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EDITAL N 021/2019 CAMPUS RIO DO SUL 

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 

 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES NO CONSELHO DE CAMPUS DO INSTITUTO         

FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL - CONCAMPUS 

 

De acordo com a Resolução nº 045 do Conselho Superior – CONSUPER, a             

Comissão Eleitoral instituída pela PORTARIA Nº 254/DG/RSUL DE 25 DE          

OUTUBRO DE 2019, com o objetivo de conduzir o processo de escolha dos             

representantes das categorias com assento no Conselho de Campus –          

CONCAMPUS, do IFC Campus Rio do Sul, torna público o presente edital. 

 

1 1. DO OBJETIVO 

 

1.1 O Presente edital ter por objetivo estabelecer normas e procedimentos          

necessários para realização da eleição dos seguintes membros do CONCAMPUS: 

 

a) Representantes dos servidores Docentes, sendo 02 (dois) titulares e 02 (dois)           

suplentes; 

b) Representantes dos servidores Técnico-Administrativos, sendo 02 (dois) titulares        

e 02 (dois) suplentes; 

c) Representantes dos Discentes, sendo 02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes; 

d) Representante dos Pais de Discentes, sendo 01 (um) titular e 01 (um) suplente;  

e) Representante dos Egressos, sendo 01 (um) titular e 01 (um) suplente. 
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1.2 O mesmo representante não poderá ocupar 02 (dois) assentos no          

CONCAMPUS, no mesmo mandato. 

 

 

2 2. DO CRONOGRAMA 

 

2.1 Para realização da eleição, observar-se-á o cronograma estabelecido no         

ANEXO I. 

 

 

3 3. DOS CANDIDATOS 

 

3.1 São elegíveis os candidatos que preencherem os seguintes requisitos: 

a) Para representação docente: ser servidor Docente ativo do quadro permanente do            

Instituto Federal Catarinense, lotado no campus Rio do Sul e em efetivo exercício             

na data do requerimento de inscrição de candidato; 

b) Para representação técnico-administrativa: ser servidor Técnico-Administrativo       

ativo do quadro permanente do Instituto Federal Catarinense, lotado no campus           

Rio do Sul e em efetivo exercício na data do requerimento de Inscrição de              

candidato; 

c) Para representação discente: ser discente, maior de 18 anos ou maior de 16 anos               

emancipado, com matrícula regular ativa em curso técnico de nível médio, de            

graduação ou de pós-graduação no campus Rio do Sul na data do requerimento de              

inscrição de candidato; 

d) Para representação dos pais de discentes: ser pai ou mãe de aluno com matrícula               

regular ativa em curso técnico de nível médio, de graduação ou de pós-graduação             
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no campus Rio do Sul na data do requerimento de inscrição de candidato; 

e) Para a representação dos egressos: podem ser candidatos todos os ex-alunos do             

campus Rio do Sul que concluíram o curso.  

 

3.2 Não poderá se inscrever o candidato: 

a) Servidor em licença sem vencimento; 

b) Servidor à disposição de outros órgãos; 

c) Servidor em licença integral para capacitação; 

d) Discente menor de 18 anos não emancipado, na data do requerimento de inscrição             

de candidato ou que não tenha matrícula regular ativa nos cursos de oferta regular              

do campus Rio do Sul; 

e) Servidor que esteja respondendo processo administrativo disciplinar; 

f) Discente que esteja respondendo processo disciplinar discente; 

g) Discente, que for também servidor técnico administrativo, como candidato à          

categoria discente; 

h) Docente, que também for discente, como candidato à categoria discente; 

i) Servidor ou discente membro do Conselho Superior, titular ou suplente; 

j) Servidor designado para compor a Comissão Eleitoral; 

k) Servidor ocupante de cargo de direção (CD) na condição de representante de seus             

pares. 

