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EDITAL CAMPUS OSÓRIO Nº 33/2021

PROCESSO ELEITORAL PARA A ESCOLHA DE REPRESENTANTES DISCENTES PARA A
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DE AÇÕES DE ENSINO (CAGE), A COMISSÃO DE
GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO (CGAE) E A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E

GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO (CAGPPI)

ATA DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às onze horas, o presidente da
COPPE, Claudino Andrighetto, buscou, no sistema eletrônico eleitoral do Campus Osório, a
totalização dos votos referente ao processo eleitoral para a Comissão de Avaliação e Gestão
de Ações de Ensino (CAGE), a Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE)
e a Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de Pesquisa e Inovação (CAGPPI),
exclusivamente para o segmento discente, em que o pleito ocorreu no dia de ontem. Para o
presente processo eleitoral, houve eleição para duas Comissões, a saber, CAGE e CAGPPI. Para
a CAGE, eleição realizada em https://web.osorio.ifrs.edu.br/coppe/eleicoes/54/, registre-se por
meio deste a seguinte apuração: i) número total de votos: vinte e cinco (25); ii) votos em branco:
zero (0); iii) votos nulos: zero (0). O número total de votos para essa eleição ficou assim
distribuído, do mais votado para o menos votado: i) Laura Nedel Drebes, quinze (15); ii) Bianca
Dutra Guidoni, cinco (5); iii) Kevyn Kenydy Fernandes Frassão, quatro (4); iv) Tainara Lima Da
Silva, um (1); v) Marcos Paulo Walther Da Silva, zero (0). Para a CAGPPI, eleição realizada em
https://web.osorio.ifrs.edu.br/coppe/eleicoes/55/, registre-se por meio deste a segunda apuração:
i) número total de votos: vinte e um (21); ii) votos em branco: zero (0); iii) votos nulos: zero (0). O
número total de votos para essa eleição ficou assim distribuído, do mais votado para o menos
votado e, no caso de empate, já ordenado pelo candidato de maior idade para o de menor idade:
i) Laura Nedel Drebes, quinze (15); ii) Kevyn Kenydy Fernandes Frassão, três (3); iii) Raquel
Estigarribia Lima, um (1); iv) Tainara Lima Da Silva, um (1); v) Victórya Leal Altmayer Silva, um (1);
vi) Gabriel Da Silva Dos Anjos, zero (0). Os números apresentados nesta ata também
encontram-se disponíveis para consulta no próprio site do sistema eleitoral. Sem mais a registrar,
a redação da presente ata de apuração será compartilhada por e-mail com os demais membros
da Comissão Eleitoral e, a seguir, o documento será publicado juntamente ao Resultado
Preliminar.
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