MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CÂMPUS ARARANGUÁ

EDITAL n° 01/2019

CONVOCAÇÃO PARA PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO
COLEGIADO EXECUTIVO DO Câmpus ARARANGUÁ

A Comissão Eleitoral, constituída pela Portaria Nº 19, de 01 de março de 2019, da Direçãogeral do IFSC - Câmpus Araranguá vem a público chamar a comunidade do câmpus para eleição
dos representantes docentes, técnico-administrativos e discentes que vão compor o Colegiado do
Câmpus Araranguá, abrindo as inscrições e baixando as seguintes normas:
1. DO OBJETIVO
1.1 O presente Edital tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos necessários à realização
de eleição para ocupação das vagas existentes no Colegiado do Câmpus Araranguá de membros
representantes dos seguintes segmentos: docentes, técnico-administrativos e discentes.
1.2 O processo eleitoral ocorrerá para ocupação das seguintes vagas:
1.2.1 Representantes docentes: 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes;
1.2.2 Representantes dos técnico-administrativos: 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes;
1.2.3 Representantes discentes: 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes.
1.3 O mandato será de 2 anos letivos.
2. DAS REGRAS GERAIS
2.1 Serão homologados representantes titulares os candidatos com maior número de votos.
2.2 A suplência da representação do segmento será definida pela ordem de votação alcançada no
processo eleitoral.
2.3 A eleição se dará por meio de voto secreto em processo eletrônico.
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3. DO CALENDÁRIO
3.1 Para a realização do processo, obedecer-se-á ao seguinte cronograma:
Atividade
Publicação do Edital de Convocação e Normas
Período de Inscrição de candidatos
Divulgação dos candidatos inscritos
Prazo para pedido de recursos ou impugnação de
candidatos
Homologação das candidaturas
Campanha dos candidatos
Votação
Apuração
Divulgação do resultado
Pedido de Recurso ou Impugnação do resultado
Homologação do resultado
Posse dos novos membros

Data
11/03/2019
11/03/19 a 19/03/19
19/03/19

Até as 17h
Até as 20h

20/03/19

Até as 17h

21/03/19
21/03/19 a
27/03/19
28/03/19 a 01/04/19
01/04/19
01/04/19
02/04/17
04/04/19
11/04/19

Até as 20h
Até as
23h59min
Das 09h às 09h
Após as 09h
Até as 17h
Até as 17h
Até as 20h

