alysson Raniere Seidel, Cláudia Smaniotto Barin,
Deivis Jhones Garlet, Diego Russowsky Marçal, Douglas Camponogara, Frank
Gonzatti, Fredi Zancan Ferrigolo, Gilmar Fernando Vogel, Jonas Roberto Tibola,
Leandro Ferreira Silveira substituindo José Abílio Lima de Freitas, Júlia Gattermann
de Barros, Leandro Roggia, Maikel Guerra Bathaglini, Mariglei Severo Maraschin,
Mario Reginaldo Fialho Dorneles, Marco Aurélio Garcia Bandeira, Marco Aurélio da
Fontoura Gonçalves, 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 - Indicação de cinco docentes com título de
Doutor(a), ocupantes do cargo de Professor(a) da classe E, Denominada de
Titular, ou de Professor(a) da classe D denominada Associado, da Carreira de
Magistério Superior, para compor a Comissão Examinadora para Avaliação de
Desempenho de Promoção ou Progressão de Professor Associado -
ComExa/CTISM, vinculada à Secretaria Técnica de Pessoal Docente (STPD) da
Pró Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP, sendo três para membros
titulares e dois para suplentes; 02 - Solicitação de abertura de Seleção Pública
de Professor Substituto da Carreira de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ,»
na área de Engenharia Elétrica; 03 - Apreciação da solicitação, dos
Professores José Abílio Lima de Freitas, José Carlos Lorentz Aita, Leandro
Silveira Ferreira e Néverton Hofstadler Peixoto, de autorização para participar ,
em atividades junto ao Projeto " Seminário Nacional de Prevenção e Proteção
contra Incêndio", registrado no GAP sob o N.052651, de acordo com a
legislação vigente; 04 - Apreciação do pedido de recurso de dispensa da
disciplina Física Aplicada II (DPADI0035) do aluno Cristiano da Trindade »
Santis,do Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica; 05 - '
Apreciação dos novos Projetos Pedagógicos dos Cursos: Técnico em
Eletromecânica - PROEJA, Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio,
Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Informática
Integrado ao Ensino médio; 06- Homologação do novo resultado do concurso
Público para Professor da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico (EBTT) para a área de Engenharia EIétríca/Sisiemas Elétricos de
Potências, na vaga da aposentadoria do Professor Eduardo Bonnunciellí
Marafiga; após recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE;
07 - Apreciação da solicitação de contratação de Serviço Voluntário, como
professor, do candidato Eder Bridi; 08 - Apreciação da proposta de alteração
do Art. 19 do Regulamento de Estágio; e 09 - Assuntos Gerais. Ao cumprimentar %

/

 

  