 

 

4 4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 As inscrições deverão ser realizadas por categoria, de forma independente por           

candidato, entregando à Comissão Eleitoral, dentro do prazo do cronograma do           
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ANEXO I, os seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição preenchida e assinada pelo candidato (ANEXO III) assinalando           

a categoria a qual quer concorrer; 

b) Para pai de discente, comprovante de vínculo com o discente; 

c) Para egresso, comprovante de conclusão do curso. 

 

4.2 O candidato que estiver impossibilitado de realizar sua inscrição pessoalmente          

poderá efetivá-la somente através de procuração simples, sendo necessária a juntada           

da procuração ao requerimento de candidatura, em que o aludido documento ficará            

retido com a Comissão Eleitoral. 

 

4.3 Não serão aceitas inscrições por correio eletrônico. 

 

4.4 As inscrições serão realizadas, sob protocolo, conforme cronograma do          

ANEXO I, nos horários e locais do ANEXO II deste edital. 

 

4.5 Encerrado o prazo de inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará a lista dos            

candidatos conforme cronograma do ANEXO I, sendo a lista divulgada em ordem            

alfabética e por categoria.  

 

4.6 Os pedidos de impugnação às candidaturas deverão ser protocolados junto à           

Comissão Eleitoral com justificativa formal e devidamente assinada na data prevista           

no cronograma do ANEXO I deste edital. 

 

4.7 Encerrado o prazo da impugnação e ocorridos os julgamentos, a Comissão           

Eleitoral divulgará a lista das candidaturas deferidas conforme cronograma do ANEXO           
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I deste edital. 

 

4.8 Para os segmentos que não tenham inscritos, ou inscritos igual ao número de             

vagas, os representantes do Conselho do Campus deverão ser indicados por seus            

pares, por meio de assembleia, em data previamente divulgada pela Comissão           

Eleitoral. 

 

 

5 5. DA CAMPANHA ELEITORAL 

 

5.1 O período de campanha eleitoral deverá observar o cronograma do ANEXO I            

deste edital.  

 

5.2 É proibida a campanha eleitoral fora do período estabelecido pelo cronograma,           

sob pena de incorrer na não homologação do candidato no resultado final da eleição. 

 

5.3 Não será permitido o uso de recursos financeiros ou materiais do IFC Campus             

Rio do Sul, de qualquer projeto de pesquisa ou extensão. 

 

5.4 O candidato não poderá fazer uso de email institucional para          

envio/recebimento de conteúdo eleitoral, mesmo no período de campanha. 

 

5.5 Não será permitido aos candidatos utilizar os murais da Instituição para           

realização da sua campanha, salvo o disposto no item 5.6. 

 

5.6 Será disponibilizado espaço em cada uma das unidades do IFC Campus Rio            
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do Sul para que os candidatos possam realizar sua divulgação. 

 

5.7 A visita aos setores do IFC Campus Rio do Sul deverá ser comunicada por              

escrito e com antecedência ao presidente da Comissão Eleitoral, e também ao            

responsável pelo setor. 

 
5.8 As visitas em sala de aula, deverão ser previamente comunicadas, por escrito            

e com antecedência ao Presidente da Comissão Eleitoral e ao docente que está             

ministrando a aula no dia da visita. 

 
5.9 Os alunos que concorrem a membro do CONCAMPUS não poderão usar o            

período de campanha como forma de justificativa de ausência às aulas, exceto no             

caso de visitas agendadas às salas de aula. 

 

 

6 6. DOS ELEITORES 

 

6.1 Estarão aptos a votar no representante de sua respectiva categoria: 

a) Todos os servidores ativos pertencentes ao quadro de pessoal permanente          

(com lotação ou localização) do IFC campus Rio do Sul; 

b) Discentes regularmente matriculados nos cursos de oferta regular do campus;  

c) Pais de discentes regularmente matriculados no campus; e 

d) Egressos que comprovem sua situação. 

