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Urnas ficarão abertas das 8h às 22h
no CTISM; tire dúvidas sobre eleição

Administrativo
tem novo TAE na
vaga de Jonas

Guia traz esclarecimentos e passo-a-passo da votação de quarta (28) e explica processo de apuração e divulgação do resultado
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Hoje Espetáculo Multiversidade
O evento terá sete atrações de dança, 
música, teatro, circo e audiovisual. A 
programação inclui a Banda Sinfônica 
da UFSM, parte do espetáculo Ferida-
Calo, um curta-metragem e o DTG Noel 
Guarany.
Horário: a partir das 19h
Local: Centro de Convenções da UFSM

Nesta segunda, 26 Palestra “Conhe-
cendo a educação profissional no 
Uruguai”
O professor Marcelo Ubal, da Universi-
dade do Trabalho do Uruguai, de Mon-
tevideo, falará sobre a história da for-
mação profissional e sobre o sistema de 
ensino uruguaio. O evento é organiza-

do pelo mestrado em Educação Profis-
sional e Tecnológica. As inscrições são 
feitas na entrada.
Horário: a partir das 14h
Local: auditório do CTISM

Até 17/7 Inscrições de projetos para 
Mostra Científica Ecoinovar
O evento reunirá, em 23/8, estudantes 
dos ensinos Fundamental, Médio e téc-
nico de escolas públicas e privadas de 
Santa Maria e terá a temática “Desper-
tando e estimulando vocações científi-
cas e tecnológicas para a inovação e a 
sustentabilidade”. Mais informações 
em www.ecoinovar.com.br.

28/6 Eleição para Reitoria

#EleiçõesReitoria2017

#EntradasESaídas #Oportunidade
#Agenda

A votação para eleger o reitor da 
UFSM será na próxima quarta-feira (28) 
no campus de Santa Maria. Nos demais 
campi e nos polos EaD, o pleito será re-
alizado no dia anterior. Alunos, profes-
sores e técnicos administrativos ativos e 
aposentados estão aptos a votar. Para 
esclarecer dúvidas, o Boletim Infor-
mativo traz um guia sobre a eleição em 
20 perguntas respondidas. Procure a 
seguir as questões que mais interessam 
a você.
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O voto é obrigatório?
Não.

Quem pode votar?
Podem votar todos os professores ti-

tulares ativos e aposentados e técnicos 
administrativos ativos e aposentados. 
Professores substitutos cujo contrato 
começou antes de 17 de junho e termi-
nará após o dia da eleição também es-
tão inscritos.

Podem votar os alunos de Ensino Mé-
dio, cursos técnicos, graduação, espe-
cialização, mestrado, doutorado e pós-
doutorado, nas modalidades presencial 
e a distância, e alunos especiais de gra-
duação. Os únicos estudantes vetados 
são os que estão em trancamento total 
de matrícula.

Quando e onde votar?
Todos os alunos presenciais do CTISM 

e servidores lotados no colégio estão 
inscritos para votar no hall de entrada 
do prédio principal do CTISM. A urna 
vai abrir às 8h e fechar às 22h. Os servi-
dores do Ipê Amarelo e da Imprensa 
Universitária também votam no CTISM.

Em todos os locais de votação em 
Santa Maria, as urnas estarão abertas 
das 8h às 22h na quarta (28), exceto no 
Husm, onde a votação começará às 6h.

Nos demais campi e nos polos EaD, as 
urnas abrirão às 8h e fecharão às 20h 
de terça-feira (27). Os alunos dos cursos 
EaD estão inscritos a votar em locais di-
ferentes, segundo as listas divulgadas 
pela Comissão de Consulta. Os estu-
dantes a distância de Santa Maria, Cruz 
Alta, Restinga Seca e Agudo votam na 
Reitoria; os de Cachoeira do Sul votam 
no campus da própria cidade; os de 
Santana do Livramento votam no polo 
EaD da própria cidade; os de São Fran-
cisco de Paula votam no polo de Novo 
Hamburgo; e os de Tapejara votam em 
Palmeira das Missões.

Os links para a lista dos locais de vo-
tação e para as listas de votantes em ca-
da local de votação estão no email que 
contém este Boletim.

Quais documentos são necessári-
os para votar?

O eleitor precisa se identificar no local 
de votação com um documento oficial 
com foto ou com um documento da 
UFSM.

Como é o processo de votação?
O eleitor deve chegar ao local de vo-

tação e apresentar seu documento ao 
mesário. Então, o eleitor assinará o re-
gistro do seu comparecimento e será 
encaminhado à urna de votação eletrô-
nica. Fora de Santa Maria, a votação se-
rá por cédula, na qual o eleitor deve as-
sinalar ao lado do nome da chapa em 
que deseja votar.

Cada local de votação terá uma urna 
para cada categoria de eleitores (alu-
nos, professores e TAEs). Entre os mesá-
rios, há discentes, docentes e técnicos 
administrativos da UFSM.  Fiscais das 
chapas estão autorizados a permanece-
rem nos locais de votação.

