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EDITAL CAMPUS OSÓRIO Nº 26/2021

PROCESSO ELEITORAL PARA A ESCOLHA DOS MEMBROS ESTUDANTES EGRESSOS
PARA A COMISSÃO LOCAL DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS

Ata nº 01
Sorteio Público

Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez horas, por meio da sala virtual
Google Meet (https://meet.google.com/jdb-imha-juu), foi realizada uma reunião para realização do
Sorteio Público de que trata o processo eleitoral regido pelo Edital Campus Osório número vinte e
seis do corrente ano, em que estiveram presentes os membros da Comissão Permanente de
Processo Eleitoral, Claudino Andrighetto, Luã Alfredo Gonçalves, Abel da Silveira Viana, Tainara
Lima da Silva, a Chefe de Gabinete da Direção-Geral, Vera Marisa Gasparetto, a egressa e
candidata Júlia Oscar Destro. Após as saudações iniciais entre os participantes, Claudino,
enquanto presidente da Comissão Eleitoral, iniciou explicando como se daria o Sorteio Público,
que aconteceria por meio de ferramenta online, com o objetivo de classificar os três candidatos
em primeiro, segundo e terceiro lugar, possibilitando o aproveitamento do resultado final em caso
de necessidade de substituição do representante egresso durante o período do mandato
vinculado ao presente processo seletivo. Na sequência, compartilhando a janela do computador
para que todos pudessem acompanhar, Claudino fez uma demonstração de como irá ocorrer o
sorteio pela ferramenta https://www.sorteiogo.com/pt-br/sorteio/nomes, utilizando o nome de
alguns participantes da reunião. Todos esclarecidos quanto aos procedimentos, Claudino
alimentou a ferramenta de sorteio com o número de matrícula de estudante de cada candidato,
respeitando a ordem de inscrição e realizou o procedimento de sorteio. O resultado final foi: em
primeiro lugar, 08040327, em segundo lugar, 08040221 e, em terceiro lugar, 08040249,
respectivamente as egressas Rafaela da Silva Andreoli, Ana Clara Jardim da Silva e Júlia Oscar
Destro. O resultado do sorteio ficou disponível em https://www.sorteiogo.com/pt-br/r/y3K2yE,
tendo ocorrido exatamente às dez horas e cinco minutos. Após a realização do sorteio, Claudino
perguntou aos participantes se havia alguma dúvida quanto ao procedimento realizado, mas todos
se mostraram satisfeitos. Foi acordado que seria lavrada a ata da reunião e encaminhada por
e-mail aos participantes para que manifestassem sua aprovação, legitimando os demais
encaminhamentos necessários para o encerramento do referido processo eleitoral. Sem mais
havendo a tratar, o presidente da comissão eleitoral declarou encerrada a reunião às dez horas e
oito minutos e lavrou a presente ata.
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