os conselheiros, o Prof. Rafael Adaime Pinto agradeceu a presença de todos e deu
boas vmdas aos novos conselheiros Adão Antônio Pillar Damaceno, Deivis Jhones
Garlet e Júlia Gattermann de Barros, representantes da categoria de servidores %
técnicos administrativos em educação, desejando um profícuo trabalho junto ao /
Conselho Diretor. A seguir, por solicitaç"o do Adm. Diego Russowsky Marçal,
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colççou em yotação & inversão da pauta 08 para a pauta 01. a que“ 101 ãDTDVàdà, &
schema a mcfusão da seguinte pauta, por solicitação do Prof. Fredi Zancan
Ferrigolo: I - Indicação da Comissão de Elaboração do Calendário Escolar de
2020. De imediato o Prof. Rafael Adaime Pinto deu início aos trabalhos na seguinte
ordem: 01 - Apreciação da proposta de alteração do Art. 19 do Regulamento de
Estágio. Ao fazer a leitura da pauta o Prof. Rafael Adaime Pinto passou a palavra
ao Adm. Diego Russowsky Marçal que explicou que todos os novos Projetos
Pedagógicos de Cursos - PCCS remetem ao Regulamento de Estágios a questão
sobre o período em que os discentes podem realizar estágio obrigatório e esta não
se encontra bastante clara. Argumentou que a proposta tem por objetivo dar um
melhor entendimento, por meio da seguinte redação ao artigo dezenove: Art. 19 - O
estágio obrigatório poderá ser realizado de forma sequencial ou concomitante. & 1º -
A concomitância para os cursos técnicos subsequentes será permitida a partir da
conclusão e aprovação no 3º semestre do cursoê 2º A concomitância para os
cursos técnicos integrados ao ensino médio, exceto na modalidade PROEJA, será
permitida a partir da conclusão e aprovação do 2º (segundo) ano do cursoê 3º A
concomitância para 0 cursos técnico integrado ao ensino médio, na modalidade
PROEJA, será permitida a partir da conclusão e aprovação do 4º semestre/etapa do
curso. Colocada em votação a proposta foi aprovada. 02 - Solicitação de abertura
de Seleção Pública de Professor Substituto da Carreira de Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico na área de Engenharia Elétrica. Ao fazer a leitura da
pauta o Prof. Rafael Adaime Pinto passou a palavra ao Prof. Fredi Zancan Ferrigolo
que explicou que foi realizada uma seleção pública para a vaga que era ocupada
pelo professor substituto Luciano Becker que teve o tempo de seu contrato expirado
e que o primeiro e o segundo colocados não quiseram assumir. O terceiro colocado
assumiu, mas rescindiu o contrato, pois foi convocado a assumir em outro concurso
da UFSM. Foi feito o contato com o quarto colocado, este assumiu a vaga, mas
também irá rescindir o contrato pois reside na casa do estudante e se for contratado
o mesmo perde o benefício. No entanto, colocou que pretende ser contratado como
professor voluntário. A seguir o Prof. Fredi Zancan Ferrigolo fez a leitura das
informações da seleção pública: 1. Departamento Didático/Unidade de Ensino: ,
Departamento de Ensino - Colégio Técnico Industrial de Santa Maria (CTISM) 2. /
Número de vagas: 01 - uma 3. Regime de Trabalho: 40 horas 4. Motivo da    
contratação do substituto (aposentadoria, exoneração, falecimento, afastamento /
total para qualificação, etc): Afastamento total para qualificação do professor .
Lucas Teixeira (SIAPE 1352648) 5. Área do conhecimento: Eletrotécnica 6. «
Requisitos: Graduação em Engenharia Elétrica ou Graduação em Engenharia de
Controle e Automação ou Graduação em Eletrônica Industrial 7. Haverá Prova
Prática? ( ) sim (X) não Programa de Pontos da Seleção Pública: 1 - Circuitos
elétricos em corrente contínua 2 - Circuitos elétricos em corrente alternada
monofásicos 3 - Circuitos elétricos em corrente alternada trifásicos 4 - Instalações
elétricas residenciais 5 - Projetos elétricos residenciais 6 - Eletrônica básica: diodo
semicondutor, transistor bipolar de junção e tiristores; 7 -Controladores lógicos (

 

programáveis 8 — Sensores industriais 9 - Proteção de redes de distribuição de
energia elétrica 10 - Projetos de redes de distribuição de energia elétrica. Colocada
em votação a solicitação foi aprovada. 03 - Apreciação da solicitação, dos '
Professores José Abílio Lima de Freitas, José Carlos Lorentz Aita, Leandro /
Silveira Ferreira e Néverton Hofstadler Peixoto, de autorização para participar
em atividades junto ao Projeto " Seminário Nacional de Prevenção e Proteção AQ,
contra Incêndio", registrado no GAP sob N.052651, de acordo com a

“ª ' NQ» ' , % '”,g ª ; %? q — % fã 17 x?



