
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Res nga

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ELEITORAL DO CAMPUS RESTINGA DO IFRS

ATA Nº 10/2020

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezesete horas e trinta minutos, em

sala virtual cujo endereço estava anexado no convite enviado via e-mail pela Direção Geral para a

lista  de  e-mail  de  discentes  cadastrada,  foi  realizada  a  Reunião  da  Comissão  Permanente  de

Processo Eleitoral (CPPE)  junto ao segmento das/os Discentes do Ins tuto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) do Campus Res nga. A sessão foi convocada pelo

Diretor Geral do  Campus  Res nga, Rudinei Müller;  coordenada pela Presidente da CPPE, Caren

Fulgini  da Silva e secretariada pelo servidor TAE, Diogo da Silveira Terra. A reunião foi convocada

com  a  seguinte  pauta:  Escolher  entre  as/os  Discentes,  uma  pessoa  para  ocupar  a  vaga  de

suplente na representação da categoria Discente do Campus Res nga do IFRS, junto ao CONSUP

do IFRS.  Foi analisado o Edital  Campus  Res nga Nº 25/2020. Reuniram-se, a saber: Caren Silva,

Deise de Lima da Silva, Diogo Silveira Terra, Mikael Marques, Nidiana Pohl dos Santos, Rudinei

Müller, Stefania de Castro e Viviane Baltazar Rodrigues. A colega Caren, na condição de presidente

da  comissão  eleitoral,  tomou  a  palavra  após  a  introdução  do  diretor  geral,  mencionando  a

necessidade de escolha de um membro suplente para a representação discente junto ao CONSUP,

explicando aos presentes certos pormenores do funcionamento da comissão. Falou-se quanto ao

limite de votações de estudantes que também são servidores no  Campus, constando no edital

25/2020 que não havia vedação à par cipação na assembleia, apenas à votação (caso houvesse). A

colega Stefânia manifestou ter interesse apenas como membro tular da comissão (o que não era

o caso agora). Então, a colega Viviane foi a única a manifestar interesse a respeito da vaga de

suplência.  Não havendo contestação,  Viviane Baltazar passou a ser a escolhida como  membro

suplente formando dupla com o estudante Maicon Roberto Lima da Ma a, eleito na vaga tular

discente,  conforme edital  25/2020.  Nada  mais  a  ser  tratado,  o  Diretor Geral,  Rudinei  Müller,

declarou encerrada a reunião.  E, para constar,  eu,  Diogo da Silveira Terra,  Secretário  da CPPE,
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lavrei a presente ata, que, após lida, corrigida e aprovada pela Presidente da CPPE, Caren Fulgini

da Silva, segue datada e assinada. Porto Alegre, quatro de Dezembro de dois mil e vinte.

Caren Fulgini  da Silva 
Presidente da CPPE do Campus Res nga do IFRS
Portaria Nº 199/2020
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