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Título I Título I 

DA FINALIDADEDA FINALIDADE 

Art. 1ºArt. 1º - Este Código Eleitoral tem por finalidade definir as normas e orientações do processo eleitoral para
escolha dos membros do Colegiado do Curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de

Sistemas, Câmpus Catanduva, para fins de renovação da Composição do Colegiado de Curso. 

 

Art. 2ºArt. 2º - O Diretor Geral do câmpus publicará em portaria específica os membros que irão compor o
Colegiado do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Título II Título II 



DO PROCESSO ELEITORALDO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 3°Art. 3° - O processo eleitoral deverá ser conduzido pela Comissão Eleitoral (CE). 

§1º§1º - Nenhum candidato poderá participar da Comissão. 

§2º§2º - O voto deverá ser secreto para todos os representantes. 

Art. 4ºArt. 4º - O Colegiado de Curso deverá ser composto pelos seguintes membros: 

1. 4 (Quatro) representantes titulares docentes. 

2. 4 (Quatro) representantes suplentes docentes. 

3. 1 (um) representante titular pedagogo/técnico em assuntos educacionais. 

4. 1 (um) representante suplente pedagogo/técnico em assuntos educacionais. 

5. 2 (dois) representantes titulares discentes. 

6. 2 (dois) representantes suplentes discentes. 

Art. 5ºArt. 5º - O Edital do Processo Eleitoral deverá ser publicado com antecedência nos murais e no endereço
eletrônico oficial desta Instituição. 

Art. 6ºArt. 6º - A escolha dos candidatos se dará da seguinte forma: 

 

1. Os representantes docentes e seus suplentes serão eleitos pelos seus pares. 

2. Os representantes pedagogo/técnico em assuntos educacionais serão eleitos pelos seus pares. 

3. Os representantes discentes serão eleitos pelos seus pares. 

 

 

Título III Título III 

DOS MANDATOS DOS MANDATOS 

Art. 7ºArt. 7º - Os representantes docentes e os pedagogo/técnico em assuntos educacionais (titulares e
suplentes) terão mandato dois anos contando a partir da data de emissão da portaria. Os representantes

discentes (titulares e suplentes) terão mandato de um ano contando a partir da data de emissão da
portaria. 

Art. 8ºArt. 8º - A cessação de vinculo empregatício, bem como afastamentos das atividades docentes e ou técnico-
administrativas, independente do motivo, acarreta a perda do mandato, assim como o cancelamento de

matrícula dos discentes. 

§1º§1º - Ao término do mandato dos representantes deverá ser convocado novo pleito para eleição de novos
representantes. 

 

 

Titulo IV Titulo IV 

DOS CANDIDATOS DOS CANDIDATOS 

Art. 9ºArt. 9º - Os interessados em concorrer à Eleição deverão requerer inscrição de candidatura junto à
Comissão Eleitoral (CE), mediante envio de e-mail para o endereço claiton.eduardo@ifsp.edu.br 

Art. 10°Art. 10° - Para concorrer como representantes docentes e pedagogo/técnico em assuntos educacionais
(titulares ou suplentes) os servidores devem pertencer ao Quadro Efetivo do IFSP - CTD, e ter entrado em

exercício até a data da inscrição. Para concorrer como representante discente (titular ou suplente), o
mesmo deve estar regularmente matriculado no curso superior de Bacharelado Engenharia de Controle e

Automação. 



§ 1º§ 1º - Os representantes docentes deverão, obrigatoriamente, ministrar aulas no curso superior
de Engenharia de Controle e Automação. 

Art. 11ºArt. 11º - Somente os candidatos com candidatura homologada poderão concorrer às eleições de que
tratam estas normas. 

§ 1º§ 1º - A inscrição implicará na concordância tácita do candidato em concorrer ao pleito nas condições
estabelecidas por este código. 

§ 2º§ 2º - Os candidatos com candidatura não homologada poderão entrar com recurso junto à Comissão
Eleitoral em datas previstas no Cronograma do Processo Eleitoral, previsto neste Código Eleitoral. 

 

 

Título V Título V 

DOS ELEITORES DOS ELEITORES 

Art. 12ºArt. 12º - Consideram-se eleitores para escolha dos candidatos a representantes docentes, discentes e
pedagogo/técnico em assuntos educacionais seus pares, de acordo com as Normas estabelecidas neste

Código. 

§ 1º§ 1º - Os docentes eleitores deverão, obrigatoriamente, ministrar aulas no curso superior de Engenharia de
Controle e Automação. 

