Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Ibirubá
Conselho de Campus
ATA Nº 04/2019
Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove às treze horas e
cinquenta minutos, no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Sul, Campus Ibirubá, localizado a Rua Nelsi Ribas Fritsch, Nº 1111,
reuniram-se no Auditório Biblioteca, os membros representantes do Conselho, na
segunda (02ª) reunião extraordinária de 2019 do Conselho de Campus, para ser
apreciada a seguinte pauta: 1) Designar
a
comissão
responsável
pelo
acompanhamento da eleição da comissão eleitoral local. A sessão foi coordenada
pela Professora Migacir Trindade Duarte Flôres e secretariada, neste ato, pelo
Chefe de Gabinete Substituto Felipe Iop Capeleto. Estiveram presentes os
seguintes conselheiros: Representante dos Docentes: Tiago Rios da Rocha,
Anderson de Oliveira Fraga, Renata Porto Alegre Garcia. Representantes dos
Técnicos Administrativos: Talita Luiza de Medeiros Ferro, Vanessa Soares de Castro,
Iuri Guissoni Quaglia. Representante dos Discentes: Décio Roberto Rauch Junior.
Declarada aberta a sessão, a reunião foi iniciada com a professora Migacir
informando sobre a pauta e explanando sobre a regulamentação do processo eleitoral
discutido na reunião do Consup em doze de agosto de 2019. Decidiu-se por
unanimidade que a condução do processo de escolha da comissão eleitoral será
realizada pelos conselheiros do Concamp. Após, foram decididas as atividades e
cronograma da comissão que conduzirá o processo de escolha da comissão eleitoral,
ficando cada conselheiro responsável pelo processo abaixo descrito:
- 14/08 a 18/08 - Inscrições – serão realizadas no Gabinete no horário de
funcionamento do mesmo, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30. Assim como
serão aceitas inscrições pelo email do gabinete.
- 19/08 – Publicação da lista preliminar – Conselheiro Tiago e Talita
- 20/08 – Recursos – Conselheiro Tiago e Talita
- 21/08 – Divulgação da lista de homologados - Conselheiro Tiago e Talita
- Listas de votantes: Vanessa
- Cédulas e Urnas – Iuri
- Cronograma para o dia da eleição:
10h às 12h – Renata e Anderson
12h às 14h – Adriana e Talita
14h às 16h – Tiago e Migacir
16h às 18h – Vanessa e Iuri
18h às 20h – Vanessa e Helder

20h às 22h – Décio, Vanessa, Vitor Hugo e demais conselheiros para a contagem dos
votos.
Terminadas as apreciações, às quatorze horas e trinta e cinco minutos, a
professora Migacir agradeceu a todos e deu por encerrada a sessão. Nada mais
havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por
mim e pelos presentes. Ibirubá, RS, cinco de junho de dois mil e dezenove.
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