6.2 Cada eleitor poderá votar apenas uma vez, ainda que pertença a mais de uma              

categoria conforme segue: 

a) docente e discente vota como docente; 
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b) docente e egresso vota como docente; 

c) docente e pai de aluno vota como docente; 

d) técnico-administrativo e discente vota como técnico-administrativo; 

e) técnico-administrativo e egresso vota como técnico-administrativo; 

f) técnico-administrativo e pai de aluno vota como técnico-administrativo; 

g) discente e egresso vota como discente; 

h) discente e pai de aluno vota como discente; 

i) egresso e pai de aluno vota como egresso. 

 

6.3 Não estão aptos a votar: 

a) Servidores terceirizados; 

b) Ocupantes de cargos de direção (CD) sem vínculo permanente com a           

instituição; 

c) Professores substitutos e temporários. 

 

 

7 7. DA MESA RECEPTORA 

 

7.1 A Mesa Receptora tem a incumbência de receber o voto dos eleitores. 

 

7.2 A Mesa Receptora será composta por 01 (um) presidente, 01 (um) mesário e             

01 (um) secretário, convocados pela Comissão Eleitoral.  

 

7.3 Não poderão ser indicados como membros da Mesa Receptora, candidatos,          

seus parentes em primeiro grau, cônjuges, além de pessoas estranhas ao corpo            

discente ou ao quadro de servidores do IFC Campus Rio do Sul. 
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7.4 Os membros da Mesa Receptora serão dispensados de suas atividades          

normais na instituição, no dia e hora da votação e apuração. Em caso de abandono               

ou ausência, sem justificativa, será atribuído falta ao servidor. 

 

7.5 Em caso de ausência ou impedimento do presidente, assumirá o mesário e, na             

sua falta, o secretário. 

 

7.6 O presidente da Mesa Receptora notificará à Comissão Eleitoral possíveis          

ausências na mesa e esta convocará automaticamente novo membro, sendo este fato            

relatado em ata da Mesa Receptora. 

 

7.7 Encerrado o prazo de votação, o presidente da Mesa Receptora deverá:  

a) Registrar as ausências nas listas de presença dos votantes;  

b) Solicitar ao secretário que seja preenchida a ata; 

c) Junto com os demais membros e fiscais presentes, assinar a ata;  

d) Transportar as urnas até o local de apuração, junto com todos os materiais             

relativos à eleição. 

 

 

8 8. DA ELEIÇÃO 

 

8.1 A eleição será realizada na data prevista no cronograma do ANEXO I deste             

edital. 

 

8.2 Os nomes dos candidatos aparecerão em ordem alfabética na cédula de           
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votação. 

 

8.3 Haverá uma cédula para cada categoria. 

 

8.4 A votação será realizada em cabine individual, com uso de urnas tradicionais,            

sendo uma para cada categoria. 

 

8.5 O voto é secreto e não poderá ser exercido por correspondência, procuração            

ou por meio eletrônico. 

 

8.6 O local da votação será divulgado pela Comissão Eleitoral conforme          

Cronograma ANEXO I. 

 

8.7 Cabe ao eleitor, durante o processo de votação: 

a) Por ordem de chegada, apresentar-se ao presidente da Mesa Receptora,          

munido de documento de Identificação, sendo válido os seguintes documentos: 

a1. Carteira de identidade; 

a2. Carteira nacional de habilitação (CNH); 

a3. Se servidor do IFC campus Rio do Sul, crachá funcional. 

b) Assinar a lista de presença; 

c) Receber a cédula rubricada pelo presidente da Mesa Receptora e dirigir-se à            

cabine de votação;  

d) Assinalar na cédula de votação o quadro correspondente ao candidato de sua            

preferência; 

e) Depositar seu voto na urna de votação. 
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8.8 O eleitor com deficiência, idoso ou gestante, poderá requisitar condição          

especial à Mesa Receptora para o exercício de seu direito a voto. 

 

8.9 O exercício do voto para a eleição dos membros do Conselho de Campus é              

facultativo. 

 

8.10 No caso de suspensão da votação por motivo de força maior, o presidente da              

Mesa Receptora deverá: 

a) Lacrar as urnas; 

b) Lavrar ata com os motivos da suspensão, que será imediatamente afixada em            

local visível para conhecimento da comunidade; 

c)  Recolher o material remanescente. 

