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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL DO INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI
Ás nove horas do dia oito de abril de dois mil e vinte um, em uma sala de reunião virtual via google meet
(meet.google.com/jfk-xjqx-hmj), no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí , reuniu-se, sob a presidência do
Professor Thomson Esmeraldo Albuquerque Beserra, contando com a presença dos demais membros da comissão
central, Gabrielly Jeane da Silva, Guilherme Alceu Costa, Josueli Brito de Araujo, Julia Silva Sousa, Leonardo
Victor da Luz Rocha,Lucas Rafael Santos Costa, Matheus Tavares do Nascimento e Patrícia Santos e
acompanhados dos presidentes das comissões locais infra-assinados, na qualidade de representantes de seus
membros. O encontro teve a agenda pautada pelos seguintes itens: 1. Apresentação dos novos membros da
Comissão Central para o Biênio 2021-2025; 2. Orientações iniciais referente ao Processo Eleitoral para a escolha do
Reitor e dos Diretores Gerais dos campi do Instituto Federal do Piauí (IFPI); 3. Abertura de espaço para dúvidas e
sugestões dos membros das comissões locais. Abrindo a sessão, o Professor Thomson saudou os presentes se
apresentando como Presidente da Comissão Central e pediu para que os membros dessa se apresentassem para as
demais subcomissões eleitorais locais, encerradas as formalidades. Foi dado início as orientações iniciais para os
presentes na reunião , dando instruções de como solicitar ao DTI, via chamado de serviços no Suap, a criação de um
perfil de assinatura para os membros da comissão local, bem como os cadastros dos alunos-membros no Suap,
ressaltando ainda que nos pedidos devem ser colocados os nomes de todos os membros, seguidos de suas
matrículas Siape e cargos na comissão (Presidente ou membro) enfatizando que para os alunos, além do
mencionado, devem ser acrescidos os seus números de matrículas, campi e e-mails (de preferência
institucional).Destacou que todos os processos e documentos das comissões devem ser gerados dentro da
plataforma Suap e pediu o envio de uma lista com os nomes de todos os membros da comissão, acompanhados do
número de matrícula Siape/ institucional (alunos) para a solicitação ao DTI do cadastramento na plataforma de
inscrição dos discentes para as eleições; em seguida sugeriu que após a publicação do edital, realizassem, se
possível, reuniões online com a comunidade acadêmica para discutir sobre requisitos para candidaturas, inscrições
de alunos, propaganda eleitoral e outros temas relativos ao processo eleitoral. Em seguida finalizou a pauta
afirmando que todas as comissões locais possuirão um e-mail institucional e que segundo o DTI esse processo já
está em andamento e informou sobre a reunião que ocorrerá na segunda, doze de abril de dois mil e vinte um , às
nove horas, com a equipe do DTI com o intuito da realização de um treinamento com os membros das comissões,
objetivando demonstrar o sistema de inscrição dos alunos na plataforma das eleições e finalmente compartilhou a
minuta com o cronograma do edital do Processo Eleitoral para a escolha do Reitor e dos Diretores Gerais dos campi
do Instituto Federal do Piauí (IFPI).Seguindo adiante foi aberta a fala para dúvidas e sugestões dos membros das
comissões locais, o Professor Teodório Rogério Júnior manifestou dúvidas sobre a organização de debates
(regras,veículos de comunicação) e sobre os perfis do SUAP, sua dúvida foi respondida pelo Presidente Thomson
que esclareceu que o meio de comunicação para debates deverá ocorrer preferencialmente pela a plataforma do
youtube , no canal do IF,para evitar a proliferação de canais não oficiais. Em seguida, o prof. Lucas Rafael Santos
Costa, membro desta comissão, complementou a fala a discutir sobre regulamentação das campanhas, apresentando
a redação provisória de alguns artigos, que diziam respeito à regulamentação das campanhas eleitorais. O prof.
Cícero Rodrigues dos Santos, pediu a fala para sugerir que os debates no campus Picos poderiam ser realizados no

programa de rádio institucional. Em seguida o professor Arthur Francisco de Paiva Alcântara, questionou sobre
desincompatibilização dos candidatos á reeleição, o Prof. Thomson respondeu apresentando a redação provisória do
artigo 24 do edital. Às dez horas, não havendo nada mais a tratar, o Presidente Thomson agradeceu a presença de
todos, garantiu o envio da gravação da reunião aos e-mails dos presidentes das comissões locais, e pediu parcimônia
no uso e compartilhamento do vídeo, ressaltando sobre a necessidade de respeito ao direito à imagem e preservação
dos direitos fundamentais dos partipantes da reunião. Em seguida, encerrou a sessão, da qual eu, Josueli Brito de
Araujo - 3° Secretária da Comissão Eleitoral Central, lavrei esta ata, que, depois de aprovada, será assinada por
mim, pelo Presidente e demais membros presentes à sessão.
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