4. DA INSCRIÇÃO
4.1 O candidato deverá inscrever-se pessoalmente com o Presidente/Secretário da Comissão
Eleitoral, na Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) entregando uma via física e também
digitalizada, em formato PDF os seguintes documentos:
I - Ficha de Inscrição, conforme ANEXO I, preenchida completamente, sendo que o “nome
social” informado pelo candidato aparecerá na cédula de votação;
II - Cópia da Carteira de Identidade;
III - Foto recente no tamanho 5cm x 7cm para divulgação;
4.2 - Não serão aceitas inscrições com falta de documentos físicos e/ou digitalizados.
4.3 - Não serão aceitas inscrições por procuração, fax ou correio eletrônico.
4.4 - O requerimento de inscrição implica ao candidato acatar este Regimento Eleitoral.
4.5 - Caso haja mais de uma inscrição por candidato será considerado a última como válida.
4.6 - Após a divulgação da nominata dos inscritos, a comissão receberá os recursos para
impugnação de candidatos até as 17 h do dia 20 de março de 2019.
4.6.1 - Os recursos para impugnação de candidatos inscritos deverão ser entregues por
escrito (ANEXO II) ao Presidente/Secretário da Comissão na CGP, no prazo estabelecido no
item 1.
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5. DO COLÉGIO ELEITORAL
5.1 Todos os servidores que compõem o Quadro de Pessoal Ativo Permanente do Câmpus, bem
como os alunos regularmente matriculados nos cursos de ensino médio, técnico, de graduação e de
pós-graduação do Câmpus, até a data de homologação dos candidatos.
5.1.1 Caberá à Coordenadoria de Gestão de Pessoas a emissão da lista dos servidores
docentes e técnicos administrativos aptos a votar.
5.1.2 Caberá à Coordenadoria de Registros Acadêmicos a emissão da lista dos discentes
aptos a votar.
5.2 São eleitores para representação TAE, todos os servidores Técnico-administrativos efetivos
lotados no Câmpus Araranguá;
5.3 São eleitores para representação Docente, todos os servidores Docentes efetivos lotados no
Câmpus Araranguá.
5.4 São eleitores para representação Discente, todos os Discentes regularmente matriculados no
IFSC Câmpus Araranguá.
6. DOS CANDIDATOS
6.1 São requisitos para ser candidato à representação no Colegiado do Câmpus Araranguá:
6.1.1 Ser servidor Docente efetivo no Câmpus Araranguá;
6.1.2 Ser servidor Técnico-administrativo efetivo no Câmpus Araranguá;
6.1.3 Ser discente regularmente matriculado no Câmpus Araranguá, que tenham, no
mínimo,16 anos completos até a data final da inscrição, e que estejam a dois anos de concluir o
curso ao qual estão matriculados.
6.1.4 Não possuir cargo com Função Gratificada ou Cargo de Direção no ato da posse;
6.1.5 Disponibilidade para participar das reuniões do Colegiado, que ocorrerão,
preferencialmente, nas quintas-feiras no horário compreendido entre 14h e 17h30, podendo
ser alterada esta programação de dia e horário;
6.1.6 Não ser componente da Comissão Eleitoral.
7. DA CAMPANHA ELEITORAL
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7.1 A propaganda dos candidatos somente será permitida no período estipulado no calendário
eleitoral, conforme Item 1.
7.2 Os candidatos deverão observar o Código de Ética do Servidor Público nas suas ações durante a
campanha.
7.3 Caberá à Comissão Eleitoral especificar os locais físicos para divulgação do material de
campanha.
7.4 Será permitido o envio de material promocional da candidatura por e-mail, na quantidade de
dois e-mails durante a campanha, para a lista institucional todos.ararangua@listas.edu.br. Qualquer
outro envio de e-mail, a partir de, ou para e-mails institucionais, fica proibido.
7.5 É permitida a realização de debate, que ocorrerá por solicitação de algum candidato à Comissão
Eleitoral. O debate ocorrerá para o segmento que o candidato solicitante pertencer (docente,
discente ou técnico-administrativo).
7.5.1 Caso solicitado, a Comissão Eleitoral organizará o debate dentro do período da
campanha, para que todos os candidatos do segmento, em igualdade de condições,
apresentem os seus programas para o eleitorado, demonstrando os seus conhecimentos e a
sua capacidade administrativa.
7.5.2 Caberá à Comissão Eleitoral elaborar as regras para a realização do debate dos
candidatos, em conjunto com os candidatos homologados.
7.5.3 Todos os candidatos deverão ser convidados ao debate, assim como às reuniões de
definição das regras dos mesmos.
7.5.4 A recusa ou ausência de um ou mais candidatos não inviabilizará a realização do
debate.
7.5.5 Os debates deverão ocorrer no auditório do Câmpus.
7.6 É vedado, durante o período de propaganda eleitoral, sob qualquer pretexto:
I. A vinculação de sua candidatura a partidos políticos ou quaisquer associações, sindicatos,
entidades representativas dos estudantes e/ou servidores e fundações;
II. A utilização da logomarca do IFSC em material de campanha do candidato, mesmo que
estilizada;
III. A realização de propaganda em local não permitido;
IV. Propagar, ou permitir que o faça, menção ofensiva à honra e/ou à dignidade pessoal ou
funcional de qualquer membro da comunidade do IFSC por qualquer meio de comunicação;
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V. Utilização, direta ou indireta, de recursos financeiros ou materiais de natureza pública e
associações de classe para cobertura da campanha de consulta eleitoral;
VI. Criação de obstáculos, embaraços e dificuldades de qualquer forma ao bom
desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Eleitoral;
VII. Não atendimento às solicitações e/ou às recomendações oficiais da Comissão Eleitoral,
desde que devidamente fundamentadas na legislação vigente;
VIII. Atingir ou tentar atingir a integridade física e/ou moral de quaisquer dos membros da
comunidade do IFSC.
8. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
8.1 As denúncias, devidamente identificadas e fundamentadas, referentes aos abusos cometidos
pelos candidatos durante a campanha, deverão ser preenchidas em formulário específico (ANEXO
III) e serão apuradas pela Comissão Eleitoral.
8.1.1 A pessoa denunciada terá prazo de até 2 (dois) dias úteis, após a notificação enviada
para o correio eletrônico indicado pelo candidato, para apresentação de defesa escrita.
8.1.2 A Comissão Eleitoral proferirá decisão até 1 (um) dia útil após a apresentação da
defesa citada no parágrafo anterior.
8.2 Utilização de espaços e meios institucionais para organização, promoção ou campanha não
autorizados pela Comissão Eleitoral.
8.2.1 Sanção: advertência por escrito enviada para o correio eletrônico indicado pelo
candidato.
8.2.2 Em caso de verificada a reincidência, nos mesmos moldes e pelos mesmos autores do
fato que motivou a primeira advertência, será aplicada a sanção de cassação da inscrição
eleitoral do candidato, por escrito, enviada para o correio eletrônico indicado pelo
candidato.
8.3 Realização de propaganda eleitoral fora do prazo determinado para campanha eleitoral, ou por
meio e/ou local não permitido por este Regulamento Eleitoral.
8.3.1 Sanção: advertência por escrito, enviada para o correio eletrônico indicado pelo
candidato.
8.3.2 Em caso de reincidência, será aplicada a sanção de cassação da inscrição eleitoral do
candidato, por escrito, enviada para o correio eletrônico indicado pelo candidato.
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8.4 Fazer propaganda ofensiva à honra e/ou à dignidade pessoal ou funcional de qualquer membro
da comunidade do IFSC por meio impresso e/ou eletrônico.
8.4.1 Sanção: cassação da inscrição eleitoral, por escrito, enviada para o correio eletrônico
indicado pelo candidato.
8.5 Comprometer a estética e limpeza dos imóveis do IFSC para realização de propaganda.
8.5.1 Sanção: advertência por escrito, enviada para o correio eletrônico indicado pelo
candidato.
8.5.2 Em caso de reincidência, será aplicada a sanção de cassação da inscrição eleitoral do
candidato, por escrito, enviada para o correio eletrônico indicado pelo candidato.
8.6 Utilização, direta ou indireta, de recursos financeiros ou materiais de natureza pública e de
associações de classe para cobertura da campanha de consulta eleitoral.
8.6.1 Sanção: cassação da inscrição eleitoral, por escrito, enviada para o correio eletrônico
indicado pelo candidato.
8.7 Criação de obstáculos, embaraços, dificuldades de qualquer forma ao bom desenvolvimento dos
trabalhos da Comissão Eleitoral.
8.7.1 Sanção: cassação da inscrição eleitoral, por escrito, enviada para o correio eletrônico
indicado pelo candidato.
8.8 Não atendimento às solicitações e/ou às recomendações oficiais da Comissão Eleitoral, desde
que devidamente fundamentadas na legislação vigente.
8.8.1 Sanção: advertência por escrito, enviada para o correio eletrônico indicado pelo
candidato.
8.8.2 Em caso de reincidência, será aplicada a sanção de cassação da inscrição eleitoral do
candidato, por escrito, enviada para o correio eletrônico indicado pelo candidato.
8.9 Atingir ou tentar atingir a integridade física de quaisquer dos membros da comunidade do IFSC.
8.9.1 Sanção: cassação da inscrição eleitoral, por escrito, enviada, para o correio eletrônico
indicado pelo candidato.
9. DA VOTAÇÃO
9.1 O processo de consulta eleitoral para escolha dos membros dar-se-á por meio de votação
secreta, eletrônica, facultativa e em dois candidatos para cada segmento.
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9.2 A votação será realizada no software HELIOS em Seção Eleitoral de forma a permitir a
contagem dos votos por segmento.
9.3 Seção Eleitoral é o ambiente virtual onde serão recepcionados os eleitores que exercerão o
direito de voto.
9.4 A votação terá início às 09 horas do dia 28/03/2019 e será encerrada às 09 horas do dia
01/04/2019.
9.5 Encerrada a votação, o Presidente procederá com a apuração dos votos utilizando o HELIOS
como apurador.