W,

legislação vigente. 0 Prof. Rafael Adaime Pinto esdareceu que os reier'xdosproíessores já se encontram organizando o seminário em conjunto com a Pró
Reitoria de Extensão e Pró Reitoria de Infraestrutura e que, inclusive, o evento já
possui uma página WEB. A seguir procedeu a leitura Declaração e informou a carga
horária semanal de dedicação ao projeto de cada professor. Colocada em votação a
solicitação foi aprovada. 04 - Apreciação do pedido de recurso de dispensa da
disciplina Física Aplicada II (DPADI0035) do aluno Cristiano da Trindade
Santis,do Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica. 0 Prof.
Rafael Adaime Pinto explicou que este tipo de processo tramita via portal e que
quando recebeu o mesmo na sua caixa postal, consultou o coordenador do curso,
Prof. Marco Aurélio da Fontoura Gonçalves, o qual informou que o aluno não
entregou a documentação completa e o pedido foi indeferido. Trata—se da anexação
do programa da disciplina física III necessário para a análise. O Prof. Rafael
Adaime Pinto informou, ainda, que em contato com o DERCA foi informado da
impossibilidade de anexação de arquivos no Portal. O Prof. Marco Aurélio da
Fontoura Gonçalves disse que o aluno é oriundo da UNIPAMPA e que ingressou no
curso via ingresso/reingresso e que não está frequentando regularmente as aulas.
Colocado em votação o pedido foi indeferido pela maioria dos conselheiros. 05 -
Apreciação dos novos Projetos Pedagógicos dos Cursos: Técnico em
Eletromecânica - PROEJA, Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio,
Técnico em Eletrotécnica Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Informática
Integrado ao Ensino médio. O Prof. Rafael Adaime Pinto fez a leitura da pauta
lembrando que os arquivos dos novos PCCs foram encaminhados para
conhecimento de todos os conselheiros. A seguir passou a palavra à Profª. Mariglei
Severo Maraschin para que a mesma realizasse comentários a respeito do novo
PCC do Curso de Técnico em Eletromecânica - PROEJA. A Profª Mariglei Severo
Maraschin informou que a parte técnica ficou igual à do Curso de Eletromecânica
Subsequente, que a avaliação passou a ser por nota e que a pedido da coordenação
permanece o parecer descritivo para que o acompanhamento fique mais detalhado.
O Prof. Fredi Zancan Ferrigolo sugeriu que o PPC seja aprovado com a correção da
carga horária de cada disciplina, para que o total de horas presenciais fique
adequado ao calendário escolar do CTISM. A seguir o Prof. Rafael Adaime Pinto
passou a palavra ao Prof. Pedro André Pires Machado para que o mesmo
fornecesse informações a respeito do novo PCC do Curso Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio. O Prof. Pedro André Pires Machado ressaltou que a
carga horária da disciplina de biologia aumentou e que a carga horária semanal da
disciplina de matemática foi aumentada em uma hora no primeiro ano com vistas ao
seu fortalecimento. Informou que a parte técnica sofreu uma reestruturação bastante
profunda e que foram incluídas duas disciplinas: Aplicativos Móveis e IOT - Internet
das Coisas. Falou ainda que o novo PCC prevê a realização de avaliações
trimestrais e não mais bimestrais. O Prof. Fredi Zancan Ferrigolo informou que está
sendo feito um estudo pelo Prof. Marcelo Freitas da Silva sobre a possibilidade das
avaliações serem trimestrais para todos os cursos integrados no primeiro ano e
bimestrais nos segundos e terceiros anos. Dando sequencia aos trabalhos o Prof.
Rafael Adaime Pinto passou a palavra ao Prof. Marco Aurélio Garcia Bandeira para
que o mesmo falasse sobre o novo PCC do Curso Técnico em Mecânica Integrado
ao Ensino Médio, o qual informou que na Formação Básica as disciplinas de
Química e Biologia passaram a ser oferecidas nos dois primeiros anos e que na
Parte Técnica houve uma mudança bastante grande na parte prática com base na
grande demanda de solicitações de alunos e x-alunos. A seguir Rafael Adaime
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Pinto passou a palavra ao Prof. Jonas Roberto “bob para que 0 mesmo “26389esclaremmentos a respeito do novo PCC do Curso Técnico em Eferrotecnrca
Integrado ao Ensino Médio, o qual informou que na Formação Básica as disciplinas
de Física, Biologia e Química passaram a ter uma base mais forte e que a Parte
Técnica foi alterada para ser igualada ao curso subsequente. Colocados em
votação os novos PCCS dos Cursos Técnico em Eletromecânica - PROEJA, Técnico
em Mecânica Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Eletrotécnica Integrado ao
Ensino Médio e Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio foram
aprovados. 06- Homologação do novo resultado do concurso Público para
Professor da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
(EBTT) para a área de Engenharia EIétríca/Sisiemas Elétricos de Potências, na
vaga da aposentadoria do Professor Eduardo Bonnunciellí Marafiga; após
recurso ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEP O Prof. Rafael
Adaime Pinto explicou que o candidato Fernando Guilherme Kaehler Guarda,
classificado em primeiro lugar requereu a correção do Grupo I da Tabela de Pontos
para a Avaliação de Títulos, pois não sido considerada a formação pedagógica do
candidato na prova de Títulos. Após análise a Comissão Examinadora considerou
que a solicitação do candidato era procedente e, com isso, retificou a nota referente
à Prova de Títulos do Candidato, a qual passou de cinco vírgula cinquenta e um
(5,51) para seis vírgula trinta e um (6,31) e a nota final do concurso de oito vírgula
