EDITAL Nº 02/2022
HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURAS

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOCENTES, TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM
EDUCAÇÃO E DISCENTES PARA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO DO CÂMPUS SÃO JOSÉ
DO IFSC NO BIÊNIO 2022/2023.
A Comissão Organizadora nomeada pelo Diretor Geral do Câmpus São José vem a público
homologar as candidaturas para as eleições ao colegiado do campus São José para o biênio
2022/2023, após o processamento dos pedidos de impugnação apresentados.
As ações de campanha eleitoral podem ser realizadas entre hoje, 25/02/2022, e 07/03/2022,
conforme orientações no edital de normas, especialmente no Capítulo 5. Eventuais flagrantes de
desrespeito às normas no edital devem ser denunciadas a esta comissão organizadora ao e-mail
eleicoes.colegiado.2022.sje@ifsc.edu.br, utilizando o formulário do Anexo II do edital, acompanhado
de material comprobatório da alegada infração.
As eleições ocorrerão, para os segmentos docente e discente, nos dias 8 e 9 de março.
Chamamos a atenção para o fato de que as cédulas de votação do sistema digital de eleições do IFSC
(Helios) serão enviados para os e-mails oficiais (@ifsc.edu.br) dos docentes, e para os e-mails
cadastrados no sistema acadêmico dos discentes (não necessariamente o e-mail do domínio
@aluno.ifsc.edu.br).
Não haverá processo de votação para o segmento técnico-administrativo em educação porque
houve apenas 1 candidato por vaga titular do colegiado, de modo que os três candidatos inscritos já
podem ser considerados eleitos. Nos termos do parágrafo único do Art. 18 do edital de normas, cabe
ao presidente do colegiado indicar, e ao colegiado aprovar, nomes de servidores para as vagas de
suplentes não preenchidas.
As listas de candidatos homologados, abaixo, seguem a ordem alfabética a partir do primeiro
nome do candidato.
Candidatos inscritos para o segmento docente:
●
●
●
●
●
●

Elenira Oliveira Vilela - Área de Cultura Geral
Eraldo Silveira e Silva - Área de Telecomunicações
Marcelo Luiz Pereira - Área de Refrigeração e Ar-Condicionado
Marcos Antônio Garcia - Área de Refrigeração e Ar-Condicionado
Odilson Tadeu Valle - Área de Telecomunicações
Paula Alves de Aguiar - Área de Cultura Geral

Candidatos inscritos para o segmento técnico-administrativo em educação:
●
●
●

Fernanda Conceição da Silva Cherem - Coordenadoria de Registro Acadêmico
Khrisna Vivianne da Silva - Coordenadoria de Biblioteca e Arquivo Permanente
Marcelo Alejandro Gonzales Muniz - Coordenadoria de TICs
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Candidatos inscritos para o segmento discente:
●
●
●
●
●
●
●
●

Emanuella de Almeida Latchuc - Técnico Integrado em Refrigeração e Climatização
Fernando Chaves de Alencar - Engenharia de Telecomunicações
Franciny Arruda da Rosa - Técnico Integrado em Telecomunicações
Gabriel Coutinho Salomão da Silva - Engenharia de Telecomunicações
Maria Clara Botelho - Licenciatura em Química
Nataly Meurer - Licenciatura em Química
Pedro Henrique Marques Leite - Técnico Integrado em Telecomunicações
Vinicius Fernando de Lima - Técnico Integrado em Refrigeração e Climatização

São José, 25 de fevereiro de 2022.
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