 

 

9 9. DOS FISCAIS 

 

9.1 Cada candidato será considerado um fiscal nato. 

 

9.2 Cada candidato poderá indicar 1 (um) fiscal, por ele credenciado junto à            

Comissão Eleitoral, que será inscrito através de formulário próprio (ANEXO IV). 

 

9.3 A indicação do fiscal deverá ser feita dentro do prazo estabelecido no            

cronograma do ANEXO I, de acordo com os locais e horários do ANEXO II deste               

edital. 

 

9.4  Compete aos fiscais:  
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a) Apresentar-se ao presidente da Mesa Receptora e Apuradora de votos, com           

crachá de identificação;  

b) Fiscalizar o momento de recepção e apuração dos votos do processo eleitoral,            

apresentando verbalmente ou por escrito ao presidente da Mesa as irregularidades           

que constatar, solicitando providências;  

c) Atender as orientações do presidente da Mesa. 

 

9.5 O Fiscal poderá ter seu credenciamento cancelado pela Comissão Eleitoral, a           

pedido do presidente da Mesa Receptora e Apuradora de votos se: 

a) Interferir no trabalho da Mesa; 

b) Tentar convencer eleitores em locais de votação; 

c) Usar qualquer meio para obstruir o bom andamento dos trabalhos de votação. 

 

9.6 A ausência de fiscais não impedirá as mesas de iniciar ou dar continuidade aos              

trabalhos. 

 

 

10 10. DA APURAÇÃO 

 

10.1 O local de apuração será definido pela Comissão Eleitoral com 24 (vinte e             

quatro) horas de antecedência ao início do processo de apuração. 

 

10.2 Ao encerramento da votação, a Mesa Receptora transformar-se-á        

imediatamente em Mesa Apuradora e junto com a Comissão Eleitoral executará a            

apuração dos votos. 
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10.3 Todos os membros da Mesa Apuradora deverão estar presentes até o final do             

processo de apuração. 

 

10.4 Antes da apuração das urnas, as cédulas não utilizadas no processo de            

votação serão expostas aos fiscais e em seguida descartadas. 

 

10.5 Serão considerados NULOS os votos assinalados em cédulas que: 

a) Não corresponderem às oficiais; 

b) Não estiverem devidamente autenticadas (assinadas pelo presidente da Mesa         

Receptora); 

c) Contiverem expressões, frases ou sinais alheios à votação, mesmo que          

permita identificar o voto; 

d) Houver indicação de mais de um candidato. 

 

10.6 Os votos BRANCOS e NULOS não serão atribuídos a nenhum candidato,           

sendo, no entanto, computados para efeito de cálculo do número total de votantes. 

 

10.7 Os candidatos, assim como os fiscais, poderão apresentar impugnações         

verbais na medida em que os votos forem sendo apurados, as quais serão decididas,              

no momento, pela Comissão Eleitoral. 

 

10.8 Os membros da Comissão Eleitoral decidirão, por maioria simples de votos,           

sobre as impugnações, cabendo ao presidente da mesma, a decisão em caso de             

empate. 

 

10.9 O registro da apuração deverá ser realizado em ata, contendo para cada            
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categoria o número de votos obtidos por candidato e o número de votos brancos e               

nulos. 

 

10.10 A ata da apuração deverá ser assinada por todos os membros da Mesa              

Apuradora, inclusive os fiscais e candidatos presentes. 

 

 

11 11. DO RESULTADO 

 

11.1 Serão considerados eleitos, o primeiro e o segundo mais votados nas           

categorias de Docente, Técnico-Administrativo e Discente, sendo o terceiro e quarto           

mais votados considerados suplentes. 

 

11.2 Será considerado eleito o primeiro mais votado na categoria de Pai de Discente             

e de Egresso, sendo o segundo mais votado considerado suplente. 

