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Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala de reuniões 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 

realizado a reunião da Comissão Eleitoral do Campus com os candidatos ao cargo de Diretor-geral 4 

do Campus, conforme convite prévio realizado aos candidatos por e-mail e convocação formal 5 

realizada aos membros da Comissão Eleitoral de Campus. Estiveram presentes na reunião os 6 

membros abaixo assinados e os candidatos Fernando Machado dos Santos, Marcos Antônio de 7 

Oliveira e Odair José Spenthof. Iniciando a reunião o Presidente comprimento a todos e repassou 8 

aos presentes informações gerais quanto as disposições dos Regulamentos Eleitorais. Os 9 

candidatos manifestaram interesse em realizar visitas em sala de aula, ficando definida reunião 10 

para amanhã, dia 11 de setembro, as 13horas, na sala de reuniões do Centro Administrativo, para 11 

planejar o cronograma de visitas nas salas de aula. Os candidatos também manifestaram interesse 12 

na realização de debates, ficando combinado que os candidatos enviarão e-mail à Comissão 13 

Eleitoral de Campus pedindo debate; sendo previsto como data para debate o dia 27 de setembro, 14 

sendo pela manhã aos discentes do diurno, pela tarde aos servidores e a noite aos discentes do 15 

noturno. Esclareceram-se dúvidas quanto aos espaços destinados à propaganda eleitoral. Também, 16 

foram esclarecidas questões quanto ao horário diário para a campanha eleitoral, visto que o 17 

campus conta com regime de residência aos discentes dos cursos integrados; definiu-se que 18 

diariamente a campanha eleitoral poderá ser realizada das 07 (sete) às 22 (vinte e duas) horas. O 19 

candidato Odair solicitou consulta à Comissão Central quanto ao uso da fórmula no que se refere 20 

ao total de votantes, ao invés de votos válidos para definição da eleição em primeiro turno. Nada 21 

mais a constar, eu, Maríndia Zeni, lavrei a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada 22 

por mim e pelos presentes.  23 

Elísio de Camargo Debortoli ___________________________________________ 24 

Juliano Hideo Hashimoto ___________________________________________ 25 

Odivan Zanella ___________________________________________  26 

Heron Lisboa ___________________________________________ 27 

Silvar Antônio Botton ___________________________________________ 28 

Gainete Santos Marques ___________________________________________ 29 

Marindia Zeni ___________________________________________  30 

Jamile Cristina Deola Sada ___________________________________________ 31 
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Jonas Gradin ___________________________________________ 32 

Luis Henrique Rigo ___________________________________________ 33 

Maiara Falcade ___________________________________________ 34 

Élinton Wojeiechowski ___________________________________________ 35 

Claiton Schneider ___________________________________________ 36 

Fernando Machado dos Santos ___________________________________________ 37 

Marcos Antônio de Oliveira ___________________________________________ 38 

Odair José Spenthof ___________________________________________ 39 
40 


