
Grêmio Estudantil - GETAE

Gestão 2021

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Bento
Gonçalves, através da Coordenadoria de Assuntos Estudantis – CAE e em conjunto como Grêmio
Estudantil dos Técnicos em Agropecuária, Enologia e Informática - GETAE, faz saber que estão
abertas as inscrições de chapas para a eleição da nova Diretoria do Grêmio Estudantil GETAE -
Gestão 2021.

Poderão se inscrever para a diretoria do Grêmio Estudantil, estudantes regularmente
matriculados e frequentes em um dos Cursos Técnicos Integrados ou Subsequentes ao Ensino
Médio do Campus Bento Gonçalves do IFRS que não estejam encerrando seu último ano previsto
em matrícula na instituição.

A chapa concorrente à Diretoria do GETAE deverá contar com estudantes de todos os Cursos
Técnicos Integrados ao Ensino Médio, podendo contar também com estudantes dos cursos
subsequentes.

A Diretoria do GETAE é composta pelos seguintes cargos:

- Presidente,
- Vice Presidente,
- 2 Secretários Gerais,
- 2 Tesoureiros,
- 3 Secretários de Eventos Sociais,
- 3 Secretários de Movimentos Culturais,
- 3 Secretários de Atividades Esportivas,
- 3 Secretários de Imprensa.

As inscrições das chapas concorrentes para a Diretoria do GETAE serão realizadas por meio
do formulário eletrônico disponível em https://forms.gle/qjG3XWGT99oGTsW97, conforme prazo
estabelecido no Cronograma deste Edital.

A homologação das inscrições das chapas será realizada pela CAE, observando as previsões
do Regulamento Disciplinar Discente.

A divulgação oficial das chapas homologadas será realizada através do sítio eletrônico:
https://ifrs.edu.br/bento, bem como, autorizada a propaganda eleitoral através do e-mail, redes
sociais e aplicativos de comunicação individual ou de grupos, dentro do prazo estabelecido pelo
Cronograma deste Edital e em conformidade com o Regulamento Disciplinar Discente do Campus.

A votação para escolha entre as chapas homologadas será realizada por meio da plataforma
Moodle, disponível em https://moodle.bento.ifrs.edu.br/, onde haverá um ambiente específico para
este fim, cujo link será disponibilizado posteriormente.

Considerar-se-ão aptos a votar todos os estudantes com matrícula regular e ativa nos cursos
técnicos de nível médio e de formação profissional (cursos Integrados e subsequentes).

Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples entre os votos válidos.

https://forms.gle/qjG3XWGT99oGTsW97
https://ifrs.edu.br/bento/documentos/regulamento-disciplinar-discente-aprovado-pelo-conselho-de-campus-conforme-resolucao-no-023-2017-e-alterado-pela-resolucao-no-034-2018/
https://ifrs.edu.br/bento
https://moodle.bento.ifrs.edu.br/


A votação ocorrerá no dia 17 de junho a partir das 0h até as 23h e 59min, pelo Horário Oficial
de Brasília.

O resultado da eleição será tornado público através de reunião virtual a ser realizada no dia
seguinte ao do pleito, no dia 18 de junho, às 9 horas, com representante da CAE, da gestão atual do
GETAE e dois representantes de cada chapa concorrente.

A Diretoria eleita inicia sua gestão a partir do dia 05 de julho de 2021.

Havendo somente uma chapa concorrente, e essa tendo sua candidatura homologada, não
haverá processo eleitoral e a chapa concorrente será considerada como eleita.

CRONOGRAMA

DATA EVENTO

02/06/2021 Publicação do Edital

02 a 10/06/2021 Período de inscrições

11/06/2021 Divulgação dos inscritos

11 a 16/06/2021 Prazo para campanha

17/06/2021 Eleições - das 0h às 23h59min

18/06/2021 Divulgação do Resultado Final

Bento Gonçalves, 02 de junho de 2021.

_________________________________               ____________________________________
Ana Cláudia Kirchhof Gabriela Zorzi

Coordenadoria de Assuntos Estudantis Presidente do GETAE 2020

Usuário
Carimbo




