
EDITAL Nº 21/2021

ELEIÇÃO PARA A COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

A Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE), a Coordenação e o Colegiado do
Curso de Agropecuária do IFC - Campus Rio do Sul deflagram mediante este edital o processo
de escolha do (a) coordenador(a) do Curso Técnico em Agropecuária para um mandato de dois
anos.

Dos Candidatos à Coordenação de Curso

Art. 1 - Podem ser candidatos (as) a Coordenador (a) de Curso, todos os servidores
docentes efetivos do quadro do Instituto Federal Catarinense, lotados no Campus Rio do Sul,
que atuam no Curso Técnico em Agropecuária e estejam em efetivo exercício na data de
entrega do Requerimento de Inscrição de Candidatos e, preferencialmente, da área do curso
(RESOLUÇÃO Nº 010/2021 - Organização didática dos cursos do IFC).

Art. 2 - Não poderá inscrever-se como candidato(a):

I. Servidor(a) em licença sem vencimento;
II. Servidor(a) à disposição de outros órgãos;
III. Servidor(a) em licença integral para capacitação;
IV. Servidor(a) em licença-saúde.

Das Inscrições

Art. 3 - Os candidatos deverão efetuar sua inscrição entre os dias 23 e 28 de outubro
de 2021, até às 12h (Anexo I), através do preenchimento do Requerimento de Inscrição
disponível no endereço eletrônico abaixo:
https://docs.google.com/forms/d/1sDbZfME7iRHfqcJK9IdabScAzYCuzt28j5KR11Jbns8/edit#s
ettings

Art. 4 - Os candidatos deverão acessar o endereço acima e realizar a inscrição com o
seu e-mail institucional (@ifc.edu.br), não sendo validadas inscrições com outro e-mail de
acesso.

Art. 5 - Não serão homologadas as inscrições realizadas fora do prazo estabelecido no
Art. 3 ou com outro e-mail que não seja o previsto no Art. 4.

Art. 6 - A lista dos candidatos homologados será publicada a partir do dia 29 de
outubro de 2021 (Anexo I), no site institucional do IFC – Campus Rio do Sul.

Dos Recursos

https://docs.google.com/forms/d/1sDbZfME7iRHfqcJK9IdabScAzYCuzt28j5KR11Jbns8/edit#settings
https://docs.google.com/forms/d/1sDbZfME7iRHfqcJK9IdabScAzYCuzt28j5KR11Jbns8/edit#settings


Art. 7 - Os recursos deverão ser encaminhados a um dos membros da Comissão
Eleitoral com justificativa formal, via e-mail institucional, respeitando as datas e os horários
estabelecidos no cronograma deste edital (Anexo I).

Art. 8 - O resultado do julgamento do recurso ocorrerá por conta da Comissão Eleitoral,
sendo que esta emitirá parecer conclusivo.

Da Campanha Eleitoral

Art. 9 - O período de campanha eleitoral está descrito em Cronograma (Anexo I) deste
Edital.

Art. 10 - É proibida a campanha eleitoral fora do período estabelecido neste edital, sob
a pena de incorrer na impugnação de candidatura.

Art. 11 - Não será permitido o uso de recursos financeiros ou materiais do IFC.

Parágrafo Único - Será permitido o uso do email institucional destinado aos eleitores do
curso.

Dos Eleitores

Art. 12 - Estarão aptos a votar todos os servidores docentes, efetivos e substitutos, do
quadro ativo do curso Técnico em Agropecuária conforme Anexo II.

§ 1º - Os eleitores poderão votar apenas uma vez, em apenas um candidato.

§ 2º - Caso o nome do eleitor não esteja na lista, o mesmo poderá solicitar a sua
inclusão até o dia 04/11/2021, através de e-mail institucional a um dos membros da comissão
eleitoral.

Do voto

Art. 13 - O voto é facultativo a todos os membros do colegiado eleitoral e para
exercê-lo o eleitor deverá comparecer à reunião virtual.

Parágrafo único - Não será permitido voto por procuração.

Da Eleição

Art. 14 - A eleição ocorrerá por meio de reunião virtual com todos os membros do
Colegiado Eleitoral, nominados no Anexo II deste edital, convocada pela comissão eleitoral, que
será realizada no dia 05 de novembro de 2021, às 13h15min.



§ 1º - No dia marcado para a reunião virtual, a comissão eleitoral enviará no e-mail
institucional dos eleitores o endereço eletrônico de acesso ao ambiente virtual.

§ 2º - A reunião virtual iniciará, em primeira chamada, com a participação de todos os
membros do colégio eleitoral, no horário indicado no Art. 14.