É possível votar em urna diferente 
da estabelecida pela listagem?

A Comissão de Consulta pode autori-
zar o voto em separado, fora do local 
estabelecido para o eleitor, desde que 
“comprovada sua condição de votante 
e tomadas as precauções necessárias 
para que não haja possibilidade des-
te(a) votar novamente em outra urna”, 
segundo a Comissão. O voto em sepa-
rado será depositado em envelope e re-
gistrado na ata da votação.

Quem é aluno de dois ou mais cur-
sos na UFSM vota onde?

A Comissão de Consulta estabelece 
que “votantes pertencentes à categoria 
estudantes, matriculados em dois cur-
sos ou mais, terão direito a um voto, pe-
la matrícula mais antiga”.

Eleitores que pertencem a mais de 
uma categoria votam onde?

Professores que também forem alu-
nos votam como docentes. Da mesma 
forma, técnicos administrativos que fo-
rem alunos votam como TAEs.

Como é o sistema eleitoral?
O sistema eleitoral é paritário e dá pe-

so de 1/3 para cada totalidade de elei-
tores de uma categoria. No entanto, o 
peso de cada categoria no resultado 
muda conforme o comparecimento 
dos eleitores. Uma categoria que tiver 
comparecimento de 60%, por exem-
plo, terá mais peso no resultado do que 
uma categoria que tiver compareci-
mento de 40%.

Quantos estão aptos a votar na 
UFSM?

Na UFSM, estão inscritos para votar 
27.194 pessoas na categoria dos alu-
nos, 3.110 na dos professores e 4.290 
na dos técnicos administrativos, segun-
do dados da Comissão.

Quem é responsável pela eleição?
A Comissão de Consulta é responsá-

vel pelo processo eleitoral, desde o re-
gistro de candidaturas até a votação, a 
apuração, a proclamação do resultado 
e a análise de recursos. O grupo é for-
mado por alunos, professores e técni-
cos administrativos. Seu email é consul-
ta.reitorufsm2017@gmail.com e o tele-
fone, (55) 3220 8500. A Comissão fica 
na sala 1.203 do prédio 67 (ao lado da 
Fatec).

A Comissão tem nove integrantes – 
três alunos, três professores e três TAEs. 
Um integrante de cada categoria foi in-
dicado pelo Conselho Universitário, 
dois integrantes discentes foram indica-
dos pelo DCE (Diretório Central dos Es-
tudantes), dois integrantes docentes 
foram selecionados pela Sedufsm e 

dois integrantes técnico-administrati-
vos foram indicados pelas representa-
ções sindicais da categoria.

Quem são os candidatos?
Três chapas concorrem à Reitoria. O 

candidato da chapa 1 é o atual reitor, 
Paulo Afonso Burmann. Seu candidato 
a vice-reitor é o diretor do CT (Centro de 
Tecnologia), Luciano Schuch. O candi-
dato da chapa 2 é o professor do curso 
de Agronomia Dalvan Reinert, que foi 
vice-reitor na gestão de Felipe Müller 
(2009-2013). O candidato a vice pela 
chapa 2 é o diretor do CAL (Centro de 
Artes e Le-tras), Pedro Brum Santos. A 
candidata da chapa 3 é a diretora do CE 
(Centro de Educação), Helenise Sangoi. 
Ela tem co-mo vice a professora Laura 
Fonseca, do curso de Serviço Social.

Quais são as propostas?
As propostas das chapas estão dispo-

níveis nas páginas de cada uma no Fa-
cebook. Os links estão no email que 
contém este Boletim.

Quando termina a campanha?
Esta segunda-feira (26) é o último dia 

da campanha eleitoral.

Como será a apuração?
A apuração dos votos terá início no 

CTG Sentinela da Querência, em Camo-
bi, assim que todas as urnas estiverem 
fechadas. A contagem de votos será fei-
ta por alunos, professores e técnicos 
administrativos. Os candidatos a reitor 
e vice-reitor e fiscais das chapas podem 
acompanhar a contagem junto às me-
sas de apuração.

Quando deve ser anunciado o re-
sultado?

A Comissão de Consulta estima que o 
resultado seja divulgado entre as 2h e 
as 3h. Assim que a apuração for con-
cluída, os resultados devem ser envia-
dos para a Comissão, que os publicará 
em seguida. Na eleição anterior para a 
Reitoria, em 2013, a apuração foi con-
cluída logo após às 6h.

Como o resultado será divulgado?
De acordo com a Agência de Notícias 

da UFSM, o site da Universidade deve 

divulgar o resultado assim que ele for 
publicado. Ao longo da quinta-feira 
(29), os detalhes serão divulgados nos 
sites da UFSM e do CTISM, além da mí-
dia santa-mariense. As informações 
estarão reunidas no Boletim da próxi-
ma semana.

A Agência disse também que organi-
za uma equipe para acompanhar a vo-
tação pela manhã e pela noite.

Quando a chapa eleita toma pos-
se?

