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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
DIRETORIA DE DESENV INSTITUCIONAL

ATA Nº 880 / 2019 - DIDES/IFC (11.01.18.00.23)
Nº do Protocolo: 23348.006300/2019-95

Blumenau-SC, 06 de setembro de 2019.

ATA DA OITAVA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - IFC
05/09/2019
Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos, na Sala dos
Conselhos, Reitoria / IFC, reuniram-se os membros da Comissão Eleitoral Central (CEC) para oitava reunião
da Comissão. Estiveram presentes os membros: Rafael Andrade, Bárbarah Cristine Leidow Sorgetz, Davi
Penno, Israel Soares Tomé, Kassia Maiza Niemyer, Larissa Sarmento e Marcos Collares Bina de Souza.
Marlon Cordeiro Domenech, justificou ausência, sendo convocado o primeiro suplente do segmento João
Carlos Xavier. João Carlos justificou ausência, sendo então convocado o segundo suplente Fernando de
Britto Falci. Bruno Pergher e Fernando Falci não confirmaram presença. O presidente da CEC, Rafael
Andrade, deu as boas-vindas a todos. A pauta principal da reunião foi a homologação prévia do resultado
do Processo de Consulta 2019. Rafael informou que a prévia deste resultado foi publicada ainda na noite de
ontem (04/09) logo após o encerramento das urnas. A orientação às Comissões Eleitorais Locais era de
enviar os boletins de urna e as atas por e-mail à CEC. À medida que os boletins chegavam, a equipe
diretiva se organizou para inserir os resultados na planilha de totalização. No entanto, havia a necessidade
de conferir estas informações e para não haver dúvidas, foi solicitado que os demais membros fizessem
esta conferência. Foi conferido o recebimento das respectivas Atas e boletins de urnas. Foi conferido se as
informações das atas e boletins estavam em conformidade e, por fim, foram conferidos os quantitativos
das planilhas de totalização publicadas. Aos campi que não haviam mandado a Ata, foi solicitado por email. A Comissão Eleitoral do Campus Araquari, teve que refazer as Atas das mesas receptoras/apuradoras
pois faltaram dados de ausentes e presentes do segmento discente. Na tabela de totalização, foram
corrigidos os seguintes quantitativos: (1) NvDi do Campus Santa Rosa do Sul, atribuídos ao candidato a
Diretor-geral André Luiz Rodrigues Gonçalves, foi corrigido de 211 para 311; (2) NvDi do Campus Brusque,
atribuídos ao candidato a reitor Luciano Rosa, foi corrigido de 71 para 72; (3) NvDi do Campus Concórdia,
atribuídos ao candidato a reitor Luciano Rosa, foi corrigido de 186 para 176. (NvDi = número de votos de
discentes). Constatou-se que as alterações não implicaram em alteração no resultado preliminar. A equipe
diretiva esboçou a estrutura do relatório final a ser entregue ao Conselho Superior, que apreciará o
processo de consulta na reunião ordinária do dia 19/09/2019. Nada mais havendo a tratar, os resultados
retificados foram publicados na página oficial do IFC, a reunião encerrou às dezessete horas e eu, Bárbarah
Sorgetz, redigi a presente Ata que será assinada por mim e pelos demais presentes.
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