RESOLUCÂO

N." 853, DE 16 DE ABRIL DE 2013

O
PRESIDENTE
DO
CONSELHO
SUPERIOR
DO
INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAGCĂO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SĂO PAULO, no uso de
suas atribuicoes regulamentares e considerando a decisăo do Conselho Superior na reuniăo
do dia 16 de abril de 2013, resolve:
Homologar as alteracăes do Codigo Eleitoral aprovado pela Resolucăo n. o
749, de 12 de novembro de 2012 e os Cronogramas das eleicâes para Diretor-Geral dos
campi Săo Paulo e Braganqa Paulista, na forma do anexo.

/_/

ARNALDO AUGUSTO CIQUIELO

BORGES

MINISTERIO DA EDUCACĂO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACĂO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÂO PAULO
Comissăo Eleitoral Central — Portaria n.” 1416/13, de 10/04/2013.

CODIGO ELEITORAL PARA OS CARGOS DE DIRETORES-GERAIS DOS CAMPI
SĂO PAULO, CUBATÂĂO, SERTĂOZINHO, GUARULHOS, SÂO JOAO DA BOA
VISTA, CARAGUATATUBA, SALTO, SĂO CARLOS E BRAGANCA PAULISTA

DAS DISPOSICOES GERAIS
CAPITULO 1

DO OBJETIVO
Art. 1* Estas Normas Disciplinares tem por objetivo estabelecer as diretrizes do processo de
consulta

direta

Sertăozinho,

para

a

Guarulhos,

escolha
Sâăo

Joăo

dos
da

Diretores-Gerais
Boa

Vista,

dos

Campi

Caraguatatuba,

Săo
Salto

Paulo,
e Săo

Cubatăo,
Carlos,

do

Instituto Federal de Săo Paulo, atendendo ao que preve a Lei n.* 11.892, de 29 de dezembro
de 2008, o Decreto n.* 6.986, de 20 de outubro de 2009, que regulamenta os Artigos 11,12 e
13 da Lei n.* 11.892/08, que criou os Institutos Federais de Educacăo, Ciencia e Tecnologia,
e a Resolucăo n.” 714 do Conselho Superior, que deflagra este processo eleitoral, a ser
encaminhado ao Ministerio da Educagăo.

$ 1* A Resolugăo
n” 822 de 11 de marco de 2013

para escolha
do Diretor Geral do campus
Săo Paulo.

do Conselho Superior retoma o processo eleitoral

$ 2* Estă sendo incluida neste Câdigo Eleitoral a deflagracăo do processo eleitoral para a escolha do

Diretor Geral do Campus Braganșa Paulista conforme determina a Resolugăo
n” 823 de 11 de maro

de 2013
do Conselho Superior.
Art. 2 As eleicăes
seja superior a dois,
Parâgrafo unico.
eleicăo ocorreră no

serăo processadas em dois turnos, caso o numero dos candidatos inscritos
obedecendo ambos ăs mesmas disposicăes deste Codigo.
Nos casos em que somente forem inscritos um ou dois candidatos, a
mesmo dia do Segundo Turno para reitor ou diretores-gerais.

CAPITULO II
DOS PROCESSOS ELEITORAIS
SECĂOI
DA COORDENACÂĂO
Art. 3” Os processos de consulta para escolha dos cargos de Diretores-Gerais dos Campi Săo
Paulo, Cubatăo, Sertăozinho, Guarulhos, Săo Joăo da Boa Vista, Caraguatatuba, Salto, Săo

Carlos e Braganqa Paulista do Instituto Federal de Săo Paulo serâo conduzidos pela Comissăo
piA

ep Z

Eleitoral Central e pelas ComissGes Eleitorais Locais, instituidas especificamente para este
fim, em processo disciplinado e coordenado pelo Conselho Superior.
$ 1* A Comissâo Eleitoral Local seră constituida de acordo com o Art. 4.” do Decreto n.”
6.986/09, tendo como representantes e respectivos suplentes, escolhidos por seus pares:
| — tres servidores efetivos do corpo docente;
II — tres servidores efetivos do corpo t&cnico-administrativo;

III — tres discentes aptos.

$ 2” Os campi que năo elegerem todos os membros suplentes para as ComissGes Eleitorais
Locais terăo as vagas preenchidas por indicacăo da Comissăo Eleitoral Local, nos seus
respectivos segmentos, observando os pre-requisitos no Art. 4.” do Decreto n." 6.986/09.
$ 3” A Comissâăo Eleitoral Central seră constituida de acordo com o Art. 5.”, $ 1.” do Decreto
n.” 6.986/09, tendo como representantes e respectivos suplentes, escolhidos por seus pares,
dentre os integrantes das ComissGes Eleitorais Locais:
| — tres servidores efetivos do corpo docente;
Il — tres servidores efetivos do corpo tecnico-administrativo;
II] — tres discentes aptos.
$ 4” Cada Comissăo Eleitoral elegeră seu presidente na reuniâo de instalagăo dos trabalhos.
$ 5” O Presidente da Comissâo Central e os Presidentes das Comiss6es Locais marcarăo
reuniăo para deliberar acerca da escolha da diretoria das respectivas comissGes: vicepresidente e primeiro e segundo secretârios.
$ 6” No

dia da votacăo,

a Comissăo

Eleitoral Central

centralizară, na Reitoria do IFSP,

a

coordenacăo do processo de consulta direta aos cargos de diretores-gerais.
Art. 4* A Comissâo Eleitoral Central terâ as seguintes atribuicoes:
| - elaborar as normas, disciplinar e fiscalizar os procedimentos de inscricăo dos candidatos e
de votacăo, e definir o cronograma para a realizacăo dos processos de consulta;
II - coordenar o processo de consulta para escolha aos cargos de diretores e deliberar sobre os
recursos interpostos para os cargos de diretores julgados e deliberados pelas Comiss6es
Eleitorais Locais;

