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No dia 17/06/2021 às 17h25min, membros da Comissão Eleitoral Local (CEL) das Eleições
2021 para Reitor do Ifes e Diretor-Geral do Ifes - Campus Nova Venécia (designada pela
Portaria Nº 116, de 2 de junho de 2021) reuniram-se (lista de presentes conforme assinaturas
abaixo) pela sala virtual <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifes-novavenecia-2> para tratar dos assuntos:
1) Homologação das inscrições para diretor-geral; 2) Organização da Defesa Pública; 3)
Indicação de locais para fixação de banner; 4) Definição da mesa apuradora. 1. O presidente
da CEL informou aos membros que foi recebida uma inscrição para o cargo de diretor-geral do
Ifes campus Nova Venécia, do servidor Anderson Rozeno Bozzetti Batista, às 16h38min do dia
16/06/2021. O e-mail de solicitação de inscrição contém os anexos: A ficha de inscrição do
candidato e fiscal (servidor Mauro de Souza Junior) preenchida, impressa, assinada
manualmente e digitalizada no formato PDF; A declaração de tempo de serviço e
enquadramento funcional, constando o regime de trabalho, expedida pela Coordenadoria de
Desenvolvimento de Pessoas (CDP) do Campus; Cópia da cédula de identidade. A CEL
constatou que o candidato apresentou os documentos comprobatórios das exigências da
resolução Consup Ifes 16/2021 definidas no art. 28, para o cargo de Diretor-Geral de Campus.
O candidato ao cargo de Diretor-Geral de Campus é servidor ocupante de cargo efetivo da
carreira docente, possui o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal
de educação profissional e tecnológica, possui o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em
cargo ou função de gestão na instituição. A comissão identificou ainda que todos os
documentos exigidos na Resolução CONSUP/IFES n°16 de 14 de maio de 2021 para inscrição 
foram enviados a partir do e-mail institucional do(a) candidato para o e-mail da comissão
eleitoral pertinente. Identificada todas as conformidades, os membros aprovaram a
homologação da inscrição do servidor Anderson Rozeno Bozzetti Batista, por unanimidade. 2.
A defesa pública do plano de ação deve ser proporcionada em caso de candidatura única ao
cargo de Diretor-Geral. A defesa pública deverá ser coordenada pela CEL, para o cargo de
Diretor-Geral. Deverão ser observadas as seguintes normas: I- a defesa pública será realizada
em data e hora determinadas pela CEL; e II- a realização se dará em três momentos: a) 1°
momento: apresentação do programa do candidato com duração de até vinte minutos; b) 2°
momento: perguntas por escrito dos participantes, enviadas por meio de funcionalidade a ser
observada na plataforma digital escolhida: três blocos de três perguntas para o candidato, num
total de nove perguntas, tendo o candidato o tempo de até seis minutos para responder ao
bloco de três perguntas; e c) 3° momento: considerações finais até cinco minutos. A CEL, com
vistas a oportunizar uma defesa pública em cada turno de funcionamento da instituição e com
vistas a e evitar conflito com os debates para reitor que acontecerão em I - 25/06/2021 - turno
matutino, II - 28/06/2021 - turno noturno e III - 02/07/2021 - turno vespertino, indica ao
candidato os dias e horários para realização de sua defesa pública: I - 24/06/2021 - 19h, II -
29/06/2021 - 15h e III - 05/07/2021 - 09h. O candidato, fiscal e CEL utilizarão a sala virtual <
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifes-novavenecia-2>, que deve ser transmitida para o canal no YouTube
do campus Nova Venécia de pública participação. 3. Os candidatos terão liberdade de
promover suas campanhas no interior dos Campi e demais unidades do Ifes, caso haja
atividade presencial no período determinado para as mesmas, sendo permitido: confecção de
até 2 banners no formato 0,80 m de largura e 1,20 m de comprimento, fixados em locais
predefinidos pelas respectivas Comissões Eleitorais. A CEL definiu que os locais para a fixação
de banners devem ser: Portaria e Saguão do Ifes campus Nova Venécia. 4. A apuração dos
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votos para Diretor-Geral é de competência da Comissão Eleitoral Local, e será realizada pelo
seu presidente, acompanhado pela mesa apuradora. As mesas apuradoras serão constituídas
por três membros e respectivos suplentes, escolhidos pelo presidente da respectiva Comissão
Eleitoral Local. A titularidade dos cargos (presidente, vice-presidente e secretário) será definida
pelo presidente da Comissão Eleitoral Local. O presidente da CEL definiu que a mesa
apuradora terá como representante: presidente Morgana Moreschi e suplente Lincoln Ribeiro
Maia de Resende; vice-presidente Luana Ronchi Pereira e suplente Michelle Ramos Dalvi; e
secretário Paula Salvador e suplente Wanderson Louzada. Nada mais havendo a tratar, o
presidente eleito agradeceu a colaboração e a presença de todos, encerrou a reunião, e eu,
Guilherme Gonçalves Coswosk, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai
assinada por mim e pelos membros desta comissão que compareceram à reunião.
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