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Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta minutos, através do

Google Meet, foi realizada a Reunião Ordinária da CEP-BG. A sessão foi convocada pelo Presidente

da  referida  comissão,  Áureo  Vandré  Cardoso,  e  secretariada  pelo  Giovani  Farina.  Além deles,

estiveram presentes os  membros  da CEP-BG Daniel  de Moura,  Ivan Prá,  Jair  Matias da Rosa e

Taiane da Silva Bartz.  O membro Elimoel  Abrão Elias justificou previamente a sua ausência.  A

reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1.  Avaliação dos processos eleitorais realizados; 2.

Processos eleitorais em andamento; 3. Avaliação do próximo edital; 4. Outros assuntos. Sobre o

primeiro ponto da pauta, Áureo apresentou os resultados de cada edital separadamente. O Edital

Nº 001/2021/CEP-BG, destinado à escolha de membros da Comissão de Assistência Estudantil do

Campus Bento Gonçalves do IFRS, teve apenas uma inscrição para uma vaga de representante do

Segmento Técnico-Administrativo em Educação (TAE), e nenhum candidato inscrito para a vaga de

representante do Segmento Discente – Ensino Superior. Assim, coube à Direção-Geral do Campus

Bento  Gonçalves  designar  e  nomear  o  discente  para  representar  este  segmento,  conforme

estabelecia o Edital. O Edital Nº 002/2021/CEP-BG, destinado à escolha de membros da Comissão

de  Avaliação  e  Gestão  de  Projetos  de  Pesquisa  e  Inovação  (CAGPPI)  do  Campus,  teve  nove

candidatos  docentes,  cinco  candidatos  TAE  e  seis  candidatos  discentes.  Foram  eleitos  quatro

titulares e um suplente para cada segmento, sendo a primeira eleição realizada pelo Moodle. O

Edital  Nº  003/2021/CEP-BG,  destinado  à  escolha  de  membros  da  Comissão  de  Avaliação  e

Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE)  do  Campus,  teve três  candidatos  docentes;  dois

candidatos TAE e dois candidatos discentes. Havia quatro vagas para representantes titulares e

uma para suplente em cada segmento. Como não houve candidatos inscritos para suprir todas as

vagas, coube à Direção-Geral do Campus designar e nomear o discente que representante deste

segmento, conforme estabelecia o Edital. O Edital Nº 004/2021/CEP-BG, destinado à  escolha de

membros  do  Núcleo  de  Educação  a  Distância  (Nead)  do Campus,  teve  três  inscrições  para



membros titulares e uma componente responsável pela área pedagógica, então não foi preciso

realizar eleições, pois havia de três a sete vagas para membros titulares e uma para responsável da

área pedagógica. O segundo ponto da pauta iniciou pelo Edital Nº 005/2021/CEP-BG, destinado à

escolha de um representante de cada segmento e seu respectivo suplente para a Comissão Própria

de Avaliação (CPA) do Campus. Até o início da manhã desta data havia apenas um estudante e um

TAE  inscritos. O  Edital  Nº  006/2021/CEP-BG,  destinado  à  escolha  de  membros  da  Comissão

Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus Bento Gonçalves do IFRS, ainda está com o

período de inscrições aberto. Por fim, foi informado que não houve nenhum recurso ou qualquer

forma de contestação aos processos encerrados e em andamento, e toda a comunicação formal

(envio de ofícios,  solicitação de informações à CRA e à  CGP,  etc)  ocorre através  do e-mail  da

Comissão Eleitoral,  o qual está disponível  para qualquer membro da CEP-BG auditar,  mediante

solicitação. Dentro do terceiro ponto da pauta, foi comentado sobre o edital Nº 007/2021/CEP-BG,

destinado  à escolha  de  representante  suplente  dos  técnico-administrativos  em  educação  do

Campus no Conselho Superior (Consup) do IFRS. Nesse momento, Áureo solicitou aos servidores do

segmento  TAE  que  se  manifestassem  e  saíssem  da  reunião,  caso  tivessem  interesse  em  se

candidatar no Edital 007, consoante as normativas vigentes. Ninguém se manifestou. Em seguida,

Áureo informou que recebidas as demandas, tem elaborado as minutas dos editais, submetendo-

as ao Ivan,  Giovani  e  ao setor demandante,  para posteriormente compartilhar  com os demais

membros da CEP uma versão mais afinada com a proposta. Está prevista a mesma data de votação

para os editais 006 e 007, acima mencionados. Em função disso, apenas para evitar qualquer tipo

de  problema,  o  Ivan  sugeriu  datas  distintas,  por  mais  que  se  trate  de  processos  eleitorais

destinados a segmentos distintos, e, por isso, cada um deles visível apenas aos seus respectivos

eleitores, conforme demonstrado diretamente no ambiente virtual pelo Ivan. Áureo justificou a

manutenção da mesma data justamente no intuito de otimizar os trabalhos e acreditar que isso

não vá causar confusão aos eleitores, o que foi  aceito pelos demais membros.  Dessa forma, o

edital 007 será publicado na data desta reunião. Áureo informou também que solicitará a lista de

docentes  à  CGP  apenas  caso  haja  mais  de  um  candidato  inscrito,  para  evitar  trabalho

desnecessário. Ivan lembrou a importância de mobilizar os TAEs, para que participem das eleições,

já que a adesão do segmento aos processos  têm sido muito baixa, o que se justifica até mesmo

pelo fato do Moodle não fazer parte da rotina de trabalho desse grupo, diferente do que ocorre

com os docentes. Áureo se comprometeu a encaminhar oportunamente um email específico aos
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TAEs, que trate da importância da participação nas votações. Jair sugeriu que seja enviado também

um tutorial com o passo a passo para uso do ambiente virtual. Áureo informou que a reunião foi

convocada para formalizar os trabalhos da CEP, mas também para sensibilizar os colegas que não

têm participado dos trabalhos, sequer dando ciência dos e-mails recebidos. Em virtude de algumas

demandas  de  processos  eleitorais  por  parte  de  entidades  estudantis,  como  o  Grêmio  e  os

Diretórios,  ficou  definido  que  essas  entidades  têm  autonomia  para  organizar  suas  próprias

eleições, não cabendo à CEP conduzi-las, embora fique autorizado o uso do ambiente virtual de

votação, se for solicitado, assim como prestado o devido apoio por parte desta comissão. Áureo

sugeriu inclusive a criação de um texto padrão com essas orientações, até mesmo para que a CEP

se exima de qualquer responsabilidade que não lhe caiba. Nada mais a ser tratado, o Presidente da

Comissão,  Áureo Vandré  Cardoso,  declarou  encerrada  a  reunião.  E,  para  constar,  eu,  Giovani

Farina, Secretário da CEP-BG, lavrei  a presente ata,  que, após lida e aprovada,  segue por mim

datada e assinada após a anuência dos demais participantes, realizada por email. Bento Gonçalves,

primeiro de julho de dois mil e vinte e um.
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