10. DA APURAÇÃO
10.1 A apuração dos votos ocorrerá após o encerramento da eleição, utilizando o sistema HELIOS
como apurador.
10.2 A apuração dos votos on-line poderá ser acompanhada pelos candidatos.
10.3.1 A apuração acontecerá na Coordenadoria de Gestão de Pessoas as 10h.
10.3 Em caso de empate na apuração, serão adotados os seguintes critérios para desempate:
10.3.1 Para os servidores será: 1º) o candidato que tiver mais tempo de serviço no IFSC; 2º)
o candidato que tiver mais tempo de serviço na Rede Federal de Educação; 3º) o candidato
que tiver a maior idade.
10.3.2 Para os discentes será: 1º) o candidato que tiver participado como membro em algum
fórum do IFSC; 2º) o candidato que tiver maior tempo de matrícula ativa no IFSC; 3º) o
candidato que tiver a maior idade.
11. DOS RECURSOS
11.1 DOS RECURSOS CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DE CANDIDATURAS
11.1.1 Eventuais recursos contra a homologação de candidaturas deverão ser encaminhados,
por escrito, em ficha própria (ANEXO II), à Presidência da Comissão Eleitoral competente,
dentro do prazo estipulado no calendário eleitoral.
11.1.1.1 Caberá à Comissão Eleitoral competente notificar o candidato cuja
inscrição foi contestada. A notificação será feita através do endereço de correio
eletrônico indicado pelo candidato. O candidato terá o prazo, conforme calendário
eleitoral, para apresentar defesa junto à Comissão Eleitoral competente.
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11.1.1.2 A Comissão Eleitoral competente divulgará a relação definitiva com a
homologação de inscrição dos candidatos com os respectivos “nomes sociais” e
nomes completos aptos a concorrerem ao pleito.
11.2 DOS RECURSOS DE RESULTADO FINAL
11.2.1 Após a publicação do resultado final pela Comissão Eleitoral, caberá recurso
(ANEXO IV) conforme calendário eleitoral.
12 DA NOMEAÇÃO
12.1 Os membros escolhidos serão nomeados dia 11 de abril.
13 DO PERÍODO DO MANDATO
13.1 O período do mandato é de dois anos letivos, com direito a uma recondução consecutiva, exceto a representação discente, que não poderá ser reconduzida.
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Caberá à Direção-geral do Câmpus disponibilizar à Comissão Eleitoral os meios necessários
para a completa operacionalização do processo de consulta eleitoral.
15.2 As decisões da Comissão Eleitoral serão tomadas por maioria simples dos membros, sobre
quaisquer questões dentro do referido processo.
15.3 Nas decisões em que houver deliberação por meio de votação, em caso de empate, caberá ao
Presidente da Comissão Eleitoral competente o voto de qualidade (voto de desempate).
15.4 Concluído o processo e todos os prazos de recursos legais, a Comissão Eleitoral
automaticamente se extinguirá.
15.5 Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Araranguá, 08 de marco de 2019.
Comissão Eleitoral : Arachelis da Silva Luzietti - Presidente
Caroline Correa Cidade;
Larissa do Nascimento Pires;
Leonardo Vicento Duarte;
Luciane Nobrega Juliano;
Mauro Jose Saraiva Orcelli;
Tisiana Soardi Klein.
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

