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EDITAL CAMPUS OSÓRIO Nº 33/2022

PROCESSO ELEITORAL PARA A ESCOLHA DE REPRESENTANTES SERVIDORES E
DISCENTES PARA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA

E INOVAÇÃO (CAGPPI)

ATA DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às doze horas e trinta minutos,
o presidente da COPPE, Claudino Andrighetto, buscou, no sistema eletrônico eleitoral do Campus
Osório, a totalização dos votos referente ao segmentos Docente e ao segmento
Técnico-administrativo do processo eleitoral para a escolha de representantes servidores
(docentes e técnico-administrativos) e discentes que irão compor a Comissão de Avaliação
e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI), em que a urna virtual de cada
segmento esteve aberta nos últimos três dias, segunda a quarta-feira. Registra-se, neste, que não
houve votação para o Discente, conforme comunicado publicado pela Comissão Eleitoral. Para a
presente eleição, cuja finalidade foi classificar os candidatos de cada segmento entre membros
titulares (quatro vagas) e suplentes (quatro vagas), houve seis candidatos concorrendo no
segmento Docente e cinco candidatos concorrendo no segmento Técnico-administrativo. Assim,
os quatro mais votados ocuparão as vagas de membro titular e, por consequência, os demais
candidatos ocuparão uma vaga de membro suplente. Dessa forma, registre-se, por meio deste, a
seguinte apuração para o segmento Docente: i) número total de votos: dezesseis (16); ii) votos
em branco: zero (0); iii) votos nulos: zero (0); iv) votos na candidata Rafaela Fetzner Drey:
cinco (5); v) votos na candidata Lisiane Zanella: quatro (4); vi) votos na candidata Karen
Selbach: três (3); vii) votos no candidato Ednei Luís Becher: dois (2); viii) votos no candidato
Roger Gonçalves Urdangarin: dois (2); votos na candidata Fabiana Leindeker: zero (0). Os
números apresentados para essa votação também encontram-se disponíveis para consulta no
próprio site do sistema eleitoral, disponível em https://web.osorio.ifrs.edu.br/coppe/eleicoes/64.
Prosseguindo para a urna referente ao segmento Técnico-administrativo, registre-se, por meio
deste, a seguinte apuração: i) número total de votos: dez (10); ii) votos em branco: zero (0); iii)
votos nulos: zero (0); iv) votos no candidato Augusto Weiand: quatro (4); v) votos na candidata
Marinez Mauer: três (3); vi) votos na candidata Hylariane Rosa Ribeiro Artmann: dois (2); vii)
votos na candidata Claudia Simone Cordeiro Pelissoli: um (1); viii) votos no candidato Marcelo
Vianna: 0 (zero). Os números apresentados para essa votação também encontram-se disponíveis
para consulta no próprio site do sistema eleitoral, disponível em
https://web.osorio.ifrs.edu.br/coppe/eleicoes/65. Em tempo, registra-se a solicitação da candidata
Karen Selbach Borges, realizada por e-mail no dia de ontem, às onze horas e cinquenta e cinco
minutos, no qual consta no corpo a seguinte mensagem: “Bom dia! Como fui designada para a
CAGE, peço que meu nome seja retirado do pleito pela CAGPI. Grata”, da qual entende-se pela
desistência de participar no respectivo processo eleitoral, uma vez que não foi possível retirar o
nome da urna virtual, pois a votação havia iniciado no último dia vinte e dois. Assim, constará no
resultado preliminar o registro da desistência da candidatura da referida candidata. Sem mais a
registrar, a redação da presente ata de apuração será compartilhada por e-mail com os demais
membros da Comissão Eleitoral e, a seguir, o documento será publicado juntamente ao Resultado
Preliminar.
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