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diretor do Departamento de Ensino desde abril

era diretor substituto no setor desde outubro de 2016

professor do CTISM desde 2009

fez parte da equipe que criou o curso
superior de Eletrônica Industrial

foi coordenador dos cursos de Automação Industrial,
Eletrotécnica subsequente e Eletrônica Industrial

possui graduação, mestrado e doutorado
em Engenharia Elétrica pela UFSM

pós-doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade
de Oviedo, na região espanhola de Astúrias

formado no Programa Especial de Graduação para Formação
de Professores para a Educação Profissional da UFSM

pesquisador do Gedre – grupo de pesquisa sobre iluminação
do CT – e do GSEC (Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento
em Sistemas Elétricos e Computacionais), do CTISM

principais áreas de pesquisa são circuitos eletrônicos para
iluminação, eletrônica de potência e lâmpadas LED

é membro da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFSM
e da Comissão Setorial de Avaliação (CSA) do CTISM

professor do CTISM desde 2014

é coordenador do curso de Informática para
Internet Integrado desde fevereiro de 2016

foi coordenador de tutoria do curso
de Informática para Internet EaD

atuou como docente na Unifra e no
campus de Júlio de Castilhos do

Instituto Federal Farroupilha (IFFar)

possui graduação em Sistemas
de Informação pela Unifra

mestrado em Ciência da
Computação pela UFSM

formado no Programa Especial de Graduação
para Formação de Professores para a

Educação Profissional da UFSM

foi tutor a distância em cursos das redes UAB
(Universidade Aberta do Brasil) e Regesd

(Rede Gaúcha de Ensino a Distância)

no IFFar, foi coordenador do curso superior em Sistemas de
Informação, do curso técnico em Redes de Computadores
na modalidade EaD e do Núcleo de Educação a Distância

fontes Lattes, Departamento Administrativo

● RAFAEL ADAIME PINTO, CHEFE DO ENSINO, É CANDIDATO A DIRETOR
● FABIO FRANCISCATO, COORDENADOR DE INFORMÁTICA, CONCORRE A VICE
● HOMOLOGAÇÃO DEVE SER FEITA NESTA QUARTA-FEIRA (11) ● CAMPANHA
ELEITORAL COMEÇARÁ EM SEGUIDA ● CONHEÇA PERFIL DOS CANDIDATOS

Uma única chapa concorre na eleição para a Direção do CTISM. O candidato a di-
retor é o professor Rafael Adaime Pinto, atual diretor do Departamento de Ensino 
do colégio. O docente Fabio Teixeira Franciscato, coordenador do curso de Infor-
mática para Internet Integrado, é o candidato a vice-diretor.

O período para o registro das candidaturas foi na segunda-feira (9), e a chapa Ra-
fael-Fabio foi a única que se inscreveu. A homologação deve ser feita nesta quarta-
feira (11), com a apreciação de eventuais recursos contra a chapa pela Comissão 
de Consulta. A campanha eleitoral terá início, oficialmente, logo após a homologa-
ção dos candidatos.

Estão inscritos para votar na eleição 1.429 alunos, 108 professores ativos e apo-
sentados e 47 técnicos administrativos ativos e aposentados, segundo as listas pre-
liminares divulgadas pela comissão na semana passada. Podem votar os servidores 
efetivos e os substitutos contratados antes da quarta-feira (4) e cujo contrato ainda 
esteja em vigor no dia da eleição. Os únicos alunos que não podem exercer o sufrá-
gio são aqueles com trancamento total de matrícula.

O sistema eleitoral será diferente do que foi adotado nas eleições anteriores. De-

sta vez, o total de votantes em cada uma das categorias (alunos, professores e téc-
nicos administrativos) terá peso de um terço no resultado. Servidores aposentados 
serão considerados conforme sua categoria (docente ou TAE). O novo sistema é o 
mesmo utilizado nas eleições para reitor da UFSM.

No entanto, o peso real de cada categoria no resultado vai depender da partici-
pação. Se, por exemplo, a participação dos professores for de 60% e a de alunos, 
de 40%, os professores terão peso maior devido à participação maior.

As urnas ficarão abertas das 9h às 21h no dia da eleição. O resultado deve ser di-
vulgado assim que a apuração for concluída. O resultado final, após o prazo para 
análise de recursos, foi marcado para o dia 10 de novembro.

A votação não é, oficialmente, uma eleição, e sim uma consulta à comunidade, 
pois o Estatuto da UFSM determina que o diretor e o vice-diretor das unidades de-
vem ser nomeados pelo reitor. No entanto, é raro que o resultado da votação não 
seja respeitado.

A administração do próximo diretor do colégio terá início em fevereiro de 2018 e 
se estenderá até 2022.

OS CANDIDATOS À DIREÇÃO

candidato a diretor
Rafael Adaime Pinto

candidato a vice-diretor
Fabio Franciscato
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