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No quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, com início às treze 1 
horas e trinta minutos, foi realizada a segunda reunião da Comissão Eleitoral Local do 2 
campus Restinga do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A reunião foi realizada na 3 
Sala 512 do campus, localizado na Rua Alberto Hoffmann, 285, Bairro Restinga – Porto 4 
Alegre. A reunião foi presidida pela servidora Thaís Teixeira da Silva e secretariada por 5 
mim. Estiveram presentes também os servidores Andreza Cunha, Denise Elisabete da 6 
Silva Gorski, Matheus Perin, Gabriella Fraga da Ré, Diego Monte Blanco, Tadeu Luis 7 
Tiecher e os estudantes Mari Rosane Duarte Oliveira, Abner dos Santos da Silva, Ana 8 
Paula da Silva Rocha e Lúcio Costa da Rocha. As estudantes Deise Valeria Barboza 9 
Paiva e Viviane Baltazar Rodrigues justificaram ausência. Thaís iniciou a reunião 10 
conferindo quais documentos e pré-requisitos seriam necessários para que as 11 
candidaturas a Diretor Geral fossem aceitas. Ambas as candidaturas foram homologadas 12 
pela Comissão Eleitoral Local do Campus Restinga. Thaís informou que falou com os 13 
servidores do setor de Infraestrutura sobre quais murais poderão ser utilizados. Decidiu-14 
se que os murais entre os blocos dois e três do Campus serão utilizados. Matheus sugeriu 15 
que os espaços sejam divididos e medidos, para que os candidatos saibam o tamanho do 16 
espaço do qual irão dispor. Gabriella questionou se os servidores que também são 17 
estudantes deveriam ser orientados a respeito do seu voto. Thaís disse que os servidores 18 
que também são estudantes votam como servidores, e que as listas de votantes serão 19 
divulgadas no site da Instituição. Thaís e Andreza compartilharam que vão elaborar um 20 
material de divulgação online sobre o que pode e o que não pode ser feito durante o 21 
processo eleitoral. Diego sugeriu que o material elaborado procure motivar a participação 22 
na votação. Thaís e Andreza então argumentaram que isso será feito mais perto da data 23 
da eleição. Andreza comentou das dificuldades técnicas para disponibilizar espaço para 24 
propaganda eleitoral dos candidatos no site da Instituição e, então, Gabriella sugeriu que 25 
seja avisado aos candidatos que não há disponibilidade técnica para isso. Diego 26 
comentou sobre a importância do planejamento, por parte da Comissão, do debate entre 27 
os candidatos. Thaís sugeriu que fosse aberto um formulário para que a comunidade 28 
acadêmica possa sugerir temas e perguntas. A Comissão conversou sobre a viabilidade 29 
ou não de os participantes do debate poderem elaborar perguntas na hora para os 30 
candidatos. Tadeu chamou a atenção para o fato de que cada pergunta feita deve ser 31 
direcionada aos dois candidatos. Denise sugeriu que cada candidato indique um 32 
representante para participar da organização do debate junto à Comissão. Abner 33 
questionou se os debates aconteceriam em todos os turnos de funcionamento da 34 
Instituição e se os professores seriam obrigados a liberar os estudantes para participar. 35 
Diego falou que normalmente o Setor de Ensino envia um e-mail para os professores, 36 
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orientando sobre a liberação dos estudantes para participação. Thaís sugeriu que a 37 
reunião com os candidatos seja feita no dia 11.09.19, quarta-feira, pela manhã. Gabriella 38 
lembrou que nesse dia já iniciam os Conselhos de Classe. Thaís, Fernanda, Matheus, 39 
Tadeu e Abner confirmaram presença nessa reunião. O ponto de pauta seguinte foi a 40 
definição do local de votação. Thaís avisou que deixou reservada a sala 118 e ficou 41 
decidido que o local de votação para todos os segmentos será a Biblioteca. Lúcio sugeriu 42 
que a Biblioteca não funcione normalmente no dia da eleição, mas a Comissão decidiu 43 
que será definida uma área de votação dentro da Biblioteca e que não teria problema o 44 
local funcionar normalmente. Thaís lembrou que os candidatos podem avisar com 24h de 45 
antecedência as visitas às salas de aula e que disponibilizou no Drive uma planilha para 46 
que os integrantes da Comissão preencham em que horários poderiam acompanhar as 47 
visitas. Diego sugeriu que, caso nenhum candidato proponha o debate, que a Comissão 48 
propusesse um dia para uma conversa entre os candidatos e a comunidade.A data ficou 49 
em aberto a partir do dia 23.09, com exceção do dia 28.09. Nada mais havendo a constar, 50 
eu, Fernanda Knecht, lavro a presente ata, por mim assinada e pelos demais presentes. 51 
 
Abner dos Santos da Silva _______________________________________________ 
Ana Paula da Silva Rocha _______________________________________________  
Andreza Lima Marimon da Cunha _________________________________________ 
Denise Elisabete da Silva Gorski __________________________________________ 
Diego Monte Blanco ____________________________________________________  
Fernanda Knecht ______________________________________________________ 
Gabriella Fraga da Ré ___________________________________________________ 
Lúcio Costa da Rocha ___________________________________________________ 
Mary Rosane Duarte de Oliveira ___________________________________________ 
Matheus Perin _________________________________________________________ 
Tadeu Luis Tiecher ______________________________________________________ 
Thaís Teixeira da Silva __________________________________________________  
 

(a via original encontra-se assinada e arquivada) 


