
O reitor da UFSM, Paulo Afonso Burmann, foi reeleito para o cargo na votação de 
quarta-feira (28). A chapa 1, Pra Mudar Ainda Mais, venceu com 51,94% dos vo-
tos. Com isso, o diretor do CT (Centro de Tecnologia), Luciano Schuch, foi eleito vi-
ce-reitor. O ex-vice-reitor Dalvan Reinert ficou com 35,89% e a diretora do CE 
(Centro de Educação), Helenise Sangoi, com 12,17%.

Estavam inscritos para votar 34.594 alunos, professores e técnicos administrati-
vos, dos quais 34,45% votaram e 65,55% se abstiveram.

No CTISM, Burmann venceu entre os alunos (38,86%) e entre os TAEs (44,00%). 
Entre os professores do colégio, Dalvan ganhou com 45,88%. Entre os discentes, 
27,93% foram à urna, assim como 85,00% dos docentes e 84,75% dos técnicos 
administrativos. O restante se absteve de votar.

Legalmente, o reitor não é definido pela eleição, e sim pelo Ministério da Educa-
ção a partir de uma lista tríplice elaborada pelo Conselho Universitário. A Comissão 
de Consulta, que regula a votação, deve enviar o resultado do pleito ao Conselho 
nesta quarta (5). O MEC procura escolher sempre o vencedor da eleição para ocu-
par a Reitoria. Para assegurar a decisão, o Conselho costuma colocar na lista, além 
do vencedor, dois nomes que não tenham interesse no cargo de reitor. A nova ges-
tão de Burmann deve iniciar em dezembro e se estender até 2021.

Em entrevista ao Jornal do Almoço na quinta (29), o reitor reeleito disse que o de-
safio do novo mandato é “mantermos o ritmo de crescimento que a Universidade 
vem experimentando” frente à escassez dos recursos enviados pelo governo em 
razão da crise econômica. Burmann prometeu entregar, até o fim do ano, mais de 
500 vagas de moradia estudantil e 50 mil metros quadrados em obras, inclusive a 
nova cozinha e o novo refeitório do RU. Em relação aos terceirizados, ele afirmou 
que sua gestão busca renegociar os contratos para “adequá-los à nova realidade 
econômica”. Veja todos os números da eleição, por unidade e por segmen-
to, no site do CTISM.
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BURMANN É REELEITO
● REITOR VENCE ELEIÇÃO COM 52% ● LUCIANO SCHUCH É NOVO VICE-REITOR
● DALVAN FICA COM 36% ● HELENISE TEM 12% ● ENTRE PROFESSORES DO
CTISM, DALVAN VENCE ● BURMANN GANHA COM ALUNOS E TAES DO COLÉGIO
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#EleiçõesReitoria2017

RESULTADO DA ELEIÇÃO

TOTAL

ALUNOS PROFESSORES TAES

Burmann
Dalvan

52%
36%

12%

Helenise

O reitor reeleito, Paulo Afonso Burmann, dá entrevista no CTG Sentinela da Querência após ter a vitória confirmada na apuração da eleição. À direita, partidários de Burmann comemoram o resultado.

Rodrigo (centro) posa com a banca avaliadora.
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16%

34%

44%
22%

fonte: Comissão de Consulta

#ServidoresEmAção

Professor do CTISM faz
defesa de doutorado

Projeto de
Extensão do
mestrado
aborda pragas
urbanas

O professor Rodrigo Cardozo Fuentes 
teve sua tese de doutorado aprovada 
na quinta-feira (29). A defesa ocorreu 
no auditório do Estúdio SAB. Rodrigo 
foi diretor do CTISM de 2010 a 2014.

Na monografia, o professor analisa 
“como se efetiva o Trabalho Pedagógi-
co” nos cursos superiores de tecnologia 
da UFSM sob uma “perspectiva dialéti-
ca”.

O Projeto de Extensão do PPGEPT 
(mestrado em Educação Profissional e 
Tecnológica) realizou sua terceira ativi-
dade na tarde de quarta-feira (28) na Bi-
blioteca Comunitária da Vila Oliveira. O 
evento teve a participação do farma-
cêutico e sanitarista Carlos da Silva, que 
fez palestra sobre pragas urbanas.

O projeto é destinado à comunidade 
carente da periferia de Santa Maria, 
com o objetivo de levar conhecimento 
e capacitação através de palestras, ofi-
cinas, minicursos e serviços nas áreas 
da educação, saúde e trabalho.

Nesta quarta, 5 Arraiá do CTISM
Horário: das 15h45min às 19h
Local: estacionamento do prédio prin-
cipal do CTISM

Nesta quarta, 5 Inauguração do pia-
no Steinway
Instrumento será tocado por pianistas 
da UFSM com entrada franca. Organi-
zação vai arrecadar agasalhos e alimen-
tos não perecíveis para doação.
Horário: 15h30min
Local: sala E5 do Colégio Politécnico

Até 15/7 Mostra “Através da lente – 
veja com os nossos olhos”
Exposição da Faculdade de Comunica-
ção Social terá apresentações musicais.
Local: Centro de Convenções da UFSM

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.

18/7 Palestra “Saberes docentes e 
produção de sentidos no ser profes-
sor” no Ciclo de Palestras sobre Do-
cência na Universidade
Data do evento foi alterada para 18/7.
Horário: 15h30min
Local: sala E5 do Colégio Politécnico

#Agenda
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