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Ata Nº 01/2018  
1ª Reunião Extraordinária do Conselho do Campus Rolante 

 

Ao segundo dia do mês de janeiro de dois mil e dezoito, com início às catorze horas, nas dependências 1 

do Campus Rolante, realizou-se a primeira reunião extraordinária do Conselho de Campus – Concamp, 2 

com o objetivo de deliberar sobre a seguinte pauta: Procedimentos para realização do processo de 3 

eleição da Comissão Eleitoral do Campus Rolante para consulta de Reitor (a) do IFRS. A reunião foi 4 

presidida pela Diretora-geral substituta, Letícia Martins de Martins, sendo secretariada pela Chefe de 5 

Gabinete, Victoria Cristina Souza. Participaram da reunião os seguintes conselheiros: Cláudia Dias 6 

Zettermann (conselheira titular); Luciano Nascimento Corsino (conselheiro titular); Francisco Tardelli da 7 

Silva (conselheiro titular); Pablo Oliveira de Oliveira (conselheiro suplente); Jéssica Brasil Licarasa 8 

(conselheira titular); Fernanda Larissa Müller (conselheira suplente). Constatado o quórum, a presidente 9 

em exercício do Concamp, Diretora-geral Substituta, Letícia Martins de Martins, abriu os trabalhos. A 10 

Diretora Letícia chama a conselheira suplente, Fernanda Larissa Müller e o conselheiro suplente Pablo 11 

Oliveira de Oliveira, para assinarem o Termo de Posse. A Diretora Letícia leu a Resolução nº 117, que 12 

aprova o Edital de Constituição de Comissão Eleitoral de Campus do IFRS, para sanar quaisquer 13 

dúvidas. Fica definido que a Ficha de Inscrição para a Comissão Eleitoral do Campus, devidamente 14 

preenchida e assinada, deverá ser entregue fisicamente ou via email ao Gabinete do Campus Rolante; 15 

Fica definido que caso haja necessidade de eleição para a Comissão Eleitoral do Campus Rolante, a 16 

urna de votação ficará na Academia Physical Center, onde a conselheira Jéssica Brasil trabalha das 17 

09h às 18h, para facilitar a votação dos estudantes no centro de Rolante e após será trazida para o 18 

Gabinete do Campus, onde ficará das 18h às 21h, sob a responsabilidade da conselheira Maria Carmen 19 

da Costa Carvalho Gomes; Fica definido que a Diretora Letícia levará e buscará a urna no primeiro local 20 

de votação; Nos dias 11 (onze) e 16 (dezesseis) de janeiro, conforme cronograma, o conselheiro 21 

Francisco ficará de plantão, para responder recursos, caso sejam solicitados; A Diretora Letícia fará a 22 

contagem dos votos com o auxílio do conselheiro Francisco, no dia16 (dezesseis) de janeiro, conforme 23 

cronograma, pela manhã; A Diretora Letícia divulgará as informações para inscrições para a Comissão 24 

Eleitoral do Campus aos alunos e será enviado via e-mail do Gabinete, informações aos servidores; O 25 

conselheiro Pablo ficará responsável pelas publicações referentes ao processo de eleição da Comissão 26 

Eleitoral do Campus Rolante, junto ao servidor Paulo Josué Goulart da Silva; Para o dia da votação, a 27 

Diretora Letícia pede cuidado com as listas de alunos e servidores, conferir se os nomes estão 28 

devidamente atualizados; Nada mais havendo a tratar, a  presidente em exercício do Concamp, Letícia 29 

Martins de Martins, agradeceu   a   presença   de   todos   e   deu   por encerada, às catorze horas e 30 

cinquenta minutos, a primeira reunião extraordinária do Concamp, da qual eu, Victoria Cristina de 31 



Souza, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais 32 

presentes. 33 
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