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Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às treze horas, no Auditório do 1 

Centro Administrativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 2 

– Campus Sertão, localizado no Distrito de Engenheiro Luiz Englert, município de Sertão/RS, foi 3 

realizada a Reunião com representantes do Conselho de Campus para deliberar sobre as eleições 4 

da Comissão Eleitoral do Campus. Participaram da reunião, representando os Técnicos 5 

Administrativos a Servidora Denise Bilibio, Jamile Deola Sada e Marindia Zeni; Representando o 6 

Presidente do Conselho o  Professor Sergiomar Theisen, Representante da Comunidade Externa 7 

Carla Desordi. A reunião ocorreu devido ao regramento do Edital de Constituição da Comissão 8 

Eleitoral que atribui ao Conselho de Campus as responsabilidades para a eleição da Comissão 9 

Eleitoral, conforme relatado pelo Presidente do Conselho, professor Odair, na reunião realizada em 10 

dezesseis de agosto. Foram tratados os seguintes assuntos: Recursos às inscrições de candidatos 11 

para compor a Comissão Eleitoral - não houve recursos, assim, definiu-se que seriam 12 

homologados todas as inscrições, visto atenderem as disposições do Edital de Constituição da 13 

Comissão Eleitoral e a inexistência de recursos. Eleições da Comissão Eleitoral - a Conselheira 14 

Denise Bilibio deu a sugestão de se fazer a eleição dos Docentes e Técnico-Administrativos por 15 

votação on-line, devido ao baixo quantitativo de conselheiros com disponibilidade para trabalhar 16 

nas eleições e por haver conselheiros inscritos para a Comissão Eleitoral. Denise explicou que havia 17 

conversado com o pessoal da Tecnologia da Informação e esse procedimento era possível para 18 

docentes e técnicos, mas não para discentes, por não haver e-mail institucional dos alunos. A 19 

Conselheira Marindia Zeni manifestou-se favorável à proposta e lembrou que todos os cinco 20 

docentes e técnicos inscritos irão compor a Comissão Eleitoral, sendo que a votação será usada 21 

somente para definir quem seriam os três titulares e quem seriam os dois suplentes. Foi 22 

perguntado se era sigilosa, Denise falou que sim, os Conselheiros aprovaram, lembrando que não 23 

teriam Conselheiros suficiente para atender as eleições dos três segmentos. Ficou decidido que 24 

faria apenas a eleição do segmento dos Discentes por cédulas, onde se montou uma planilha para 25 

os mesários que irão trabalhar dia 22/08/2019, sendo a urna dos Discentes localizada na biblioteca 26 

do Campus. Os mesários que irão atender a votação são: das 8h às 11h Jamile e Luciani; das 11h às 27 

14h Denise e Taís; das 14h às 17h Valdir; das 17h às 19h Marindia e Luna; das 19h às 21h Márcio. 28 

Finalizando a reunião, decidiu-se pelo escrutínio dos votos no dia 23 de agosto, as 9horas, no 29 

Auditório do Prédio Central. Nada mais a constar, eu, Valdir Francisco Schafer, lavrei a presente 30 

ATA, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. Sertão-RS, 21 31 

de agosto de 2019. 32 

 