Cole aqui sua foto

Eu,______________________________________________________________,matrícula SIAPE
N. ________________, e-mail ________________________________________ venho por meio
desta, requerer a minha inscrição junto à Comissão Eleitoral para a eleição para
_________________________________. Declaro estar ciente do Edital de Convocação e Normas
que regem este processo, bem como declaro estar de acordo com seu cumprimento.

____________________, ______ de ________ de 2019.

___________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)

Comprovante de recebimento da ficha de inscrição
Recebemos a inscrição de _________________________________________________________
como candidato __________________________________________________.
_____________________, ______ de ___________ de 2019.
___________________________________
Assinatura
ANEXO II
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SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE INSCRIÇÃO
INFORMAÇÕES PESSOAIS DO SOLICITANTE
Nome:______________________________________________________________________
Cargo Efetivo/ Curso: _______________________________Matrícula:____________________
Câmpus:_________________________________________Telefone : ____________________
Correio eletrônico:__________________________________ Celular : __________________

Nome do Candidato(a): __________________________________________________________
Motivo:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Fundamentação:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Documentos em anexo: NÃO  SIM Se sim, quantas laudas:____________
____________________, ______ de___________________ de 2019.

___________________________________
Assinatura do Solicitante
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ANEXO III
FORMULÁRIO DE DENÚNCIA

INFORMAÇÕES PESSOAIS DO SOLICITANTE
Nome:______________________________________________________________________
Cargo Efetivo/ Curso: _______________________________Matrícula:____________________
Câmpus:_________________________________________Telefone : ____________________
Correio eletrônico:__________________________________ Celular : __________________

Nome do Candidato(a): __________________________________________________________
Motivo:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Fundamentação:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Documentos em anexo: NÃO  SIM Se sim, quantas laudas:____________
____________________, ______ de___________________ de 2019.

___________________________________
Assinatura do Solicitante
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ANEXO IV
FORMULÁRIO DE RECURSO RESULTADO FINAL

INFORMAÇÕES PESSOAIS DO SOLICITANTE
Nome:______________________________________________________________________
Cargo Efetivo/ Curso: _______________________________Matrícula:____________________
Câmpus:_________________________________________Telefone : ____________________
Correio eletrônico:__________________________________ Celular : __________________

Nome do Candidato(a): __________________________________________________________
Motivo:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Fundamentação:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Documentos em anexo: NÃO  SIM Se sim, quantas laudas:____________
____________________, ______ de___________________ de 2019.

___________________________________
Assinatura do Solicitante
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