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EDITAL CAMPUS VERANÓPOLIS N º 027/2019 

ESCOLHA DO NOME DA BIBLIOTECA

A Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Avançado Veranópolis do Instituto Federal de

Educação,  Ciência  e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS),  torna público o Edital  Campus

Veranópolis nº 027/2019 – Escolha do Nome da Biblioteca. 

DO OBJETIVO 

O presente edital tem como objetivo regulamentar a escolha do nome da biblioteca do Instituto

Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Rio  Grande  do  Sul  (IFRS)  Campus Avançado

Veranópolis. O nome escolhido será adotado como identificação oficial da biblioteca. 

DOS NOMES PARA VOTAÇÃO 

a)  serão  homenageados  personalidades  que  tenham  contribuído  de  forma  significativa  para  a

Literatura, Cultura e/ou Educação no município de Veranópolis-RS;

b) a seleção das personalidades a serem homenageadas será realizada em parceria com a Biblioteca

Pública Mansueto Bernardi de Veranópolis-RS; 

c) serão homenageados as personalidades, cujos familiares concederam autorização; 

d) o nome que passará a identificar a biblioteca não poderá ser de pessoa viva, de acordo com a Lei

Nº  6.454,  de  24  de  outubro  de  1977,  que  dispõe  sobre  a  denominação  de  logradouros,  obras,

serviços e monumentos públicos, e dá outras providências. 

DA VOTAÇÃO

 A votação ocorrerá na Biblioteca do IFRS Campus Veranópolis, do dia 23 a 29 de outubro de 2019,

período em que se comemora a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, instituída pelo Decreto

nº 84.631, de 09/04/1980. 
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DA PARTICIPAÇÃO

A votação para a  escolha do nome da biblioteca terá  a participação da comunidade acadêmica

composta por docentes, discentes (inclusive egressos) e técnicos administrativos. 

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

a) havendo empate ou número aproximado de votos entre duas personalidades homenageadas, será

realizado uma nova votação na primeira semana de novembro de 2019;

b) permanecendo o empate, a escolha da personalidade que dará nome à biblioteca será decidido

entre os membros da equipe do projeto. 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E PREMIAÇÃO

a) a divulgação do resultado e premiação será realizada no dia 04 de novembro de 2019, junto à

comunidade acadêmica, e publicado nos canais oficiais de comunicação e murais do IFRS Campus

Avançado Veranópolis;

b)  serão premiados,  por  curso,  os três primeiros alunos que mais emprestam livros físicos,  em

comemoração à nova identidade da biblioteca do IFRS Campus Veranópolis;

c) a data da inauguração oficial da biblioteca será definida e divulgada pela equipe do projeto. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Eventuais questões não previstas neste edital serão resolvidas pela equipe do projeto, assim como

todas as ações e deliberações relevantes orientadas por este edital. 

Veranópolis, RS 17 de outubro de 2019. 


