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 Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e quatro, reuniram-se no 
Gabinete do Diretor do CTI, o senhor Diretor Professor José Luiz Lima de Azevedo e 
os componentes da Comissão Eleitoral do CTI professor Alexandre Vasconcelos Leite,  
professoras Margareth Cozzensa da Silva, Marise Xavier Gonçalves, o representante 
discente Diego Albino Martins e o representante do servidores técnicos administrativos 
Luiz Guilherme Nieuwland de Oliveira. Às 11:15 horas o senhor Diretor deu por aberta 
a reunião repassando para a comissão as normas das últimas eleições para Diretor do 
CTI e as normas que foram aprovadas pelo CODEPE para a pesquisa de opinião junto 
à comunidade universitária da FURG. Logo em seguida o senhor Diretor retirou-se da 
reunião. De imediato foi sugerido pelo servidor técnico administrativo  Luiz Guilherme 
que fosse feita a eleição do presidente da comissão. Foi feito o processo de eleição 
para a presidência da comissão, onde o Prof. Alexandre Leite obteve 03 votos ( téc. 
Adm. Guilherme, Profª Marise, Profª Margareth) e o servidor técnico administrativo 
Guilherme obteve 02 votos ( Prof. Alexandre e do representante discente Diego). O 
Professor  Alexandre foi empossado no cargo de Presidente da Comissão e indicou o 
representante dos servidores técnicos administrativos,  Guilherme, para ser o 
Secretário da comissão. Ficou definido que o representante dos servidores técnico-
administrativos  Guilherme,  iria tirar xerox dos materiais que o Diretor tinha entregue 
para a Comissão e que no turno da tarde entregaria as cópias aos componentes da 
comissão. A profª Margareth falou que era contra o votos dos professores substitutos 
para Diretor, uma vez que eles eram passageiros na Instituição e disse que  não 
achava justo o percentual dado aos servidores  na eleição passada e não concordaria 
com o percentual  de 1/3 para cada categoria. O servidor Guilherme falou que até 
poderia abrir mão  do percentual de 1/3 dos servidores técnicos-administrativos se o 
voto fosse universal. A Profª Marise disse que achava que o percentual da eleição 
passada onde tinha só dois funcionários foi alto, mas também não concordava com o 
percentual de 70  por cento para os docentes. Ficou acertado que para a próxima 
reunião os componentes deveriam ler o material entregue e trazer propostas para as 
normas da pesquisa de opinão junto a comunidade do CTI. Nada a mais tendo a tratar, 
o Presidente da Comissão deu por encerrada a presente  reunião, ficando marcada 
nova reunião para o dia nove de setembro às 10 horas na sala da Divisão de 
Informática. Do que para constar eu, Luiz Guilherme N. de Oliveira lavrei a presente 
ata que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 


