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Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às onze horas da manhã, no 1 

Gabinete do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus 2 

Sertão, localizado no Distrito de Engenheiro Luiz Englert, município de Sertão/RS, foi realizada a 3 

Reunião com representantes do Conselho de Campus para esclarecer e resolver a situação 4 

ocasionada pelo sistema de votação para a composição da Comissão Eleitoral, nos segmentos 5 

Docentes e Técnico-Administrativos, que foi por uma planilha eletrônica. Participaram da reunião 6 

os conselheiros: Denise Bilibio, Marindia Zeni, Taís Letícia Bernardes e o presidente do Conselho 7 

Odair José Spenthof. Também, se fez presente na reunião o servidor Victor Gonçalves, membro da 8 

Comissão de Elaboração do Regramento do Processo Eleitoral do IFRS (Cerpe). Conforme 9 

orientações recebidas da reitoria e do coordenador da Cerpe, decidiu-se cancelar a eleição 10 

eletrônica e proceder com a eleição por cédulas. Definiu-se que seria encaminhado e-mail a todos 11 

os servidores informando a decisão e informando que a votação será realizada das 12horas às 12 

21horas, na Biblioteca Mário Quintana. Neste ponto a conselheira Marindia lembrou que, desta 13 

forma, não deve atuar como mesária, pois é candidata à Comissão Eleitoral. Assim, a escala de 14 

trabalho dos mesários foi alterada, ficando da seguinte forma: das 12h às 14h Denise e Taís; das 15 

14h às 21h Valdir; das 19h às 21h Márcio. Nada mais a constar, eu, Valdir Francisco Schafer, lavrei 16 

a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos Conselheiros presentes. 17 

Sertão-RS, 22 de agosto de 2019.  18 

 


