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 Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e quatro reuniram-se na sala 
907 os componentes da Comissão Especial do CTI professor Alexandre Vasconcelos Leite,  
professoras Margareth Cozzensa da Silva, Marise Xavier Gonçalves, o representante discente 
Diego Albino Martins. Ausente o representante do servidores técnicos administrativos Luiz 
Guilherme Nieuwland de Oliveira. Às 11h15min o prof Alexandre deu por aberta a reunião. O 
primeiro assunto foi a explicação de que somente após a confecção e conferência da ata da 
reunião de Colegiado (realizada dia 24/09/2004) é que poderiam ser divulgados os 
documentos com as normas para a pesquisa de opinão bem como o cronograma de eventos, 
ambos aprovados na referida reunião de Colegiado. Como próximo assunto ficou marcada 
próxima reunião desta comissão dia 01/10/2004 por volta das 17h30 na sala 907 para que se 
proceda a execução do evento nº 6 do cronograma (“divulgação das chapas homologadas e 
sorteio da ordem das chapas na cédula”). A escolha do horário da reunião deu-se em função 
do horário de funcionamento do protocolo da FURG, uma vez que as inscrições das chapas 
serão feitas lá. A profª Margareth alertou que não poderia comparecer. Os demais não 
possuem qualquer impedimento, faltando apenas a confirmação do téc Guilherme. Outro 
assunto discutido foi a questão da quantidade de urnas colocadas para votação. A idéia inicial 
era a colocação de duas urnas, uma no hall da FURG e outra no hall do CTI. A urna do hall da 
FURG atenderia ao segmento discente do ensino médio, enquanto que a do CTI atenderia 
aos segmentos docente, técnico-administrativo e discentes do ensino técnico. Como estas 
urnas funcionarão nos três turnos no dia da realização da pesquisa de opinião, a Comissão 
Especial possui poucos membros para garantir a presença de dois integrantes em cada urna 
(conforme art. 14 das normas aprovadas pelo Colegiado), e na reunião de Colegiado que 
aprovou as normas da pesquisa de opinão foi discutida importância do art. 11 (“o sigilo do 
voto deve ser assegurado”), a comissão decidiu colocar apenas uma urna receptora no hall do 
CTI. O último assunto colocado em discussão foi a definição das providências que serão 
tomadas a partir de hoje no sentido de garantir o bom andamento do processo da pesquisa de 
opinião. Foram listadas as seguintes providências: 1) uma listagem com o nome e o 
documento de identidade de cada discente dos ensinos médio e técnico regularmente 
matriculados no segundo semestre de 2004, bem como um espaço para a assinatura. Esta 
listagem será em ordem alfabética e emitida pelo CPD da FURG; 2) uma listagem com o 
nome e o documento de identidade de cada docente e técnico administrativo do CTI, sem 
identificação de cargo e/ou função, bem como um espaço para a assinatura. Esta listagem 
será em ordem alfabética e emitida aqui no CTI. 3) um urna e uma cabine de votação; 4) um 
espaço no hall do CTI e no pavilhão 4 para divulgação; 5) um cartaz a ser afixado nas salas 
de aula e laboratórios convidando a comunidade a participar da pesquisa de opinião; 6) uma 
escala para os alunos do ensino médio saírem da sala de aula para participarem da pesquisa, 
já que a grande maioria vem ao Colégio somente no turno da manhã; 7) um pedido aos 
professores não marcarem atividades que impeçam aos alunos ausentarem-se da sala de 
aula ou laboratório no dia da pesquisa de opinião (dia 26/10). Nada a mais tendo a tratar, o 
Presidente da Comissão deu por encerrada a presente reunião, lembrando aos presentes que 
nossa próxima reunião será dia 01/10/2004 por volta das 17h30 na sala da Divisão de 
Informática. Do que para constar eu, Alexandre Leite lavrei a presente ata que após lida e 
aprovada será assinada pelos presentes. 

 