III - providenciar, juntamente

com

as Comiss6es

Eleitorais Locais, o apoio necessârio ă

realizacăo do processo de consulta;
IV - publicar e encaminhar os resultados da votaşăo ao Conselho Superior; e
V - decidir sobre os casos omissos.
Art. 5” As Comiss6es Eleitorais Locais terăo as seguintes atribuicăes:
I - coordenar o processo de consulta para o cargo de diretor-geral de campus, de acordo
com as diretrizes e normas estabelecidas pela Comissâo Eleitoral Central, e deliberar sobre os
recursos interpostos;
II - homologar as inscricăes deferidas e publicar a lista dos eleitores votantes com RG;
III - supervisionar as ac6es de divulgagcăo de cada candidatura;
IV - providenciar o apoio necessărio ă realizacăo do processo de consulta;
V - credenciar fiscais, nos campi, para atuarem no decorrer do processo de consulta;
VI — coordenar a eleicăo nos polos de EaD;
VII - encaminhar ă Comissâo Eleitoral Central os resultados da votăcăo realizada no campus;

VIII - manter a Comissâo Eleitoral Central sempre informada de suas decises ao longo do
processo.

SECÂĂO II
DO COLEGIO ELEITORAL
Art.

6” Todos

os servidores

que

compâem

o Quadro

de Pessoal

Ativo

Permanente

da

Instituicăo, em estâgio probatârio ou năo, ingressantes at€ o dia 3 de setembro de 2012, bem

como os alunos aptos a votarem, regularmente matriculados at€ dia 3 de setembro de 2012
nos cursos ofertados pela Instituicăo, presenciais ou a distância, poderăo participar do
processo de consulta a que se refere o Art. 3.” deste C6digo, de acordo com a legislacăo
pertinente.
$ 1* O eleitor discente exerceră o direito de voto apenas uma vez, independentemente da
quantidade de matriculas.
$ 2* O servidor que se achar na condicăo de discente, votară apenas como servidor.
$ 3” O servidor que acumular os cargos de tâcnico-administrativo em Educacăo e docente,
votară apenas no cargo com contrato mais antigo.
$ 4” Năo serâ permitido o voto por procuracâăo, correspondância ou por qualquer outro meio
de comunicacăo a distância.

$ 5* Todos os servidores que compemo Quadrocde Pessoal Ativo Permanente do campus
Bia Paulista, ea
SIL Ze Probaiorio €ou năo,, ingress: nt
„de maro de 20!

BETEEISI dei CORE FIER see refere . o Art. ,
pertinente,
em conformidade ao Art. 1%, PIETEI
Art. 7* Nâo poderâo votar:
| — funcionărios contratados por empresas de terceirizacăo de servicos;
II — ocupantes de cargos de diregăo sem vinculo permanente com a Instituicăo;
III — servidores com contrato por tempo determinado, com fundamento na Lei n.” 8.745, de 9
de dezembro de 1993; e

IV - servidores em licenga para tratar de interesses particulares.
Art. 8” Para efeito de interpretacăo neste câdigo, os campi avangados serăo considerados
como integrantes do campus sede, e seră garantido aos campi avangados o direito de votarem
e serem votados nas eleicăes de seu campus sede.

SECÂĂO III
DOS CANDIDATOS
Art. 9 Poderăo candidatar-se ao cargo de diretor-geral dos campi do Instituto Federal de Săo
Paulo os servidores que preencherem os requisitos previstos no Art. 13 $1.* da Lei n.” 11.892,
de 29 de dezembro de 2008, respectivamente.

Parâgrafo unico. A Comissăo Eleitoral Central seră responsâvel pela anâlise dos requisitos
de elegibilidade mencionados no caput e deverăo assegurar tratamento isonGmico ăs carreiras
que compâem o quadro de servidores dos Institutos Federais de Educaşăo, Ciencia e
Tecnologia, no que concerne ă avaliagăo da titulacăo ou tempo de servigo exigidos para
exercicio do cargo, sendo de sua competância homologar as respectivas candidaturas e
publicar o resultado, conforme o Art. 4.” deste Codigo.
Art. 10 Nâo poderâăo ser candidatos:

I - funcionâărios contratados por empresas de terceirizaşăo de servicos;
II - ocupantes de cargos de direşăo sem vinculo permanente com a Instituicăo;
III - servidores com contrato por tempo determinado, com fundamento na Lei n.” 8.745, de 9
de dezembro de 1993; e

IV — servidores em licenqa para tratar de interesses particulares (Art. 91 da Lei n.” 8.112/90),
e os afastados para servir a outro 6rgâo ou a outra entidade (Art. 93 da Lei n.” 8.112/90, com
as modificaces da Lei n. 9.527/97).

