
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Reitoria 

 

COMISSÃO ELEITORAL RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONSULTA ELEITORAL 
PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA REITORIA NO 

CONSELHO SUPERIOR DO IFRS 
Portaria nº 210/2020 

 

ATA Nº 01/2020 

 
Aos doze dias de março de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, na Sala 401 (quatrocentos e 1 

um), no prédio da Reitoria, localizado na Rua General Osório, 348 (trezentos e quarenta e oito), Bento 2 

Gonçalves-RS, foi realizada a primeira reunião da Comissão Eleitoral responsável pela organização do 3 

processo de consulta eleitoral para escolha dos representantes técnico-administrativos da Reitoria no 4 

Conselho Superior (Consup) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 5 

Sul (IFRS), designada pela Portaria nº 210, de 26 de fevereiro de 2020. Estiveram presentes os seguintes 6 

servidores: Claudineli Carin Seiffert, Guilherme Garcia Teixeira, Maria Águeda Santos da Silva e Melina 7 

Bolfe. Considerando o disposto no artigo 2º  da Portaria supracitada, a Comissão, em comum acordo 8 

entre seus membros, escolheu como sua presidente a servidora Claudineli Carin Seiffert. Dando 9 

prosseguimento, a servidora Claudineli disponibilizou-se a fazer um levantamento de outros processos 10 

eleitorais realizados pelos campi da instituição para verificar como é feita a inscrição de candidatos, se 11 

por chapa de dois servidores (um titular e um suplente) ou individual. A servidora disse que 12 

posteriormente vai compartilhar os dados coletados para que a comissão possa, em conjunto, definir 13 

qual opção melhor se adequa a nossa realidade nesse momento. Claudineli informou que já possui 14 

acesso ao e-mail padrão da comissão, eleitoral.taeconsup@ifrs.edu.br, já utilizados em processos 15 

eleitorais anteriores de escolha dos representantes técnico-administrativos da Reitoria no Consup e 16 

que vai compartilhar a minuta do último Edital pelo drive para que os demais colegas contribuam em 17 

sua construção. Na sequência, os membros da comissão discutiram e definiram as etapas e o 18 

cronograma do processo eleitoral. Chegou-se ao dia 16 (dezesseis) de abril como prazo para 19 

homologação do resultado final. Após essa data o processo deverá ser enviado à Secretaria do 20 

Conselho Superior para os trâmites necessários à nomeação e posse dos novos representantes eleitos. 21 

Os prazos definidos pela comissão atendem também, com duas semanas de antecedência, o prazo de 22 

término do mandato das atuais representantes da Reitoria no Consup, que é em 30 (trinta) de abril. 23 

Definições como formas de inscrição e de votação e sobre quais serão os servidores aptos a votar, 24 

entre outras, serão feitas pelos servidores nos próximos dias no chat do grupo no e-mail institucional e 25 

também no modelo de edital, a ser compartilhado por Claudineli e editado por todos. Nada mais 26 

havendo a tratar, a presidente da comissão, Claudineli, encerrou a reunião e, eu, Guilherme Garcia 27 

Teixeira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes 28 

assinada. Bento Gonçalves,  doze de março de dois mil e vinte. 29 
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