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Aos cinco dias de setembro de dois mil e dezenove, ao meio-dia e meia, no miniauditório do IFRS
Campus Rio Grande, situado à rua Engenheiro Alfredo Huck, 475, reuniram-se os membros da
Comissão Eleitoral Local, estando presentes o presidente Gustavo Borba Miranda, o vice-presidente
Maurício Bilhalva de Freitas, a secretária Eliza Terres Camargo, Brenda Farias Pacheco, Bruno
Alexandre Brum da Silva, Hemryl da Rosa Paim, Carlos Eduardo Nascimento Pinheiro, Bolívar de
Jesus Dias Urruth e Felipe Leite Silva. Iniciando a reunião, foram contabilizados três candidatos à
Direção Geral do campus, sua documentação foi conferida, e estando tudo de acordo, foi elaborada
pelo presidente a homologação preliminar das candidaturas. O membro suplente Eduardo Wenzel
Brião enviou solicitação de desligamento da Comissão Eleitoral Local ao presidente, alegando
impossibilidade de participar das atividades. O presidente salientou a todos os membros que são
vedadas a participação em campanha e a divulgação de votos. Gustavo falou que já pediu o
quantitativo de votantes para a Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP) e a Secretaria, e estava
à espera de resposta da última, sendo que a COGEP anunciou cento e quinze professores e setenta e
três técnicos-administrativos aptos a votar. Carlos Eduardo sugeriu que a equipe antecipasse a lista de
votantes, principalmente a de alunos, pois pode faltar algum dado na lista. Foi estabelecido que será
feita uma reunião com os três candidatos para conversar sobre o processo de campanha, de modo a
esclarecer todos os pontos contidos no regulamento. Esta reunião acontecerá no dia onze de setembro
ao meio-dia e meia. O presidente destacou a importância de todos os votantes terem o conhecimento
das regras estipuladas no regulamento, então Brenda sugeriu uma reunião no anfiteatro com os alunos
para falar do processo de campanha, e Maurício sugeriu divulgar o regimento com postagens que
ressaltam detalhes importantes e pontos destacados. Carlos Eduardo elaborou uma página da internet
para organizar as informações do processo eleitoral do campus. Foi ressaltado que será necessário
fazer o controle das turmas visitadas pelos candidatos, e que se deve definir os locais para os murais
dos três candidatos. Sendo isso o que havia a ser discutido, subscrevemo-nos.
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