 

 

Título VI Título VI 

DA CAMPANHA ELEITORALDA CAMPANHA ELEITORAL 

Art. 13ºArt. 13º - Cada candidato poderá elaborar um resumo de suas propostas que serão encaminhadas para a
comissão eleitoral (CE) e irá disponibilizar as propostas através de um link. 

 

 

Título VII Título VII 

DAS ELEIÇÕES DAS ELEIÇÕES 

 

 

Capítulo I Capítulo I 

DA COMISSÃO ELEITORAL (CE) DA COMISSÃO ELEITORAL (CE) 

 

Art. 14ºArt. 14º - A CE é designada pelo Colegiado do curso Superior de Engenharia de Controle e Automação. 

Capítulo II Capítulo II 

DO VOTO DO VOTO 

Art. 15°Art. 15° - O sufrágio é universal e o voto, direto e secreto. 

Art. 16ºArt. 16º - Para assegurar o sigilo do voto, deverão ser utilizados meios digitais de votação, devido a
pandemia e as atividades sendo realizadas de maneira remota. O meio digital utilizado será a

plataforma Google Forms, para realização do pleito e escolha dos membros docentes, discentes e
pedagogo/técnico educacional pelos respectivos pares, através da disponibilização de um link para a

votação e divulgação do link no site do IFSP, campus Catanduva. 

 



 

Capítulo III Capítulo III 

DAS MESAS RECEPTORASDAS MESAS RECEPTORAS 

Art. 17ºArt. 17º - Para o dia da eleição, será realizada um período de votação através da plataforma Google Forms,
para cada segmento votante, devendo o segmento votante escolher o candidato de sua preferência. 

§ 1º§ 1º - A lista com os nomes dos candidatos deverá ser fixada no site do IFSP, campus Catanduva. 

Art. 18ºArt. 18º - A mesa receptora será virtual e será formada pelos membros da CE. 

§ 1°§ 1° - Os componentes da Mesa serão dispensados de suas atividades normais na Instituição no dia e hora
que forem designados, sendo-lhes atribuídas faltas em caso de ausência ou abandono da atividade. 

Art. 19ºArt. 19º - À mesa receptora virtual compete:  

I - zelar pela recepção dos votos dos eleitores na plataforma Google Forms; 

II - dirimir, imediatamente, todas as dificuldades ou dúvidas que ocorrerem; 

 III - manter a ordem; 

IV - identificar o eleitor por meio do seu e-mail institucional;  

V - lavrar a ata da eleição pelo secretário. 

VI - realizar a apuração dos votos através da plataforma Google Forms. 

 

Capítulo IV Capítulo IV 

DA FISCALIZAÇÃODA FISCALIZAÇÃO 

Art. 20ºArt. 20º - Cada candidato poderá manter um fiscal, quando necessário, credenciado junto a CE do pleito,
sob sua responsabilidade. 

§ 1º§ 1º - O credenciamento do fiscal indicado pelo candidato será realizado pela CE. 

 

Art. 21 ºArt. 21 º - Os Membros da Mesa de maneira remota estarão impedidos de atuar como fiscais. 

 

 

Capítulo V Capítulo V 

DA FORMA REMOTA PARA A VOTAÇÃO DA FORMA REMOTA PARA A VOTAÇÃO 

Art. 22ºArt. 22º - A CE providenciará, pelo menos um dia antes do início da votação, o seguinte material: 

I - relação de eleitores habilitados, disponibilizado no site do IFSP, campus Catanduva; 

II – acesso a plataforma Google Forms através do link de votação para cada segmento, para realização da
votação; 

III - outros materiais que forem necessários. 

§ 1°§ 1°  - A CE deverá coibir todo e qualquer material alheio à votação. 

 

 

Capítulo VI Capítulo VI 

DA VOTAÇÃO DA VOTAÇÃO 



Art. 23ºArt. 23º - A votação para representantes discentes, docentes e pedagogo/técnico em assuntos educacionais
(titulares e suplentes) ocorrerá das 8h00 do dia 22 de  Setembro até às 22h00 do dia 23 de Setembro . 

Art. 24º Art. 24º - Cada eleitor deverá assinalar um "X" ao lado do nome do candidato de sua preferência na cédula
de votação virtual na plataforma Teams, sendo considerados "nulos" os votos em 02 (dois) ou mais

candidatos e "brancos" as cédulas sem preenchimento. 

Art. 25ºArt. 25º - Os eleitores com deficiência visual poderão utilizar qualquer dispositivo ou meio, desde que
autorizado pela Mesa para o exercício do seu direito de voto. 