SECÂO IV
DO REGISTRO DE CANDIDATURA
Art, 11 O registro da candidatura deveră ser feito, junto ăs Comiss6es Eleitorais Locais,
mediante entrega da ficha de inscricăo, devidamente preenchida e assinada pelo candidato,
juntamente com os demais documentos indicados neste artigo, nas datas e horârios indicados

no cronograma.

$ 1* - Săo documentos necessârios para registro de candidatura ao cargo de diretor-geral:
| - câpia da cedula de identidade ou documento equivalente no pais;
II - ficha de inscricăo, em duas vias, conforme Anexo II, devidamente preenchida;
III - uma foto 3X4;

IV - documentos comprobatârios das exigâncias contidas no Art. 13 $ 1.” da Lei n.” 11.892,
de 29 de dezembro de 2008, respectivamente;
V - declaracăo de que nâo se enquadra em nenhum impedimente conforme disposto no Art.
10 deste Câdigo;

VI - declaracăo de tempo de servico e enquadramento funcional, constando o regime de
trabalho expedido pela Diretoria de Recursos Humanos (DRH).
VII — Proposta de gestăo.
Parăgrafo unico. Serâ considerado para fins de comprovaşăo de titulacăo: Diploma ou

Certificado de Conclusăo de Curso.

SECÂO V
DA CAMPANHA
Art. 12 E livre a divulgacăo dos nomes e propostas no interior dos campi do IFSP, devendo o
candidato abster-se de:
| - promover pichacăes ou outras atividades de campanha que causem danos âs instalacăes do
campus;
II - utilizar material de consumo do IFSP;

III - utilizar equipamentos e instalacăes do IFSP, salvo aqueles destinados ăs reunides,
quando devidamente autorizados pelo Grgăo competente, mediante requisicăo da Comissăo
Eleitoral Central e/ou Local, as quais cuidarâo para que o referido uso năo ocorra em
preferencia, privilegio ou detrimento de candidato;
IV - atentar contra a honra dos concorrentes;
V - utilizar meios de divulgacăo atentatorios ă moral e aos bons costumes;
VI - adotar encaminhamentos que caracterizem ingerencia financeira ou trâfico de influencia
de natureza interna e/ou externa no IFSP.
$ 1” As infracâes eleitorais contidas neste artigo estarăo sujeitas ăs regras disciplinares
contidas no Estatuto do IFSP, na Lei n.” 11.892/08, no Decreto n.” 6.986/09, no Coâdigo de

Etica do Servidor Publico Federal (Decreto n.” 1.171/94), neste Codigo e no regramento para
debates

e material

de

campanha,

elaborados

conjuntamente

pelas

ComissGes

Eleitorais,

ficando a fiscalizacăo a cargo das Comiss6es Eleitorais Locais e Central.
$ 2” Os debates e a utilizacăo de material de campanha, permiss6es, vedacâes e sanqâes
ocorrerăo conforme as regras estabelecidas neste Codigo e regramento especifico para a
atividade.
$ 3” Os candidatos e seus assistentes nâo poderăo fazer uso de diârias e veiculos oficiais para
fins de campanha, mesmo quando suas respectivas agendas como servidores coincidirem com
o cronograma estabelecido neste Câdigo, no Anexo |.
Art. 13 Săo normas da campanha eleitoral:
1 - Os candidatos, seus apoiadores e simpatizantes deverăo observar o Codigo de Etica do
Servidor Publico nas suas acăes durante a campanha;
II - Serâ vedada ao candidato a vinculacăo de sua candidatura a partidos politicos ou
quaisquer associacâes, sindicatos, entidades representativas dos estudantes e fundacăes;
III - Năo serâ permitido a nenhum candidato dispor de recursos prâprios ou de terceiros que
visem ao aliciamento dos eleitores (compra de votos);
IV - Serâ permitido aos candidatos fazer campanha individual em lanchonetes, pâtios,
corredores, setores administrativos e similares;
V — Serâ permitida, exclusivamente aos candidatos, a entrada nas salas de aula e laboratorios,

durante as atividades regulares de ensino, em data e horârios acordados com as Comiss6es
Eleitorais Locais e acompanhados por representante dessas comiss6es, para a divulgacăo do
seu plano de gestăo;
VI - Os candidatos năo poderăo fazer campanha nas bibliotecas;

VII - Cada candidato poderă confeccionar panfletos, contendo foto, apresentacăo (cargo,
formagăo, etc.), slogan, nome, numero do candidato e cargo a que se destina, propostas e
outras informacăes que julgar pertinentes, respeitando o tamanho do panfleto a uma folha A5
(meia folha A4);
VIII - A Comissăo Eleitoral Central disponibilizară um espaco no sitio eletrânico
institucional para a publicacâăo do plano de acăo de cada candidato, podendo conter um video
de apresentacăo do candidato, que deveră respeitar o tempo mâximo de cinco minutos, e
tambem um cartaz no tamanho de uma păgina A3, no formato PDF;
IX - Os panfletos e cartazes serăo dispostos, nos campi e Reitoria, em espaşos definidos pelas
Comiss6es Eleitorais Locais e Central, respectivamente;

X - Poderâo ser utilizados perfis em redes sociais e e-mails pessoais dos candidatos;

XI - Năo

€ permitido

aos candidatos,

seus apoiadores e simpatizantes

utilizar, direta ou

indiretamente, estrutura funcional. material de consumo e infraestrutura grâfica do IFSP.