 

11.3 Em caso de empate no número de votos será considerado eleito o mais idoso. 

 

 

12 12. DAS IMPUGNAÇÕES 

 

12.1 Caberá impugnações por parte do candidato ou eleitor em qualquer etapa do            

processo eleitoral.  

 

12.2 As impugnações deverão ser impetradas por escrito e protocoladas junto a           

Comissão Eleitoral, salvo o disposto no item 10.7, indicando os fatos que as             
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justifiquem e os devidos fundamentos. 

 

12.3 O resultado do julgamento ocorrerá por conta da Comissão Eleitoral, sendo           

que esta emitirá parecer conclusivo e irrecorrível. 

 

12.4 Salvo o disposto no item 10.7, a Comissão Eleitoral terá 24 (vinte e quatro)               

horas para apreciar o mérito da impugnação/recurso, devendo, em seguida, adotar           

medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente o fato que gerou a            

impugnação/recurso, caso este seja deferido, dando plena e devida publicidade de           

sua deliberação. 

 

13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

13.1 As normas que regulamentam este edital se baseiam na Resolução nº           

045/2014 do Conselho Superior do Instituto Federal Catarinense que está disponível           

no endereço eletrônico: www.ifc.edu.br. 

 

13.2 A Resolução nº 045/2014 é parte integrante deste edital, mesmo sem sua            

reprodução na íntegra. 

 

13.3 Fica reservada à Comissão Eleitoral a emissão de alterações neste edital, sem            

prévio aviso, dando a devida publicidade. 

 

13.4 Ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício do ato eleitoral lícito. 

 

13.5 Este edital entra em vigor na data de sua publicação e deverá ser afixado em               
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local de grande circulação do IFC Campus Rio do Sul. 

 

13.6 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral. 

 

 

COMISSÃO ELEITORAL DO CONCAMPUS DO IFC - RIO DO SUL 

Fabiano Francisco Maciel Guimarães - Presidente 

Tatiana Pires Escobar - Vice-presidente 

Sandra Letícia Graf Ferreira - Primeira-secretária 

Jucineia Formigari - Segunda-secretária 

Rafael Beiger - Membro titular 

Pedro Augusto Rengel - Membro titular 

Bruno Henrique Labriola Missé - Membro suplente 

Marcela Leite - Membro suplente 

Laércio de Souza - Membro suplente 

William Leôncio Wrubel - Membro suplente 

Gabriel Vanderlinde - Membro suplente 

Gustavo Henrique Alves da Cruz - Membro suplente 

 

 

 

Rio do Sul, SC, 1º de novembro de 2019. 
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ANEXO I - CRONOGRAMA 

 

Evento Datas 

Publicação do edital 01/11/2019 

Inscrição dos candidatos 04 a 08/11/2019 

Divulgação preliminar da lista de votantes e do local de votação 04/11/2019 

Pedido de alteração do local de votação 04 a 08/11/2019 

Inscrição de fiscais 04 a 08/11/2019 

Divulgação da lista de candidatos inscritos  11/11/2019 

Pedido de impugnação quanto aos candidatos inscritos 12/11/2019 

Divulgação do resultado dos pedidos de impugnação 13/11/2019 

Divulgação da lista de candidatos homologados 13/11/2019 

Divulgação final da lista de votantes e do local de votação 14/11/2019 

Período para campanha 14 a 24/11/2019 

Divulgação do local das eleições 22/11/2019 

Eleições 25/11/2019 

Divulgação dos Resultados 26/11/2019 

Pedido de impugnação dos resultados  26/11/2019 

Divulgação do resultado dos pedidos de impugnação 27/11/2019  

Homologação do resultado final da eleição 27/11/2019 
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ANEXO II - LOCAIS E HORÁRIOR PARA INSCRIÇÃO 

 

04/11/19 
2ª feira 

Unidade Sede 
8h às 11h Laércio - NEPE 

13h30 às 16h30 Letícia - Secretaria 

Unidade Urbana 

8h às 11h Fabiano - Suporte TI 
Letícia - Secretaria 

13h30 às 16h30 Fabiano - Suporte TI 

18 às 21h Bruno - Sala Professores 

Unidade Tecnológica 
8h às 11h Elizeti - Recepção 

13h30 às 16h30 Elizeti - Recepção 

05/11/19 
3ª feira 

Unidade Sede 
8h às 11h Laércio - NEPE 

13h30 às 16h30 Fabiano - Suporte TI 

Unidade Urbana 

8h às 11h Fabiano - Suporte TI 

13h30 às 16h30 Letícia - Secretaria 
Tatiana - Asses. Pedag. 

