MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS IBATIBA
Avenida 7 de novembro, nº40 – Centro – 29395-000 – Ibatiba – ES
28 3543-1335

Ata de Reunião 004 – Comissão Eleitoral Local
Portaria Nº. 141, de 30 de março de 2017
Aos 02 (dois) dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 15 h 30'
min (quinze horas e trinta minutos), na sede do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Espírito Santo - 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. Arthur pergunta se todos leram a Resolução do Conselho
Superior Nº 02 e se tem alguma dúvida. Frisou que todos devem estar cientes do
processo eleitoral para tirar as dúvidas dos alunos. Arthur perguntou quem da comissão
teria horário disponível para participar das equipes para passar nas salas de aula
informando os discentes do processo eleitoral. Foi formado equipes para os três turnos.
Foi solicitado mais uma vez que fizessem as alterações na Portaria da Comissão Local:
além das solicitadas na reunião anterior foi pedido para substituir o Matheus Cantilio por
Amarildo e Jocelyn passa para suplente e Juscelino fica como titular. Ulisses disse que
Maycon justificou ausência. Arthur informa que foi mudado o local de pendurar os
banners por causa do vento, irão continuar na entrada só mudou a posição e a ordem
dos candidatos de acordo com o sorteio. Ulisses lembra os membros das informações
importantes que não podem deixar de serem faladas para os alunos: proibição do uso de
brindes, adesivos, bonés, broches; verificar a lista de votantes se o nome consta na lista;
referente as denúncias deve-se passar por e-mail para a Comissão e só serão aceitas
denúncias com as devidas provas. Arnaldo lembra que as denúncias precisam ter
embasamento. Ulisses lembra que a inscrição para Diretor Geral será no dia 05 (cinco)
de maio e será feito no Protocolo, respeitando o horário de funcionamento. Os recursos
será dia 08 (oito) de maio e enquanto não for homologado não tem campanha. Ulisses
disse que depois da homologação dos candidatos, os mesmos, serão convidados para
informar as normas da campanha. Informou também que campanha em sala de aula está
terminantemente proibido e que passará um e-mail aos professores informando-os.
Explica que os candidatos solicitam por escrito a visita no setor e o responsável poderá
autorizar ou não. A medida vale para todos os candidatos, ou aceita todos ou nenhum.
Na próxima reunião será votado o dia da apuração, mesários e escala de trabalho para
os mesários. Ficou marcado a próxima reunião para segunda-feira, dia 08 (oito) de maio,
às 9h (nove horas). Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16h 38'
(dezesseis horas e trinta e oito minutos). A presente Ata vai por mim assinada, Evanilda
Goldner de Souza Pinto, secretária desta reunião, e também pelo Sr. Ulisses Fernandes
Goularte, Presidente da Comissão Eleitoral Local que presidiu esses trabalhos e demais
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participantes.
Ibatiba-ES, 02 de maio de 2017.
Assinaturas

___________________________________
Ulisses Fernandes Goularte - Presidente
____________________________________
Evanilda Goldner de Souza Pinto - Secretária
_____________________________________
Paula Poliana de Oliveira Almeida
_____________________________________
Ivanete Tonole da Silva
_____________________________________
Artur Monteiro da Costa
____________________________________
Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho
_____________________________________
Mayhuri Roberto Bonifácio
_____________________________________
Pedro Henrique Fialho Fernandes
____________________________________
Phelipe Augusto Carvalho Campos
____________________________________
Juscelino Alves Henriques
____________________________________
Rhuan Carvalho Silva
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