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Ata da 1ª reunião da Comissão Eleitoral Local para a organização do Processo Eleitoral via sistema para representantes do CONSUP –
Conselho Superior do IFSP, realizada no dia 19 de março de 2021, via RNP, às 10h30. Estavam presentes os integrantes Felipe Reis
Rodrigues, Elaine Aparecida Campideli Hoyos, Isabella Aparecida Telles, Luciano Delmondes de Alencar e Marcelo Dias Martinez.
Felipe, presidente da comissão local, deu início à reunião às 10h40, expondo a pauta do dia que era a fixação da data para a definição dos
eleitores aptos a votar no pleito em questão. Assim, expôs que a recomendação da CEC (Comissão Eleitoral Central) é que essa data seja
entre 9 de fevereiro e 28 de março, sendo que 9/2 corresponde à data de deflagração do processo e 28 à véspera da data de envio das listas
de eleitores aptos à Comissão Eleitoral Central. No sentido de abranger a maior parte de alunos ingressantes no campus de Avaré no ano
letivo de 2021, os participantes, por unanimidade, definiram o dia 10 de março como a data limite, dado que essa data corresponde à
matrícula da primeira chamada de alunos. Assim, todos os servidores em exercício no câmpus até essa data, assim como os alunos com a
matrícula efetuada e ativa, comporão a lista de eleitores aptos. Não havendo mais nenhuma demanda, a reunião foi encerrada às 11h00. A
ata foi lavrada por mim, Elaine Hoyos, secretária da comissão, e assinada, digitalmente, por todos os participantes.
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