
Urnas ficarão no
hall para eleição
do diretor; tire
suas dúvidas

#EleiçõesDireção2017

Foi encerrada no dia 25 a décima edi-
ção do Sepoc (Seminário de Eletrônica 
de Potência e Controle), que foi sediada 
pela UFSM. O evento reúne os princi-
pais profissionais brasileiros em áreas 
como sistemas de potência, sistemas 
inteligentes, geração de energia elétri-
ca, eletrônica de potência e controle e 
automação. O seminário contou tam-
bém com convidados internacionais.

Quatro pesquisas desenvolvidos no 
GSEC, grupo de pesquisa do CTISM, fo-
ram apresentadas no Sepoc.

A edição de 2017 do evento ocorreu 
no CT (Centro de Tecnologia) e teve co-
mo objetivo discutir a geração de ener-
gia elétrica distribuída e os sistemas de 
distribuição. Leia mais no site do 
CTISM.

O CTISM votará na próxima quarta-
feira (8) na consulta à comunidade para 
a escolha dos novos diretor e vice-dire-
tor do colégio. As listas de votantes 
contêm os nomes de 1.592 pessoas ap-
tas a votar, entre alunos, professores e 
técnicos administrativos. O Boletim 
traz a seguir um guia com perguntas 
respondidas para você tirar suas dúvi-
das sobre a votação. Procure a seguir as 
questões que mais interessam a você:

O voto é obrigatório?
Não.

Quem pode votar?
Podem votar todos os professores e 

técnicos administrativos titulares ativos 
e em exercício lotados no CTISM. Do-
centes e TAEs aposentados que tiveram 
o colégio como último local de lotação 
também estão aptos.

Professores substitutos cujo contrato 
começou antes de 4 de outubro e ter-
minará após o dia da eleição estão ins-
critos para votar.

Estão aptos ao sufrágio todos os 
alunos matriculados no CTISM, com ex-
ceção dos que estão em trancamento 
total de matrícula.

As listas de votantes estão dispo-
níveis no site do CTISM.

Quando e onde votar?
Todos os votantes estão inscritos para 

votar nas urnas que ficarão abertas na 
quarta-feira das 9h às 21h no hall de 
entrada do prédio principal do CTISM.

Quais documentos são necessári-
os para votar?

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

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

tação e entregar seu documento ao 
mesário. Continue lendo no site do 
CTISM.

Eleitores que pertencem a mais de 
uma categoria votam como?

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

Reprodução

#Surpresa Assessoria de Comunicação preparou cerca de 120 plantas que foram deixadas nos locais
de trabalho dos docentes e TAEs do colégio pelo Dia do Servidor. Veja vídeo no site do CTISM.

GSEC apresenta
4 trabalhos
em seminário
internacional
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Eleitores poderão depositar cédulas das 9h às 21h na quarta (8)

Quem não tiver seu nome nas lis-
tagens de votantes pode votar?

Quem atender aos critérios para estar 
apto a votar e eventualmente não tiver 
seu nome incluído nas listagens de vo-
tantes poderá votar em separado em 
uma urna própria para isso.

Como é o sistema eleitoral?
Leia no site do CTISM.

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

vel pelo processo de consulta. Conti-
nue lendo no site do CTISM.

Quando serão apresentadas as 
propostas?

Leia na #Agenda, à direita nesta 
página.

Como será a apuração?
Leia no site do CTISM.

Quando e como deve ser anuncia-
do o resultado?

A presidente da Comissão de Consul-
ta, Erika Goellner, estima que a apura-
ção seja concluída por volta das 22h. 
Continue lendo no site do CTISM.

O resultado pode ser alvo de re-
cursos?

Leia no site do CTISM.

O que acontece após o resultado 
final?

A votação para definir o diretor, ofici-
almente, não é uma eleição, e sim uma 
consulta à comunidade acadêmica. 
Continue lendo no site do CTISM.

Quando a nova Direção toma pos-
se?

A gestão do diretor Luciano Caldeira 
Vilanova encerra no dia 31 de janeiro. A 
nova administração inicia no dia se-
guinte, 1º de fevereiro, uma quinta-fei-
ra. No entanto, a cerimônia de posse 
pode acontecer em outro dia.

Rafael e Fabio vão apresentar
propostas na segunda à tarde

#Agenda

HORÁRIOS DA
APRESENTAÇÃO
DA CHAPA

O VOTO

1.592
aptos a votar

      1.430 alunos

      115 docentes

      47 TAEs

SISTEMA ELEITORAL
                    totais de alunos,
                    docentes e TAEs têm
                    peso de  cada1/3

NOVA GESTÃO
                    começa no dia

           1º de
           fevereiro

8 e 9/11 Outros três centros da UFSM também vão eleger diretor.
No CT (Centro de Tecnologia), que vota no dia 8, o candidato único é
Tiago Marchesan, ex-coordenador da Agittec. Já no CCR (Ciências
Rurais) e no CCNE (Ciências Naturais e Exatas), o voto é no dia 9.

Os candidatos a diretor, Rafael Adai-
me Pinto, e a vice-diretor, Fabio Francis-
cato, apresentarão sua plataforma de 
gestão em eventos na próxima semana 

no auditório. Na tarde de segunda (6), 
os períodos serão reduzidos para 30 
min para que servidores possam acom-
panhar o evento a partir das 15h45min.

> PARA SERVIDORES
na segunda-feira (6)
às 15h45min

> PARA ALUNOS
na terça-feira (7) nos seguintes horários:
8h cursos superiores
9h 411, 421, 431, 422 e 432
14h20min 412, 413, 423, 433, 229, 249, Redes
19h40min 321, 326, 328, 341, 348 e 368
21h20min 322, 324, 325, 327, 342, 344, 345, 346 e 347

URNAS ABERTAS PARA
VOTAR PARA DIRETOR

QUANDO quarta (8) das 9h às 21h
ONDE hall de entrada do prédio 
principal

fonte Comissão de Consulta
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