XII- Em qualquer material impresso do candidato, deveră constar o nome e CNP] da grâfica
em que o mesmo foi confeccionado. Caso este năo venha a ser confeccionado em uma
grâfica, este deverâ fornecer uma declaracăo que conste a forma como este material foi
impresso;

XIII - Os candidatos poderăo

levar ate trâs assistentes para secretariar os seus trabalhos,

durante os debates.

Art. 14 E de responsabilidade da Comissăo

Eleitoral Local a realizagăo de, no minimo, dois

debates no campus com os candidatos a diretor, com data a ser definida pela mesma.

SECÂO VI
DAS ELEICOES
SUBSECÂO 1
DA HOMOLOGACÂO DAS CANDIDATURAS
Art. 15 Homologadas as inscricăes dos candidatos, no prazo consignado neste Codigo, a
Comissăo Eleitoral Central publicară lista contendo os nomes e os numeros dos candidatos ao
cargo de diretor de campus do Instituto Federal de Sâo Paulo, que serviră de base para
confeccâo das cedulas de votacăo manual e urnas.
$ 1* As cedulas de votacăo manual a que se referem o caput do presente artigo terăo as
seguintes caracteristicas:
a) conteră a c&dula para o cargo de diretor os nomes e numeros dos candidatos precedidos de
uma quadricula, na qual o eleitor assinalară a sua escolha. As cedulas terăo cores diferentes
para diferenciar o segmento ao qual pertencem os eleitores.
b) no anteverso das cedulas haveră espagos para rubricas do presidente, vice-presidente e
secretârio da mesa receptora.

$ 2” A ordem de indicagăo dos nomes dos candidatos ao cargo de diretor de campus do
Instituto

Federal

de

Săo

Paulo,

nas

cedulas

eleitorais

e numeros

nas

urnas,

serâ definida

mediante sorteio.

SUBSECÂO II
DAS MESAS RECEPTORAS E DO SEU FUNCIONAMENTO
Art. 16 As mesas receptoras serăo definidas pela Comissăo Eleitoral Local e compostas de
um

e um secretârio. No caso da EaD,
p presidente, um vice-presidente
p
dois servidores e, caso seja
Ja optado
0p
p pelos candidatos, um fiscal.

serăo compostas
p

$ 1* Cada mesa receptora deveră ter representantes dos tres segmentos do IFSP.
$ 2* Para cada cargo integrante da mesa receptora serâ indicado um suplete.
$ 3* A titularidade dos cargos seră definida pelos integrantes de cada mesa:
Ni

p por

$ 4 As mesas receptoras poderăo funcionar, ocasionalmente, com o minimo

de dois de seus

membros.
Art. 17 Compete ao presidente da mesa receptora:
Il - presidir os trabalhos da mesa;
II - conferir a integridade do material recebido para a votacăo;
III - identificar e quantificar os fiscais e seus respectivos suplentes credenciados;
IV - solicitar a identificacăo do votante e verificar se o seu nome consta na lista;
V - rubricar, juntamente com os demais membros da mesa, as cedulas de votagăo;

VI - dirimir as duvidas que ocorrerem no âmbito da mesa que preside, durante o processo de
votacăo;
VII — comunicar e registrar em ata as ocorrâncias relevantes ăs ComissGes Eleitorais Locais;

VIII - assinar a ata de votacăo, com os demais membros da mesa;
IX - encaminhar ăs ComissGes Eleitorais Locais o material da
responsabilidade, para posterior apuragăo.
Art. 18 Compete ao vice-presidente:
| - substituir o presidente, na sua falta ou impedimento ocasional;
II - auxiliar o presidente nas suas atribuicoes.
Art. 19 Compete ao secretârio:
| - solicitar e fazer registrar a assinatura dos votantes na respectiva lista;
II - lavrar a ata e assină-la com os demais membros da mesa.
Art.

20

Para

o seu

funcionamento,

Locais os seguintes materiais:
- lista dos votantes na secăo;
II - urnas para cada segmento

a mesa

votante

receptora

receberă

na secăo, exceto

das

votacăo

Comissoes

nos polos de EaD,

sob

sua

Eleitorais

onde

serâăo

disponibilizadas urnas de lona;
III - uma urna para os votos em trânsito, da secăo;
IV - urnas de lona e lacres, para depositar os votos para posterior apuracăo;
V - cedulas oficiais, para votos em separado;

VI - material de expediente necessârio ă execucăo dos trabalhos.
Parâgrafo unico. Serăo consideradas cedulas oficiais aquelas que contenham as assinaturas
dos tres membros da mesa.

SUBSECĂO III
DA VOTACÂO
Art. 21 O processo de votacăo desenvolver-se- nos dias e horârios indicados neste Codigo

publicado pela Comissăo Eleitoral Central.
Parâgrafo unico. No horârio previsto para encerramento da votagăo deverăo ser distribuidas
senhas para os eleitores que estiverem presentes na seşăo, compondo a fila de votacăo, e
ainda nâo tenham exercido o direito de voto.
Art. 22 O voto em trânsito serâ facultado nos seguintes casos:
I — local de exercicio dos servidores diferente do local de lotacăo;
II — servidores e discentes a servigo das Comisses Central e Local;

III — servidores removidos durante o processo de consulta.

