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MEMORANDO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA ELEIÇÃO 

PARA ESCOLHA DA NOVA DIRETORIA E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL. 

 

Resultado final direção do CIM 

  Após a divulgação dos resultados parciais e envio de e-mail por parte da CDIT 

ligada a PROPLAN com a apuração finalizada, a COE determina como eleitos no 

processo de escolha para a nova diretoria do Centro de Integração do Mercosul a chapa 

Integração /CIM composta pelos seguintes membros Diretor: Prof. Javier Eduardo 

Silveira Luzardo, Diretora Adjunto: Profa. Raquel da Fonseca Holz e Chefe de 

Núcleo Administrativo: Sra. Claudete  Tavares,  com um quantitativo de 77 votos 

validos sendo 17 de docentes, 55 de discentes e 05 de TAEs, com o percentual ponderado 

de distribuição dos votos de 58% para os votos validos dos docentes, 13% dos votos 

validos para os votos dos discentes e 9% dos votos validos para os TAEs totalizando 80% 

dos votos validos para a chapa vencedora, levando em consideração conforme registrado 

no edital de abertura do processo Nº 001/2020 da COE/CIM de que conforme o Art. 10ª 

do edital  que diz   que o peso ponderado  de votação corresponderá  a seguinte 

distribuição do votos totais 70% docentes, 15% TAEs e 15 % discentes.  

Resultado final para representante docente para o conselho do CIM 

A eleição para a representação no conselho do Centro de Integração do Mercosul 

para a vaga na categoria docente, teve somente uma chapa candidata, sendo assim 

considerada pela COE a eleita para ser a representante da categoria dos docentes junto ao 

conselho do CIM sendo o Prof. Pedro Mascarenhas de Souza Pinheiro o titular, e o Prof. 

Fabio Saraiva da Rocha suplente.  

Resultado final para representante discente para o conselho do CIM 

A eleição para o representante discente não teve nenhuma chapa candidata para o 

pleito até o prazo final estipulado em edital, sendo que a COE fica impossibilitada de 

determinar um representante discente para o conselho do CIM. 

A COE após discussão sobre o assunto com os seus membros, aconselha a nova 

diretoria juntamente com o conselho para que cada curso lotado no CIM tenha uma vaga 

de representante discente, e assim todos os cursos se façam presentes, e orienta que cada 



colegiado juntamente com os DAs dos cursos realizem um pleito interno para a escolha 

do representante discente.  

Considerações finais 

A COE após finalizado o processo de escolha da nova diretoria do Centro de 

integração do Mercosul através do sistema Helios Votting considera o seu trabalho 

finalizado, e com a certeza de que desempenhou um trabalho correto, imparcial e visando 

a autonomia e destaque do Centro de Integração do Mercosul junto a Universidade 

Federal de Pelotas, sendo assim agradecemos o apoio da atual direção e do conselho do 

CIM a essa comissão e deseja a nova diretoria boa sorte  e um excelente trabalho a esses 

próximos 4 anos. 

 

 

Pelotas, 03 de maio de 2021. 

 

Comissão Eleitoral – Centro de Integração do Mercosul 

 

 

 

 