§ 3º - A reunião virtual iniciará, em segunda chamada, 10 minutos depois do horário
estabelecido no Art. 14, com qualquer número de eleitores.

Art. 15 - Durante a reunião virtual, a comissão eleitoral disponibilizará aos eleitores
presentes um link de acesso a um formulário, através do qual será realizada a votação.

Dos Resultados

Art. 16 - Será considerado eleito o (a) candidato (a) que obtiver maioria simples dos
votos válidos dos eleitores que compareceram à reunião virtual e exerceram o seu direito de
voto.

Parágrafo único - Em caso de empate no número de votos, será considerado eleito o
candidato com maior tempo de exercício na instituição.

Das disposições gerais

Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, em consulta aos
órgãos superiores do IFC, quando necessário.

Art. 18 - Eventuais questionamentos sobre o processo de eleição deverão ser
formalizados junto à Comissão Eleitoral, via e-mail institucional, dentro dos prazos
determinados no cronograma exposto no Anexo I, deste edital.

Art. 19 - O presente Edital tem vigência e aplicabilidade a partir da data de sua
publicação.

Instituto Federal Catarinense/Campus Rio do Sul, 21 de outubro de 2021.

Comissão Eleitoral

Portaria n° 249/2021 – GAB/RIOSUL de 20 de outubro de 2021.



ANEXO I - Cronograma

Publicação do edital 21/10/2021

Inscrição dos Candidatos 22 a 28/10/2021 (até às 12h)

Divulgação da lista de inscritos 28/10/2021

Prazo para recursos quanto às inscrições 29/10/2021 (até às 12h00min)

Divulgação da lista dos candidatos homologados 29/10/2021

Período de campanha eleitoral 30/10/2021 a 05/11/2021 (até as 12h00min)

Eleição 05/11/2021 (às 13h15min)

Divulgação do resultado 05/11/2021 (no momento da reunião virtual)

Publicação do resultado a partir do dia 08/11/2021

Prazo para recursos quanto aos resultados 09/11/2021 (até 12h00min)

Avaliação dos recursos 09/11/2021

Homologação do resultado 10/11/2021



ANEXO II - Lista de eleitores

ALCEU KASPARY
AMAURI CARBONI BITENCOURT
ANDRE DA COSTA
ANDREY AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA
ANGELO RAFAEL ARAUJO ARISTIDES
BIANCA CORREA CAPIZZANI
BRUNA MARIA SILVA SILVÉRIO
BRUNA VEREDIANA MULLER
CATIA CRISTINA SANZOVO JOTA
CLAUDIA CAMBRUZZI
CLAUDINEI ZUNINO
CLAUDIO ADALBERTO KOLLER
CLAUDIO KESKE
DENISE FERNANDES
EDUARDO PAHOR FILHO
ELLENISE ELSA EMIDIO BICALHO
EMANUELE CRISTINA SIEBERT
EMERSON BIANCHINI ESTIVALETE
FABRÍCIO CAMPOS MASIERO
FERNANDO FRANCISCO DILLMANN PAJARA
FERNANDO JOLY CAMPOS
FLAVIA QUEIROZ DE OLIVEIRA
GEISA ISILDA FERREIRA ESTEVES
GEOVANA GARCIA TERRA
GREICI GUBERT
JACQUELINE RAMOS DA SILVA
JEFFERSON GONÇALVES ACUNHA
JOAO CELIO DE ARAUJO
JOHANN FELIPE VOIGT
JONAS DA SILVA DOGE
JONATAS STEINBACH
JUCINEIA FORMIGARI
JURANDIR DOMINGUES JUNIOR
KARLA FUNFGELT
KARLA PAOLA PICOLI
LARISSA MAAS
LAURI JOÃO MARCONATTO
LEANDRO LUIZ MARCUZZO
LEONARDO DE OLIVEIRA NEVES
LIDIANE CAMINI
LIS REGIANE VIZOLLI FAVARIN
LUIZ GUSTAVO DUTRA
MARINES DIAS GONÇALVES
OSCAR EMILIO LUDTKE HARTHMANN
PAULA FABIANE MARTINS
PAULO JOSE DA FONSECA PIRES
RAFAEL BERNARDO SILVEIRA



RENATA BONGIOLO MAGENIS
ROBINSON JARDEL PIRES DE OLIVEIRA
SIBELLY STREY VENTURI
SIDINEI LEANDRO KLOCKNER STURMER
SIGFRID FROMMING
SILVANA CONY QUINTEIRO
SUSANA PEREIRA DE JESUS
VANIUS BUZZATTI FALLEIRO
VERA LUCIA FREITAS PANIZ
VINICIUS PERUZZI MICHELENA