A

Parâgrafo unico. Os servidores e discentes aos quais se referem o capul deverăo requerer,
por meio do Anexo V, de acordo com os prazos apresentados no Anexo 1, a mudanga do
domicilio eleitoral, em caso de votacăo em lugar diferente de seu campus.
Art. 23 Os alunos dos polos de Educacăo a Distância deverăo comparecer para votar ao cargo
de diretor da

seguinte

forma:

Os

alunos

dos

Polos

Araras,

Carapicuiba,

Franca,

Guaira,

Guaratinguetâ, Itapevi, Jaboticabal, Sâo Jose do Rio Preto, Serrana e Tarumă devem votar em
seu polo no dia e horârio determinado no Anexo I. Os alunos dos Polos Araraquara, Barretos,
Birigui, Boituva, Guarulhos, Itapetininga, Presidente Epităcio, Registro, Săo Joăo da Boa
Vista, Săo Paulo e Votuporanga devem votar no campus do IFSP da cidade e năo em seu
polo, no dia e horârio determinado no calendârio do Anexo |.
Parăgrafo unico. Os discentes aos quais se referem o capur deverăo requerer, por meio do
Anexo V, de acordo com os prazos apresentados no Anexo I, a mudanţa do domicilio
eleitoral, em caso de votagăo em lugar diferente de seu polo.
Art. 24 No dia da votacăo, em presenca dos fiscais e antes de iniciados os trabalhos, a mesa
receptora fară a conferencia das urnas.
Art.

25

Por

documente

ordem
oficial

de
com

chegada,
foto,

o

votante

apondo

sua

se

identificară

assinatura,

em

mediante
seguida,

a
na

apresentacăo
lista

de

de

eleitores

correspondente.
Parâgrafo unico. Săo considerados documentos oficiais, que habilitam o voto: Carteira de
Identidade (RG), Identidade Funcional (identificacăo profissional ou de entidade de classe),
Certificado de Reservista, Carteira de Trabalho e Previdância Social, Carteira Nacional de
Habilitacăo (com foto), Passaporte e, no caso dos discentes, Carteirinha de Estudante.

Art. 26 Ao entregar a cedula, deverăo ser mostradas ao votante as assinaturas dos integrantes
da mesa contidas na ceâdula.
Parâgrafo unico. Ap6s assinalar o nome do candidato de sua preferencia, o votante

depositară a cedula na urna eleitoral.
Art. 27 Quanto ă fiscalizacâăo para cada mesa receptora:
$ 1* A fiscalizacăo da votacăo năo poderă recair em candidato ou integrante das ComissGes
Eleitorais ou das mesas receptoras.
$ 2” Os fiscais deverăo ser obrigatoriamente credenciados pelas ComissGes Eleitorais Locais,
de acordo com o Anexo IV, no mâximo trâs fiscais por segmento.
Art. 28 O fiscal somente poderă atuar depois de exibir sua credencial ao presidente da mesa
receptora e/ou da mesa apuradora.
Art. 29 Somente poderăo permanecer no recinto de votacăo, durante o fluxo de eleitores, os
membros

da mesa

receptora,

ComissGes

Eleitorais e os fiscais devidamente

credenciados,

sendo um fiscal por candidato.
Art. 30 Ao termino da eleicăo e declarado seu encerramento, o presidente da mesa receptora

tomară as seguintes providâncias:
] — lacrar as urnas e rubricar os lacres, juntamente com os demais membros e fiscais;
Il — inutilizar, nas listas de assinaturas dos votantes, os espacos năo preenchidos

pelos

ausentes, preenchendo com caneta vermelha o termo “AUSENTE”;

III — solicitar ao secretârio que seja lavrada a ata, em modelo
Eleitoral Central;

distribuido,

pela Comissăo

IV — conduzir o material de votacăo para a mesa apuradora que serâ constituida pela
Comissăo Eleitoral Local, que € a responsâvel por essa atividade.
V — Havendo necessidade de constituicăo de mais de uma mesa de apuraşăo, o Presidente da
Comissăo Eleitoral Local poderă convocar servidores para esse trabalho.
$ 1* Nos casos dos polos de EaD e cursos fora de sede, o representante da Comissâo Eleitoral
Local, ficară responsâvel pelo recolhimento das urnas.

SUBSECÂĂO IV
DA APURACÂĂO DOS RESULTADOS
Art. 31 O processo de votacăo em cada campus seră encerrado depois de lacrada a ultima
urna. Concluida essa fase deveră ser iniciado, de imediato, pelas ComissGes Eleitorais Locais,

o processo de apuracăo dos votos.
1 - Nos campi em que ocorrer eleicăo para diretor-geral, a apuracăo

desse processo nâo

poderă preceder ao de reitor.
II - A apuragăo simultânea da votaşăo para reitor e diretor-geral demandară a composicăo de
mesas apuradoras independentes.
III — A apuracăo simultânea da votagăo para reitor e diretor-geral deveră ser realizada em
espaqos fisicos diferentes, respeitando-se a devida publicizagăo do evento.
IV — A decisăo de ocorrer a apuragăo simultânea fica a cargo das Comiss6es Eleitorais
Locais.
Parâgrafo unico. Poderăo acompanhar a apuracăo, no mâximo, dois fiscais por candidato,

