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ATA Nº 0001-2018-COMISSÃO DO PROCESSO DE CONSULTA PARA ESCOLHA 
DOS COORDENADORES DAS COORDENADORIAS DOS CURSOS TÉCNICOS, 

SUPERIORES E DE FORMAÇÃO GERAL DO IFES CAMPUS ITAPINA. 
 
 

As doze horas e cinquenta minutos, do dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezoito, 

reuniu-se a comissão de consulta para escolha dos coordenadores das coordenadorias dos cursos 

técnicos, superiores e de formação geral do Ifes Campus Itapina, na sala 13 do prédio 

pedagógico, com a presença dos seguintes membros: o senhor Afrânio Afonso Ferrari Baião, o 

senhor Asdrúbal Viana dos Santos, a senhora Dayane Santos de Souza, a senhora Fernanda 

Chaves da Silva, todos docentes e o aluno Edigelson David Barcellos Júnior. O docente 

Evandro Chaves de Oliveira justificou sua ausência devido à participação em uma reunião 

escolar do seu filho no mesmo horário. Afrânio Baião abriu a reunião explicando que o primeiro 

ponto de pauta seria a escolha do (a) presidente da comissão. Após, alguns diálogos, todos 

concordaram que a presidência seria representada pela professora Dayane Santos de Souza. 

Logo em seguida, foi feita a leitura conjunta de todo o edital proposto para a eleição de 

coordenadores de cursos e de formação geral. Dayane apontou que seria necessária a retificação 

no item “8. Disposições Finais”, onde foi possível perceber um erro na numeração, de 8.2 para 

8.4. As demais informações, de acordo com os membros, seriam mantidas inalteradas. A partir 

desse ponto foi realizada a divisão de atividades. Eu, Fernanda, fui indicada a realizar a Ata da 

referida reunião e verificar junto ao Registro Acadêmico a lista de docentes e discentes votantes. 

O professor Afrânio Baião por buscar informações a respeito do número do edital, tramitação 

para publicação e divulgação do referido edital e retificação da Portaria nº 394 de 18 de 

setembro de 2018 para alterar a presidência. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 

às treze horas e quarenta minutos. Eu, Fernanda Chaves da Silva, lavrei a presente Ata, que após 

aprovação segue assinada por todos os presentes. 
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