18 às 21h Letícia - Secretaria 

Unidade Tecnológica 
8h às 11h Elizeti - Recepção 

13h30 às 16h30 Elizeti - Recepção 

06/11/19 
4ª feira 

Unidade Sede 
8h às 11h Fabiano - Suporte TI 

13h30 às 16h30 Tatiana - Sala Napne 

Unidade Urbana 

8h30 às 11h Tatiana - Asses. Pedag. 

13h30 às 16h30 Fabiano - Suporte TI 
Letícia - Secretaria 

18 às 21h Letícia - Secretaria 

Unidade Tecnológica 
8h às 11h Elizeti - Recepção 

13h30 às 16h30 Elizeti - Recepção 

07/11/19 
5ª feira 

Unidade Sede 
8h15 às 11h William - Gabinete 

13h30 às 16h30 Letícia - Secretaria 
William - Gabinete 
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Unidade Urbana 

8h às 11h Fabiano - Suporte TI 

13h30 às 16h30 Fabiano - Suporte TI 

18 às 21h Bruno - Sala Professores 

Unidade Tecnológica 
8h às 11h Elizeti - Recepção 

13h30 às 16h30 Elizeti - Recepção 

08/11/19 
6ª feira 

Unidade Sede 8h15 às 11h William - Gabinete 

Unidade Urbana 8h às 11h Fabiano - Suporte TI 
Letícia - Secretaria 

Unidade Tecnológica 8h às 11h Elizeti - Recepção 
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ANEXO III - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO AO CONCAMPUS 

IFC RIO DO SUL - ELEIÇÃO 2019 
 

À Comissão Eleitoral do CONCAMPUS Rio do Sul: 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

CPF nº ______________________________________, venho requerer inscrição como       

candidato a membro do Conselho de Campus do IFC Rio do Sul (CONCAMPUS), na              

categoria: 

 

(      ) Docente 

(      ) Discente 

(      ) Técnico-Administrativo 

(      ) Egresso 

(      ) Pai de discente 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Rio do Sul/SC, ____ de novembro de 2019. 

 

_______________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

Comprovante de inscrição como candidato a ___________________ do CONCAMPUS/2019. 

Recebido em:   _____ de novembro de 2019. 

Por:_____________________________________________________ 

                       Nome legível do membro da Comissão Eleitoral 

Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul 
Unidade Sede: (47) 3531-3700 

Unidade Urbana: (47) 3525-8600 
Unidade Tecnológica: (47) 3520-8200 

www.ifc-riodosul.edu.br 
 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE 
 

 
ANEXO IV - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE FISCAL DO CONCAMPUS 

 IFC RIO DO SUL - ELEIÇÃO 2019 
 

 

À Comissão Eleitoral do CONCAMPUS Rio do Sul. 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

CPF nº ________________________________, candidato na categoria      

____________________________, venho requerer a inscrição de      

__________________________________________________________________________, 

CPF nº _________________________________ como FISCAL da eleição do Conselho de          

Campus do IFC Rio do Sul (CONCAMPUS),  

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Rio do Sul/SC, _______ de novembro de 2019. 

 

 

_______________________                        _______________________ 

Assinatura do Candidato                               Assinatura do Fiscal 

 

 

Comprovante de inscrição como fiscal do candidato _________________________________        

a categoria __________________________ do CONCAMPUS/2019. 

Recebido em:   _____ de novembro de 2019. 

 

Por:_____________________________________________________ 

                       Nome legível do membro da Comissão Eleitoral 
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