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Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

 

ATA Nº 003/2018  

 

Ata da reunião da Comissão Eleitoral responsável pelo processo de Eleição do representante dos 

Técnicos-Administrativos da Reitoria no Conselho Superior do IFRS (CONSUP) 

 

Ao décimo oitavo dia do mês de abril de dois mil e dezoito a Comissão Eleitoral responsável pelo 1 

processo de Eleição do representante dos Técnicos-Administrativos da Reitoria no Conselho Superior do 2 

IFRS (CONSUP) reuniu-se na sala 801 da Reitoria para tratar sobre os detalhes do dia da votação e 3 

avaliar casos omissos que chegaram até o diretor da comissão. A reunião iniciou às dez horas, com a 4 

presença de Claudineli Carin Seiffert (PROAD) e Priscila Martins Vidor (Comunicação), sob coordenação 5 

do Presidente Alisson Paese (DGP). Ficou decidido que a urna da votação seria uma caixa de papelão 6 

forrada com papel pardo, cedida pelo Alisson. A proposta da cédula de votação foi apresentada pela 7 

Priscila e aprovada pelos presentes. A impressão ficou sob responsabilidade da mesma. Após acertados 8 

os detalhes, foram tratados de dois casos omissos: o primeiro caso dizia respeito a opção de votação 9 

para quem não estará trabalhando no dia 23 de abril na reitoria. Para essas pessoas, será oportunizado 10 

o voto antecipado. Esse voto será feito e colocado dentro de um envelope, que será lacrado. Priscila 11 

ficou encarregada de ser a pessoa a receber os servidores que querem votar antecipadamente. Alisson 12 

enviará um e-mail, em nome de toda a comissão, aos servidores da reitoria informando que essa 13 

possibilidade estará disponível até às 15 horas de sexta-feira, na sala da Comunicação. Outro caso 14 

omisso dizia respeito ao apoio aberto do candidato Wendell Ribeiro e Silva à candidata Suélen Patrícia 15 

dos Santos. Para tratar desse caso, convidamos os dois candidatos para conversar juntamente com a 16 

comissão. O candidato Wendell manifestou seu interesse em ser suplente e não titular no Consup caso 17 

seja o mais votado. A comissão, em acordo com os candidatos, manifestou não haver problema, mas 18 

isso seria definido após a contagem dos votos e se os dois candidatos ainda estiverem em comum 19 

acordo. Também ficou definido que essa vontade do candidato Wendell não será externalizada aos 20 

demais servidores da reitoria. No mesmo dia da reunião, já foram feitos os registros fotográficos dos dois 21 

candidatos para confecção do material de divulgação dos mesmos. Ficou decidido realizar a divulgação 22 

dos nomes via cartaz com foto e apresentação dos candidatos, que será posicionado nos elevadores e 23 

mural da Reitoria, além de um e-mail enviado pela comissão aos servidores da reitoria. A elaboração da 24 

arte, impressão e envio do e-mail ficou como responsabilidade de Priscila. Também foi proposto 25 

aproveitar a reunião que acontece às 11 horas no auditório da reitoria para apresentar os candidatos aos 26 

servidores. Nada mais havendo a constar, eu, Priscila Martins Vidor, encerro a presente ata que, após 27 

lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. 28 

 29 

Bento Gonçalves, 18 de abril de 2018. 30 
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___________________________________________ 
Alisson Paese (DGP) 

  
 
 
 

___________________________________________ 
Claudineli Carin Seiffert (PROAD) 

___________________________________________ 
Priscila Martins Vidor (Comunicação) 
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