sendo que esta deveră ser filmada.
Art. 32 A mesa apuradora seră constituida por tr&s membros e respectivos suplentes, devendo
ser composta obrigatoriamente por um servidor docente, um servidor t&cnico-administrativo e
um discente.
I - A titularidade dos cargos (presidente, vice-presidente e secretârio) seră definida pelos tr&s

integrantes titulares da mesa apuradora.
II - Nos

polos de EaD

e cursos

fora da sede, a mesa

apuradora

serâ constituida pelos

membros da mesa receptora.
Art. 33

Iniciada a apuracăo, os trabalhos nâo serăo interrompidos at€ a proclamacăo

do

resultado final.
I — Concluido o processo de contagem dos votos nos polos de EaD e cursos fora da sede, os
representantes das Comiss6es Eleitorais Locais deverăo encaminhar, ao Presidente da
Comissăo Eleitoral Local, no seu campus de origem, de imediato, por meio da Internet, em
arquivo digitalizado, a ata de apuracâăo.
II — Concluido o processo de apuracăo dos votos depositados no campus, nos polos de EaD e
nos cursos fora da sede, os dados da apuragăo serâo registrados, de imediato, no mapa de
totalizacăo e em ata redigida pelo secretârio e assinada pelos membros da mesa apuradora e
fiscais.

Ă
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III — A ata com

o resultado

final de votacăo

de cada campus

deveră ser encaminhada,

de

imediato, por meio da Internet, em arquivo digitalizado, ă Comissăo Eleitoral Central;
IV — Caberâ ă Comissăo Eleitoral Central a apuracăo final da eleicăo e a proclamaşăo do
resultado do pleito no âmbito do IFSP.
Parâgrafo unico - A entrega do material de votacăo referente aos polos de EaD e cursos fora
da sede

deveră ser feita, pelo representante da Comissăo

Eleitoral Local, ao seu Presidente,

no dia seguinte ao da votacăo, at 14 horas, que fară seu encaminhamento, juntamente com o
material relativo ă votacăo do campus, ă Comissăo Eleitoral Central, no prazo de 48 horas.
Art. 34 Contadas as cedulas depositadas em cada urna, a mesa apuradora verificară se seu
quantitativo corresponde ao numero de votantes.
$ 1* Serâo anuladas as cedulas que contiverem sinais de rasura e/ou identificacăo do votante e
aquelas em que nâo se consiga identificar a intencăo do eleitor.
$ 2* Serâ anulada a cedula em que mais de um nome de candidato for assinalado.
$ 3* Serâ considerada a cedula em branco quando nenhuma das quadriculas for assinalada e
năo tiver nenhuma das anulacăes acima, devendo ser assinalados pelo presidente da mesa
receptora com caneta de tinta vermelha os dizeres “EM BRANCO”.
Art. 35 Serăo consideradas nulas as urnas que:
| - apresentarem, comprovadamente, sinais de violagăo ou fraude;

II - năo estiverem acompanhadas das respectivas atas e listas dos votantes.
Art. 36 As urnas consideradas nulas serăo lacradas e guardadas em local a ser definido pela
Comissâo Eleitoral Central, para elucidacăo de possiveis recursos.
Parâgrafo unico. Confirmada a anulacăo da urna, os votos nela contidos năo serâo
computados.
Art. 37 Durante a apuracăo, os fiscais poderâo apresentar impugnagâăo de voto, de urna, ou de
outra

ordem,

devendo

a mesa

apuradora

decidir

por

maioria

de

seus

membros

titulares,

observadas as regras estabelecidas no Estatuto do IFSP, na
6.986/09 e neste Câdigo.
Art. 38 O processo de consulta seră finalizado no Primeiro
tenha obtido votacăo superior ă soma dos votos de todos os
se o peso da participacăo de cada segmento representado,
consultado, de acordo com o disposto no capur dos Artigos

Lei n. 11.892/08, no Decreto n.”

outubro

caso

Turno, caso um unico candidato
outros candidatos, considerandoem relacăo ao total do universo
12 e 13 da Lei n.” 11.892, de 29

de dezembro de 2008, cumulado com o capur do Art. 10 do Decreto n.” 6.986, de 20 de
de 2009,

ou

com

a escolha

de dois

candidatos,

este indice

năo

tenha

sido

alcancado.
$ 1” Para câlculo do percentual obtido pelo candidato, em cada cargo e segmento, seră
considerada a razăo entre a votagăo obtida pelo candidato no segmento e o quantitativo total
de eleitores do segmento aptos a votar.
$ 2” O percentual de votacăo final de cada candidato, em cada cargo, serâ obtido pelo
somatrio da media ponderada dos percentuais alcangados em cada segmento, conforme
formula a seguir:

|
x.

VDo)
=
PE,

=||

| =

TVC

_]

|

a

[1 x VIaj
NIa

|

(|
3

x

VDi
NDi

| X 00
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Onde:
TVC = Taxa percentual do total de votos do candidato.
VDo = Numero de votos recebidos pelo candidato no segmento de Docentes.
VTa = Numero de votos recebidos pelo candidato no segmento de Tâcnico-Administrativos
em Educagăo.
VDi = Numero de votos recebidos pelo candidato no segmento de Discentes.
NDo = Numero de eleitores aptos a votar no segmento de Docentes.
NTa = Numero de eleitores aptos a votar no segmento de Tâcnico-Administrativos em
Educagăo.

NDi = Numero de eleitores aptos a votar no segmento de Discentes.

