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Aos 30 (trinta) dias do mês de março do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 14h 30'
(quatorze e trinta), na sede do Instituto Federal de Educação Campus Ibatiba, localizado
na Avenida 7 de Novembro, Nº40, Bairro Centro, Ibatiba, ES,  realizou-se a reunião da
Comissão Eleitoral  Local do Campus Ibatiba/ES com total  de 12 (doze) participantes,
conforme registro em lista de presença que integra esta ata, com os seguintes pontos de
pauta: 01- definir o Presidente da Comissão; 02- definir representantes para participarem
da reunião em Vitória, dia 31/03, para eleição da Comissão Eleitoral Central do processo
de consulta direta para os cargos de reitor e diretores-gerais de 17 campi do Instituto
Federal  do  Espírito  Santo  (Ifes).  01)  Por  unanimidade foi  eleito  para  Presidente  da
Comissão Local, o servidor Ulisses Fernandes Goularte. 02) Para participar da reunião
em  Vitória  ficou  definido  para  representar  os  técnicos  administrativos,  Ulisses,
representar os docentes, Arnaldo, e representar os discentes, Rhonney. Ficou combinado
de saírem as 09 (nove)  horas  do campus.  A reunião acontecerá  das 13h às  17h.  A
reunião dos discentes será na Fábrica de Ideias; a dos técnicos administrativos, no Cefor;
e  a  dos  professores,  no  Campus  Vitória. Ulisses  explicou  que  a  Comissão  Eleitoral
Central  será  composta  por  três  titulares  e  três  suplentes  de  cada  segmento,  e  eles
deverão ser substituídos por seus suplentes em suas comissões locais. Entre as funções
da  Comissão  Eleitoral  Central,  detalhadas  no  artigo  11  da  Resolução  do  Conselho
Superior nº 2/2017, estão a de definir as regras do processo de consulta; coordenar e
acompanhar  as  ações  nas  Comissões  Eleitorais  Locais;  organizar  debates  entre  os
candidatos a reitor; decidir sobre recursos de todas as ordens; acompanhar o processo
de apuração dos votos; reunir e manter sob a guarda toda a documentação; e decidir
sobre os casos omissos. Ulisses informou que será criado um grupo no WhatsApp com
os membros da comissão,  com a finalidade de tirar  dúvidas,  troca de informações e
marcar reuniões. Nada mais havendo a tratar a reunião se encerrou às 15 (quinze) horas.
A presente Ata vai por mim assinada, Evanilda Goldner de Souza Pinto, secretária desta
reunião, e também pelos demais participantes.

Ibatiba-ES, 30 de março de 2017.

Assinaturas

_____________________________________         
Ulisses Fernandes Goularte
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____________________________________       
Evanilda Goldner de Souza Pinto

_____________________________________  
Paula Poliana de Oliveira Almeida

_____________________________________  
Artur Monteiro da Costa

_____________________________________  
Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho

_____________________________________  
Pedro Henrique Fialho Fernandes

_____________________________________   
Daniel Pereira Pena

_____________________________________  
Matheus Cândido Vieira

____________________________________  
Phelipe Augusto Carvalho Campos

____________________________________ 
Rhonney Henrique Dias Batista

____________________________________ 
Matheus Cantílio Vieira

____________________________________
Poliana da Silva Carvalho
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