Segundo o Gabinete do Reitor, a ges-
tão atual deve encerrar no dia 22 de de-
zembro, o que significaria que a nova 
administração iniciaria no dia seguinte. 
No entanto, as datas exatas dependem 
de decisão do Ministério da Educação 
ao nomear o novo reitor.

Pode acontecer de o candidato 
eleito não ser empossado reitor?

Legalmente, sim. A votação para defi-
nir o reitor, oficialmente, não é uma 
eleição, e sim uma consulta à comuni-
dade acadêmica. A lei que regula as es-
colhas de dirigentes de instituições fe-
derais, disponível no email que contém 
este Boletim, estabelece que os reito-
res são escolhidos pelo Ministério da 
Educação a partir de uma lista com três 
candidatos elaborada pelo colegiado 
máximo da instituição – ou seja, o Con-
selho Universitário. Por isso, legalmen-
te, não há obrigação de que o candida-
to escolhido na votação seja, de fato, o 
novo reitor. Entretanto, o MEC busca 
escolher sempre os candidatos vitorio-
sos na consulta à comunidade. São ra-
ros os casos em que não foi respeitado 
o resultado da votação. Na UFSM, não 
há precedente nas últimas décadas.

Quando serão os trâmites para en-
caminhar a lista tríplice ao MEC?

O resultado da votação será entregue 
ao Conselho Universitário no próximo 
dia 5, de acordo com a Comissão de 
Consulta. A partir daí, o Conselho vai 
elaborar a lista tríplice. Segundo o Gabi-
nete do Reitor, a lista costuma ser envi-
ada ao Ministério da Educação cerca de 
três meses antes da data de trans-
missão do cargo de reitor – ou seja, em 
meados de setembro.

O auditório do CTISM recebeu, desde 
a semana passada, as três chapas que 
concorrem à Reitoria para apresenta-
rem suas propostas e responderem a 
perguntas de alunos e servidores do co-
légio. Os convites para que os candida-
tos viessem ao CTISM foram feitos pelo 
Sinasefe (Sindicato Nacional dos Servi-
dores Federais da Educação Básica, Pro-
fissional e Tecnológica).

As chapas foram convidadas para visi-
tar o colégio nos três turnos, para al-
cançar o maior número possível de es-
tudantes e servidores. As turmas foram 
liberadas das aulas para assistirem aos 
eventos. Assim, o auditório ficou lotado 
durante as apresentações.

O candidato a vice-reitor pela chapa 
1, Luciano Schuch, visitou o CTISM na 
tarde e na noite desta quarta-feira (21). 
O candidato da chapa 2, Dalvan Rei-
nert, e seu candidato a vice, Pedro Brum 
Santos, vieram ao colégio na noite do 
dia 13 e na manhã e na tarde de terça-
feira (20). A candidata da chapa 3, He-
lenise Sangoi, e sua candidata a vice, 
Laura Fonseca, vieram na manhã do dia 
13 e na tarde e na noite do dia 14.

Segundo a professora Nará Quadros 
Silveira, que faz parte do Sinasefe, a ini-
ciativa de trazer as chapas visou dar aos 
alunos e servidores a possibilidade de 
estar na presença dos candidatos e 
questioná-los, e de dar às chapas a 
mesma oportunidade de divulgação.

O servidor Marcelo Tadiello Moraes 
preencheu a vaga aberta no Departa-
mento Administrativo com a ida do 
contador Jonas Carniel de Macado para 
a Proplan (Pró-Reitoria de Planejamen-
to). Moraes vem do DCF (Departamen-
to de Contabilidade e Finanças), órgão 
subordinado à PRA (Pró-Reitoria de Ad-
ministração). Ele trabalha na UFSM há 
três anos.

Moraes veio ao CTISM pela primeira 
vez nesta quinta-feira (24), mas ainda 
não assumiu plenamente sua função no 
colégio. Por enquanto, ele faz metade 
da carga horária no DCF, para orientar 
seu sucessor lá. As atribuições de Mora-
es no Administrativo ainda não foram 
totalmente definidas.

A Pró-Reitoria de Graduação (Pro-
grad) divulgou na segunda (19) o edital 
do FIEn (Fundo de Incentivo ao Ensino), 
que apoia projetos que contribuam 
com a melhoria do desempenho acadê-
mico nas graduações da UFSM.

As vagas estão abertas até o próximo 
dia 30. Docentes e TAEs podem subme-
ter projetos com solicitação de recursos 
máxima de R$ 10 mil. Docentes podem 
solicitar também bolsa de R$ 400 por 
cinco meses.

A análise dos projetos inscritos levará 
em conta o alinhamento com o PDI 
(Plano de Desenvolvimento Institucio-
nal) da UFSM.

Mais informações pelo email pro-
grad@ufsm.br.

Schuch no auditório do CTISM na quarta-feira (21), Dalvan e Pedro no dia 13 e Helenise no dia 13.
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Candidatos
apresentam
propostas para
servidores e
alunos do CTISM

Fundo de Incentivo
ao Ensino inscreve
projetos até dia 30
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