Art. 26ºArt. 26º- Encerrada a votação, caberá a Comissão Eleitoral: 

 

I - vedar a uma, rubricando-a juntamente com os demais membros da Mesa que estiverem presentes; 

II - lavrar a ata da eleição, fazendo constar: 

1. os nomes dos membros da Mesa Receptora; 

2. o número de eleitores que compareceram e votaram; 

3. o número de eleitores ausentes; 

4. outras ocorrências significativas. 

Art. 27ºArt. 27º - No caso de suspensão da votação por motivo de força maior, a CE deverá: 

 

I - vedar a uma, caso esta já tenha sido aberta; 

II - assegurar que os motivos da suspensão sejam lavrados na ata, que será imediatamente fixada em local
visível para conhecimento da comunidade, com os motivos da suspensão; 

III - recolher o material remanescente. 

 

 

Capítulo VII Capítulo VII 

DA APURAÇÃO DA APURAÇÃO 

Art. 28ºArt. 28º - A apuração dos votos terá inicio logo após o final da votação e será realizada pela CE, e se
necessário por outros membros do IFSP, Câmpus Catanduva, escolhidos pela CE. 

§ 1º§ 1º-A apuração deverá ser realizada nos limites do Câmpus Catanduva. 

Art. 29ºArt. 29º - As cédulas oficiais, à medida que forem sendo abe1ias, serão exibidas, examinadas e lidas em voz
alta por um dos componentes da CE. 

§ 1º§ 1º - Os votos em branco e os passíveis de anulação deverão receber, respectivamente, a anotação "em
branco" ou "anulado", pela CE. 

Art. 30ºArt. 30º - Serão considerados nulos os votos assinalados em cédulas que:  

I - não corresponderem às oficiais; 

II - não estiverem devidamente autenticadas; 

III - que contiverem expressões, frases ou sinais alheios à votação; 

Art. 31 ºArt. 31 º - Encerrada a apuração a CE deverá devolver os votos apurados à respectiva urna, lacrar cada urna
e guardá-la em segurança até o encerramento do prazo para apuração dos recursos. 

 

Capítulo VIII Capítulo VIII 



DOS RESULTADOSDOS RESULTADOS 

Art. 32º Art. 32º - Concluída a contagem dos votos, a CE encaminhará os resultados para o Coordenador de Curso e
Direção Geral do Câmpus. 

§ 1º§ 1º - Concluído o processo de apuração, caberá a CE preparar a respectiva Ata e relatório final e
encaminhá-los ao Coordenador de Curso até 01/10/2021. 

§2º§2º - Em caso de recurso por parte dos candidatos não eleitos este deverá ser apresentado à CE, sempre
respeitando o Cronograma das eleições previsto neste Código Eleitoral. 

§3º §3º - Os candidatos mais votados serão eleitos titulares e, em seguida, serão eleitos os suplentes até o
número de vagas definidas no presente edital. 

§4º§4º - Em caso de empate terá prioridade o candidato que tiver mais tempo de vínculo com o curso. Se o
empate permanecer, terá prioridade o candidato com maior idade. 

Capítulo IX Capítulo IX 

DO CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕESDO CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES 

Art. 33ºArt. 33º - O Cronograma das Eleições deve seguir as seguintes datas: 

EVENTO EVENTO DATA DATA 

Confecção e Publicação do Edital da Eleição do Colegiado do Curso (site e
murais) 

16/09/2021 

Inscrição de Candidatos (entrega do respectivo Formulário preenchido de
forma online) 

16/09/2021 a 17/09/2021 

Homologação e publicação dos candidatos aprovados pela CE 20/09/2021 

Apresentação de recursos dos candidatos com candidatura não homologada 20/09/2021 

Resultado dos recursos 21/09/2021 

Eleição 22/09/2021 a 23/09/2021 

Apuração 24/09/2020 

Divulgação dos resultados 24/09/2021 

Apresentação dos recursos 27/09//2021 

Divulgação dos candidatos eleitos 28/09/2021 

Entrega do Relatório Final 29/09//2021 

Publicação da Portaria do Colegiado Eleito Publicação da Portaria do Colegiado Eleito 01/10/2021 01/10/2021 

Título XI Título XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAISDAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



Art. 34°Art. 34° - Os casos omissos nessa norma serão solucionados pela Comissão Eleitoral, salvo os decorrentes de
decisões arbitrárias, negligência ou abuso de autoridade por parte dela, que serão submetidos à apreciação

do Diretor Geral. 

Art. 35ºArt. 35º - Ficam revogadas as disposições sem contrário. 

Art. 36°Art. 36° - Essa norma entrará em vigor na data de sua publicação.

15 de setembro de 2021
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