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Aos oito dias de julho de dois mil e vinte e dois, às treze horas e quinze minutos, na sala 203 1 

(duzentos e três), no prédio da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 2 

Grande do Sul (IFRS), localizado na Rua General Osório, 348 (trezentos e quarenta e oito), Bento 3 

Gonçalves-RS, foi realizada a primeira reunião da Comissão Eleitoral responsável pela organização do 4 

processo de consulta eleitoral para escolha dos representantes técnico-administrativos da Reitoria 5 

no Conselho Superior (Consup) do IFRS, designada pela Portaria nº 337, de 04 de julho de 2022. 6 

Estiveram presentes os seguintes servidores: Carlos Stefan Simionovski, Claudineli Carin Seiffert e 7 

Maria Águeda Santos da Silva. Considerando o disposto no artigo 2º da Portaria supracitada a 8 

Comissão, em comum acordo entre seus membros, escolheu como sua presidenta a servidora Maria 9 

Águeda Santos da Silva. A servidora Claudineli informou que já possui acesso ao e-mail padrão da 10 

comissão, eleitoral.taeconsup@ifrs.edu.br, já utilizados em processos eleitorais anteriores de escolha 11 

dos representantes técnicos-administrativos da Reitoria no Consup, apresentou os modelos dos 12 

documentos utilizados anteriormente e compartilhou estes no drive para que os demais colegas 13 

contribuam na construção da documentação atual. A comissão definiu que o processo será realizado 14 

de forma online, conforme ocorrido em pleito anterior. Na sequência, os membros da comissão 15 

discutiram e definiram as etapas e o cronograma do processo eleitoral. Chegou-se ao dia 3 (três) de 16 

agosto como prazo para homologação do resultado final. Após essa data o processo deverá ser 17 

enviado à Secretaria do Conselho Superior para os trâmites necessários à nomeação e posse dos 18 

novos representantes eleitos. Nada mais havendo a tratar, a presidente da comissão, Maria Águeda 19 

Santos da Silva, encerrou a reunião e, eu, Claudineli Carin Seiffert, lavrei a presente ata que, após 20 

lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Bento Gonçalves, oito de julho de 21 

dois mil e vinte e dois. 22 

 
 
Carlos Stefan Simionovski 
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