doze (8,12) para oito vírgula vinte e oito (8,28). O resultado final ficou FOI retificado
sendo que o candidato Fernando Guilherme Kaehler Guarda ficou classificado em
primeiro lugar com média oito vírgula vinte e oito (8,28), 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. 07 - Apreciação da solicitação de contratação de Serviço
Voluntário, como professor, do candidato Éder Bridi. O Prof. Rafael Adaime /
Pinto lembrou que este assunto já foi tratado na Pauta 2 e passou a palavra ao Prof.
Fredi Zancan Ferrigolo que informou que o candidato apresentou toda a
documentação e que o ocupante da vaga rescindirá o contrato de professor
Substituto no dia de amanhã. Ressaltou que o contrato de serviço voluntário terá o
prazo de vigência até o dia trinta e um de dezembro do ano de dois mil e dezenove.
Colocada em votação a solicitação foi aprovada. 08 - Indicação de cinco docentes
com título de Doutor(a), ocupantes do cargo de Professor(a) da classe E,
Denominada de Titular, ou de Professor(a) da classe D denominada Associado /
da Carreira de Magistério Superior, para compor a Comissão Examinadorá/
para Avaliação de Desempenho de Promoção ou Progressão de ProfessoF“
Associado - ComExa/CTISM, vinculada à Secretaria Técnica de Pessoal
Docente (STPD) da Pró Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP, sendo três
para membros titulares e dois para suplentes. O Prof. Rafael Adaime Pinto
informou do memorando recebido da Pró Reitoria de Gestão de Pessoas,
esclarecendo que todas as comissões foram extintas automaticamente por decisão
da do governo federal. Informou, também, que foi emitido um relatório do SIE dos %
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docentes com a qualificação exigida e que apenas sete docentes foram
relacionados, sendo que um encontra -se em licença saúde e outro já compõe a
Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD, restando apenas cinco com
condições de integrar a comissão. Consultados os cinco docentes disponíveis se
prontificaram a participar, sendo que a Comissão ficou assim constituída: - Prof.
Moacir Eckhardt, Matrícula SIAPE 1724269 - 'tular - Presidente; Prof. Claiton
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Pereira Colvero, Matrícula SIAPE 1847970- Titutar, Prof. Mumo Cem, Matr'xcmaSIAPE 1724027 - Titular; Prof. Carlos Roberto Caudum, Matrfcma SfAPE TFZ4380
- Suplente; e Profa. Claudia Smaniotto Barin, Matrícula SIAPE 1857570 — Suplente.
colocada em votação a indicação foi aprovada. I - Indicação da Comissão de
Elaboração do Calendário Escolar de 2020. O Prof. Rafael Adaime Pinto ressaltou
a necessidade de formação de uma comissão para esta finalidade e o Prof. Prof.
Fredi Zancan Ferrigolo disse que seria interessante a participação de pelo menos
um representante de cada modalidade. Feita a consulta se prontificaram os
conselheiros representantes de cada modalidade, ficando a comissão assim
constituída: representante do Ensino Superior Prof. Walter Priesnitz FiIh,
representante do Ensino Subsequente Prof. Frank Gonzatti e representantes do
ensino integrado os professores Mariglei Severo Maraschini e Marco Aurélio Garcia
Bandeira. Participarão da comissão também os técnicos administrativos em
educação Liniane Medianeira Cassol, Cátia Vanessa Villanova Soares e Deivis
Jhones Garlet.09 - Assuntos Gerais. O Prof. Rafael Adaime Pinto solicitou aos
conselheiros a inscrição para a ordenação dos assuntos a serem tratados,
passando de imediato a palavra ao Adm. Maikel Guerra Bathaglini que informou que
o Processo Seletivo PROEJA encontra-se aberto até o dia dois de dezembro e
solicitou ampla divulgação. Informou que as solicitações de compras têm que ser
feitas até o dia oito de novembro no Portal e disse que possivelmente estes pedidos
serão considerados no próximo ano. Alertou que após a inclusão dos pedidos na
INTRANET, tem que ser feita a solicitação da compra se o item constar em Registro
de Preço vigente. A seguir passou a palavra ao Prof. Marco Aurélio Garcia
Bandeira, que informou que o seu mandato como membro representante do CTISM
no CEPE está se findando e que será necessário a montagem de chapas para nova
eleição. A seguir passou a palavra ao Prof. Tiago Antonio Rizzetti que informou que
foi disponibilizado na INTRANET um aplicativo sobre ocorrências na limpeza, as
quias serão repassadas ao Departamento Administrativo que irá tomar as devidas
providências.0 Prof..VaIdir Bólico Araújo solicitou informações sobre que atitude
tomar em casos de alagamentos de salas quando não há profissionais da limpeza
disponíveis e foi informado que existe material no depósito e que este pode ser
acessado. O Adm. Maikel Guerra Bathaglini informou que todo mês é emitido um
relatório de cumprimento da Limpeza e que se a mesma não foi realizada não será
paga. O Prof. Tiago Antonio Rizzetti informou que, com relação às goteiras, a
reforma do prédio 5 entrou em registro de preço e prevê a troca de todo o telhado. /'
Disse, ainda, que o prédio 5C foi recentemente reformado mas que o telhado não
foi trocado, mas que o pedido já foi encaminhado. O Prof. Fredi Zancan Ferrigolo
lembrou que até amanhã as restrições de horários de professores devem ser
encaminhadas. Disse ainda que os novos PCCs sofreram muitas alterações e que a
adaptação da Organização Didática do CTISM deverá ser brevemente submetida à &
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apreciação desse Conselho Diretor.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 ASSINêTURA ]'
' /

ALYSSON RANIERE SEIDEL jóva 71.7 40 vá/ '
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