Art. 39 Apos a contagem, as atas e as cedulas apuradas serăo guardadas em envelopes
lacrados e assinados pela Comissăo Eleitoral Central, para efeito de recontagem de votos ou
julgamento de recursos, conforme legislacâăo pertinente.

SUBSECÂĂO V
DA PROCLAMACÂO DOS RESULTADOS
Art. 40 Depois de recebidos os mapas de apuragăo da mesa apuradora, a Comissăo Eleitoral
Central farâ as conferencias necessârias e elaborară o mapa de totalizacăo.
Art. 41 Concluido o mapa de totalizacăo, a Comissăo Eleitoral Central proclamară os
resultados finais.
$ 1” Serăo considerados aptos para disputar o Segundo Turno os dois candidatos que
obtiverem maior percentual alcancado, nos termos do Art. 38, $ 2%.
$ 2” Havendo empate, os criterios de desempate serăo, respectivamente, o candidato:
a) mais antigo em exercicio no IFSP;
b) mais antigo no servico publico federal;

c) de maior idade.
Art. 42 O Segundo Turno da eleicăo seguiră todos os procedimentos conforme descritos para
o Primeiro Turno.
$ 1* Seră considerado eleito o candidato que obtiver maior percentual alcangado, nos termos

do Art. 38, $ 2% e Art. 41, $2.
Art. 43 A Comissăo Eleitoral Central encaminhară relatârio ao Conselho
acompanhado de todos os materiais relativos ao processo de consulta direta,
mâximo de 48 horas apâs a proclamacăo do resultado final.

Superior,
no prazo

CAPITULO III

DOS RECURSOS
Art. 44 Os recursos deverăo ser protocolados junto ăs Comiss6es Locais, conforme os prazos
previstos no Anexo [, e conforme o formulârio para recurso no Anexo III deste Câdigo.
Art. 45 A competância para o julgamento dos recursos estă estabelecida no; Art. 4.” e Art 5*
deste Câdigo.
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$ 1” A decisăo dos recursos seră por maioria simples dos membros titulares da Comissăo
Eleitoral Local, conforme sua competencia, cabendo a seu presidente, em caso de empate, o
voto de qualidade.
$ 2” A Comissâo Eleitoral Local terâ um prazo mâximo de 24 horas para decidir sobre os

recursos apresentados.
$ 3” O qudrum minimo para julgamento de recurso deveră ser de cinco membros da
Comissăo Eleitoral Local.
$ 4* Os recursos recebidos pelas ComissGes Eleitorais Locais sobre suas decisdes deverăo ser
encaminhados ă Comissâo Eleitoral Central.
| — A Comissâo Eleitoral Central deveră seguir os mesmos ritos da Comissăo Eleitoral Local
descritos nos parâgrafos 1*, 2* e 3* deste artigo.
Art. 46 Dos julgamentos recursais emitidos pela Comissăo Eleitoral Central, referentes ao
resultado final, cabem recursos ao Conselho Superior no prazo mâximo de 48 horas, a partir
da homologagăo e publicaşăo do Resultado Final.

CAPITULO IV
DAS INFRACOES E SANCOES
Art.

47 As

denuncias,

devidamente

identificadas

e fundamentadas,

referentes

aos

abusos

cometidos pelos candidatos ou seus partidârios durante a campanha, deverâo ser entregues ăs
ComissGes Locais e serăo apuradas pela Comissăo Central.
$1* A pessoa denunciada terâ prazo ate o segundo dia util, apos a notificacăo enviada para o

enderego eletrânico indicado pelo candidato e publicado no sitio eletrOnico institucional da
Comissăo Eleitoral Central, para apresentacăo de defesa escrita.

$2* A Comissăo Eleitoral Central proferiră decisâo ate o primeiro dia util apos a apresentacăo
da defesa citada no parâgrafo anterior.
Art. 48 Realizacăo de propaganda em periodo e local năo permitido.
Sancăo: Advertencia, por escrito, enviada para o enderego eletrânico indicado pelo candidato
e publicado no sitio eletrânico institucional.
Parâgrafo unico. Caso verificada a reincidencia, nos mesmos moldes e pelos mesmos
autores do fato que motivou a primeira advertencia, seră aplicada a sancăo, enviada para o
enderego eletrânico indicado pelo candidato e publicada no sitio eletrânico institucional, e
cassacăo da inscricăo eleitoral do candidato.
Art. 49 Realizacăo de propaganda eleitoral năo permitida por este Codigo.
Sanqâo: Advertância, por escrito, enviada para o correio eletrânico indicado pelo candidato e

publicado no sitio eletrânico institucional.
Parâgrafo unico. Em caso de reincidencia, seră aplicada a sancăo de cassagăo da inscricâo
eleitoral do candidato, por escrito, enviada para o correio eletrânico indicado pelo candidato e
publicada no sitio eletrânico institucional.
Art. 50 Fazer propaganda ofensiva ă honra e/ou ă dignidade pessoal ou funcional de qualquer
membro da comunidade do IFSP por meio impresso e/ou eletrGnico.
Sanqâo: Cassacăo da inscricăo eleitoral, por escrito, enviada para o end eco eletrânico
indicado pelo candidato e publicada no sitio eletrânico institucional.
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Art. 51 Comprometer a eststica e limpeza dos imoveis do IFSP para realizacăo de
propaganda.
Sangcâo: Advertencia, por escrito, enviada para o correio eletrOnico indicado pelo candidato e
publicada no sitio eletrânico institucional.
Parâgrafo unico. Em caso de reincidencia, seră aplicada a sancăo de cassacăo da inscricăo
eleitoral do candidato, por escrito, enviada para o correio eletrânico indicado pelo candidato e

