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Ata da Reunião para apuração dos votos do processo eleitoral
para escolha do Grêmio Estudantil do
IFMG campus Governador Valadares - Gestão 2021/2022,
realizada em 01 de Dezembro de 2020.
As dez horas e trinta minutos do primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, em sala virtual do
Google Meet realizou-se a apuração de votos do processo eleitoral para escolha da nova composição do
grêmio estudantil do IFMG campus Governador Valadares - Gestão 2021/2022. Participaram do processo de
apuração Ester Guimarães da Silva (Fiscal da Chapa 01), Lucas Augusto Araújo Mendes (Fiscal da Chapa 02)
e Isabella Koury de Souza (Fiscal da Chapa 02), Arthur Lopes de Farias Pessoa (Representante da Comissão
Eleitoral); Kimberly da Rocha (Representante da Comissão Eleitoral) e Tonimar Senra (Representante da
Comissão Eleitoral). A reunião foi conduzida por Tonimar Senra, que iniciou o momento cumprimentando a
todos e na sequência procedeu com o compartilhamento de tela para que todos os presentes pudessem
acompanhar o procedimento para acessar o sistema Helios Voting (sistema utilizado para coleta e análise dos
votos). Uma vez feito o login no sistema verificou-se que o processo eleitorial contou com a participação de
134 alunos dos 368 cadastrados, e realizado os comandos necessários para se obter a apuração dos votos
válidos foi obtido a seguinte distribuição, CHAPA 01 (Paulo Freire) conquistou 77 votos enquanto que a
CHAPA 02 (Nelson Mandela) obteve 57 votos. Deste modo conforme previsto em Edital Específico temos
que a CHAPA 01 (Paulo Freire) foi eleita para atuar na representação do grêmio estudantil durante a Gestão
2021/2022. Em seguida foi passado a palavras aos demais presentes, os quais não contestaram o resultado
final, apenas destacaram que alguns colegas alegaram não terem recebido o e-mail contendo o link, o ID e
Password para realizarem o seu voto. Ficou indicado de que este relatado será apurado pela Comissão
Eleitoral para tentar identificar qual poderá ter sido o motivo que gerou tal situação. Não havendo mais nada a
declarar a reunião foi encerradas as onze horas e eu (Tonimar Senra) lavrei a presente ata.
Governador Valadares, 01 de dezembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Tonimar Domiciano Arrighi Senra, Diretor(a) de Ensino, em
01/12/2020, às 13:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando
o código verificador 0701005 e o código CRC 8F34D276.
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