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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 001/2018  

 

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 vigésimo oitavo dia do mês de março 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 401 da Reitoria para definir os procedimentos para realizar a eleição. 3 

As definições realizadas pela Comissão serão utilizadas para compor Edital com as normas para 4 

divulgação da eleição do representante dos técnicos. A reunião iniciou às treze horas e trinta minutos, com 5 

a presença de Alisson Paese (DGP), Ângela Marin (DGP), Bryan Aislan Zinn (DTI), Claudineli Carin Seiffert 6 

(PROAD), Danner Souza Terra (DTI) e Priscila Martins Vidor (Comunicação). Considerando o disposto na 7 

Portaria nº 294, de 01 de março de 2018, que constitui a Comissão, foi escolhido como presidente da 8 

Comissão, de comum acordo entre os membros, Alisson Paese. Inicialmente, Alisson fez a leitura do último 9 

edital do processo de eleição, que aconteceu em 2016 para situar todos os membros da comissão sobre 10 

como funciona esse processo. Após a leitura de todo o edital, os membros da Comissão concordaram em 11 

recuperar a senha do e-mail criado na última eleição (eleitoral.taeconsup@ifrs.edu.br) para ser usado 12 

durante o processo atual e assim centralizar as informações. Ficou delegado ao Danner que faça essa 13 

recuperação da senha do e-mail. Passou-se à discussão quanto ao perfil de quem pode se candidatar e 14 

houve dúvidas se o servidor que está afastado da sua função pode candidatar-se. Para sanar a dúvida, o 15 

Alisson irá consultar o Departamento de Normas e Legislação e assim que tiver uma resposta, dará retorno 16 

aos demais membros desta comissão. Após a discussão sobre quem pode se candidatar-se, falou-se 17 

sobre os votantes e, em comum acordo, manteve-se o critério utilizado no último processo de consulta 18 

para escolha, onde poderia votar o TAE que está lotado na reitoria. Quanto à maneira de selecionar o 19 

representante e seu suplente, concordou-se em manter o que ficou definido no último processo: realizar 20 

inscrição individual de candidatos, e o mais votado ficará como representante e o segundo mais votado 21 

como suplente. Cada votante poderá votar em apenas um candidato. Quanto aos prazos para cada etapa 22 

da eleição, definiu-se o seguinte: a) para inscrição dos candidatos: dois dias úteis; b) prazo para 23 

homologação preliminar das inscrições: um dia útil após o prazo de inscrição dos candidatos; c) prazo 24 

para recurso dos inscritos homologados: um dia útil (Somente em caso de haver candidatos não 25 

homologados. Em caso de todos homologados, passa-se para a próxima etapa); d) prazo para 26 

homologação final das inscrições: um dia útil após os pedidos de recursos; e)período de divulgação: 27 

três dias úteis; f) votação: um dia útil após o encerramento do período de divulgação, votação aberta das 28 

oito horas às dezessete horas; g) apuração e divulgação dos resultados: assim que encerrado o horário 29 

destinado a votação a comissão se reunirá para a apuração; h) recurso do resultado: um dia útil após a 30 

divulgação do resultado (Em caso de não haver pedidos de recurso, passa-se para a próxima etapa); i) 31 

homologação final do resultado: um dia útil após o recurso do resultado. O resultado final será enviado 32 

ao reitor substituto através de memorando para dar continuidade ao processo de posse/portaria. Foi 33 
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definido ainda que a inscrição dos candidatos será realizada através de formulário do Google, cujo 34 

endereço será divulgado no edital. Bryan irá criar este formulário na plataforma do Google e vinculará ao 35 

endereço de e-mail da comissão. Foi acordado que, havendo menos de dois inscritos e homologados, 36 

abre-se igual prazo para inscrição. Quanto à divulgação, o candidato inscrito poderá enviar uma pequena 37 

apresentação de no máximo quatro linhas. Também se sugeriu realizar encontro com os candidatos em 38 

horário de troca de turnos, para que os TAES os conheçam (este encontro não constará no Edital para 39 

eleição). Quanto ao instrumento para registro do voto, foi escolhida a cédula, em papel, com carimbo e 40 

assinatura de um dos membros da Comissão Eleitoral. Será solicitado documento oficial com foto para 41 

votação. O crachá institucional não será considerado documento oficial. Assim que forem definidos os 42 

critérios exatos para listagem dos votantes, a comissão pegará a listagem junto à Diretoria de Gestão de 43 

Pessoas. Serão considerados para votação e candidatura servidores técnicos que constem nas listas até 44 

o dia 1º de março de 2018 (data da emissão da portaria que designa a Comissão Eleitoral). Quanto à 45 

discrepância entre o número de assinaturas e de cédulas contadas, optou-se por não incluir no Edital 46 

porcentagem permitida de diferença. Definiu-se também que será criada uma seção na aba de Comissões 47 

no site institucional sobre essa comissão. Claudineli irá contatar os responsáveis pelo site e seção 48 

Comissões para pedir a inclusão no site. Buscando fazer uma divulgação prévia desse processo eleitoral, 49 

a comissão decidiu enviar um e-mail para todos os servidores da reitoria informando que na próxima 50 

semana será divulgado edital. Priscila ficou responsável por fazer o layout deste e-mail e enviar para os 51 

demais membros da comissão aprovarem. Sendo o texto e layout aprovado, o e-mail será enviado no dia 52 

29 de março de 2018, através do endereço de e-mail desta comissão. Paralelo a essas atividades, Angela 53 

fará a minuta do edital e após, compartilhará com os demais membros desta comissão. Nada mais 54 

havendo a constar, eu, Priscila Martins Vidor, encerro a presente ata que, após lida e aprovada, será 55 

assinada por todos os presentes. 56 

Bento Gonçalves, 28 de março de 2018. 57 

___________________________________________ 
Alisson Paese (DGP) 

  
 
 
 

___________________________________________ 
Ângela Marin (DGP) 

___________________________________________ 
Bryan Aislan Zinn (DTI) 

 

___________________________________________ 
Claudineli Carin Seiffert (PROAD) 

___________________________________________ 
Danner Souza Terra (DTI) 

 

___________________________________________ 
Priscila Martins Vidor (Comunicação) 
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