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ATA Nº 07/2019 

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 

realizado a reunião da Comissão Eleitoral do Campus para sorteio público dos inscritos à Mesários 4 

e/ou Escrutinadores para as mesas receptoras e apuradora de votos do processo eleitoral. 5 

Estiveram presentes na reunião os abaixo assinados. Iniciando a reunião o Presidente 6 

cumprimentou a todos e informou que o professor Heron Lisboa de Oliveira solicitou o 7 

desligamento da comissão eleitoral devido à “descompatibilização como membro suplente desta 8 

Comissão Eleitoral em razão de atender o art. 34 de seu Regulamento onde consta ‘É vedado aos 9 

membros das Comissões Eleitorais, titulares e suplentes, a realização de qualquer manifestação 10 

e/ou contribuição nas campanhas eleitorais’. Tal decisão está embasada no compromisso que 11 

todos/as da Comissão nos comprometemos pela ética e imparcialidade no processo eleitoral.” 12 

Também, foi debatido a alteração do cronograma de visitas em função do e-mail enviado pela 13 

professora Elisane, o qual trazia que “no Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio a visita 14 

dos candidatos está agendada para o dia 23/09 (segunda-feira) das 20h20min às 20h50min. Neste 15 

dia está agendado uma prova com a turma 2018, assim, eu gostaria de verificar se é possível 16 

antecipar esta visita nesta turma para o primeiro horário da noite, ou seja, das 19h40min às 17 

20h10min”. Ficando alterado o horário de visitas conforme o solicitado, passando o horário das 18 

visitas do PROEJA para o Agronegócio e vice e versa. Quanto à pauta do dia, informou-se que para 19 

o primeiro turno de trabalho dos mesários foram recebidas 07 (sete) inscrições e para o segundo 20 

turno de trabalho 06 (seis) inscrições. Desta forma, procedeu-se o sorteio dos mesários que 21 

atuarão no primeiro turno de trabalho (das 8h30min às 15h30min), visto serem necessários apenas 22 

06 (seis) pessoas. Os sorteados foram: Carla Alves – TAE, Claudio Antônio Vieira – Discente, Cleidiane 23 

Corral – Discente, Fábio Franzon – Docente, Roberto Valmorbida de Aguiar – Docente e Silvia Maria Polito 24 

Ascari – TAE. Ficando o inscrito Édson Régis de Jesus – TAE de fora da escala de trabalho. Ainda, informou-se 25 

que para o segundo turno de trabalho (das 15h30min ao escrutínio) atuarão: Alex De Conto Zampiron – 26 

Discente, Ana Paula Rezzadori – Discente, Josimar de Aparecido Vieira – Docente, Marta Marlice Hanel – 27 

TAE, Sabrina Rodrigues de Sousa – Docente e Valdir Bernardo Tamanho – Docente. Registrou-se que em 28 

caso de segundo turno das eleições será necessário a convocação de mesários/escrutinadores, visto que se 29 

inscreveram apenas para o primeiro turno eleitoral: Josimar de Aparecido Vieira – Docente e Silvia Maria 30 

Polito Ascari – TAE. Ainda, foram levantados nomes para desempenhar a função de mediador dos debates, 31 

ficando definido como mediador o professor Odivan Zanella. Também, registrou-se que houve a 32 

retificação do local do 3º debate, passando do Ginásio Esportivo para o Auditório Central. Nada mais a 33 

constar, eu, Maríndia Zeni, lavrei a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada por mim 34 

e pelos presentes.  35 

Juliano Hideo Hashimoto ___________________________________________ 36 

Odivan Zanella ___________________________________________  37 
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Silvar Antônio Botton ___________________________________________ 38 

Gainete Santos Marques ___________________________________________ 39 

Marindia Zeni ___________________________________________  40 

Maiara Falcade ___________________________________________ 41 


