
edição ROSSANO VILLAGRÁN DIAS | layout MARCEL JACQUES

Rafael obtém 221 votos

URGENTE

Os candidatos a diretor, Rafael Adaime Pinto, e a vice-diretor, Fabio Franciscato, obtiveram 221 votos na votação desta quarta-feira (8). Do total, 144 votos são de estu-
dantes, 49 de docentes e 28 de técnicos administrativos. Votaram em branco 5 alunos e 6 professores. Os votos nulos são 6 entre alunos, 13 entre docentes e 1 entre 
TAEs. O resultado foi anunciado por Comissão de Consulta às por volta das 23h.

Esta quinta-feira (9) será o período para recursos contra o resultado. Os recursos podem ser inscritos na sala do Departamento Administrativo, das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. No dia 10, será divulgado o resultado final, após a análise de eventuais recursos.

A chapa Rafael-Fabio é a única que concorre à Direção. Rafael é o atual diretor do Departamento de Ensino e professor da área de eletroeletrônica. Já Fabio é coordena-
dor do curso de Informática para Internet Integrado.

Ao apresentarem sua plataforma de gestão, Rafael e Fabio fizeram menções constantes a ações de diálogo com a comunidade, participação e contato entre os setores 
do CTISM. Eles propuseram que o orçamento do colégio seja planejado a partir de metas anuais, com transparência e a participação “de todas as áreas”. Outras propos-
tas são uma “gestão atuante nos três turnos”, com a presença de integrantes da equipe da Direção no CTISM durante manhã, tarde e noite, e a criação de um canal para 
receber críticas e sugestões anônimas de alunos e servidores.

A votação para definir o diretor, oficialmente, não é uma eleição, e sim uma consulta à comunidade acadêmica. O Regimento e o Estatuto da UFSM estabelecem que os 
diretores das unidades são escolhidos pelo reitor a partir de uma lista com três candidatos elaborada pelo Colegiado. Por isso, legalmente, não há obrigação de que o 
candidato escolhido na votação seja, de fato, o novo diretor. Entretanto, é sempre de praxe escolher os candidatos vitoriosos na consulta à comunidade. O procedimento 
é o mesmo utilizado na escolha do reitor.

A nova administração inicia no dia 1º de fevereiro.
Mais informações ao longo desta quinta no site do CTISM e no Boletim de sexta (10).
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