publicada no sitio eletrânico institucional.
Art. 52 Utilizacăo, direta ou indireta, de recursos financeiros ou materiais de natureza publica
e associacoes de classe para cobertura da campanha de consulta eleitoral.
Sancâo: Cassacăo da inscricâo eleitoral, por escrito, enviada para o correio eletrânico
indicado pelo candidato e publicada no sitio eletrânico institucional.
Art. 53 Criacăo de obstâculos, embaragos, dificuldades de qualquer forma ao bom
desenvolvimento dos trabalhos das Comisses Eleitorais.
Sancâo: Cassacăo da inscricăo eleitoral, por escrito, enviada para o correio eletrOnico
indicado pelo candidato e publicada no sitio eletrânico institucional.
Art. 54 Nâo atendimento ăs solicitacâes e/ou ăs recomendacâes oficiais das Comiss6es
Eleitorais, desde que devidamente fundamentadas na legislacăo vigente.
Sancăo: Advertância, por escrito, enviada para o correio eletrânico indicado pelo candidato e

publicada no sitio eletrânico institucional.

Parâgrafo unico. Em caso de reincidencia, seră aplicada a sancăo de cassacăo da inscricăo
eleitoral do candidato, por escrito, enviada para o correio eletrOnico indicado pelo candidato e
publicada no sitio eletrânico institucional.
Art. 55 Atingir ou tentar atingir a integridade fisica e/ou moral de quaisquer dos membros da
comunidade do IFSP.
Sancâo: Cassacăo da inscricăo eleitoral, por escrito, enviada para o correio eletrânico

indicado pelo candidato e publicada no sitio eletrânico institucional.
Art, 56 Utilizar recursos prâprios ou de terceiros que visem ao aliciamento dos eleitores
(compra de votos).
Sanqâo: Cassacăo da inscricăo eleitoral, por escrito, enviada para o correio eletrânico
indicado pelo candidato e publicada no sitio eletrânico institucional.
Art. 57 Os apoiadores e simpatizantes dos candidatos que, porventura, venham a cometer

qualquer

tipo

de

infracăo

apresentada

neste

Codigo

tambem

sofrerăo

o

processo

administrativo devido.

CAPITULO V

DAS DISPOSICOES FINAIS
Art. 58 Os casos omissos serâo apreciados pela Comissâo Eleitoral Central.
Art. 59 Todos os Anexos que omege Câdigo
devem ser entregues em duas vias.

Săo Paulo, 11 de abril de 2013.
A

Presidenţe da

Comissăo Eleitoral Central
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Comissăo Eleitoral Central — Portaria n.” 1416/13, de 10/04/2013.

ANEXO |
CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO ELEITORAL PARA
DIRETOR GERAL DO CAMPUS BRAGANGA PAULISTA
ATIVIDADE
Publicaţăo
do C6digo
Eleitoral com
alteragâes para o cargo de Diretor Geral
Inscrigâo dos Candidatos a Diretor Geral
Publicagâo

do

Resultado

das Candidaturas

Preliminar

da

as

DATA
16/04/2013

devidas

17 e 18/04/2013
19/04/2013

Homologacâo
a

22/04/2013

Homologagăo do resultado final dos candidatos ă Diretor

23/04/2013

Prazo

para

apresentagâăo

de

Recursos

quanto

Homologagâo dos candidatos ă Diretor Geral

Geral
Periodo de Campanha do 1* Turno
Credenciamento de Fiscais
Publicagâo das Listas de Eleitores aptos a votar
Escolha

de

Domicilio

Eleitoral

pelos

alunos

da

EAD,

servidores e alunos a servigo da Comissâo Eleitoral
Prazo para apresentagâo de recursos referente ă Lista
de Eleitores aptos a votar
Homologagăo e Publicagăo da Lista definitiva de

24/04 a 07/05/2013
24/04 a 03/05/2013
25/04/2013
29 a 30/04/2013
29 a 30/04/2013
06/05/2013

Eleitores aptos a votar

de

Recursos

referente

ao

08/05/2013
08/05/2013
09/05/2013
09/05/2013

do

Resultado

Final

1*

13/05/2013

ao

13 a 21/05/2013
13 a 17/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
23/05/2013

Eleigâăo no Campus, das 9h as 21h

Apuragâo dos Votos para Diretor Geral do IFSP

Publicagâo do Resultado Preliminar do 1* Turno
Prazo para apresentacâo
Resultado Preliminar

Homologagăo,

Turno

Publicacăo

do

Periodo de Campanha do 2* Turno

Credenciamento de Fiscais

Eleicâo no Campus, das 9h ăs 21h
Apuragâo dos Votos para Diretor Geral do IFSP
Publicagâo do Resultado Preliminar do 2* Turno
Prazo para apresentacâo de Recursos referente

Resultado Preliminar
Homologacăo,
Publicagăo
e
Encaminhamento
do
Resultado Final ao Conselho Superior do Resultado
Final do 2* Turno

27/05/2013

Săo Paulo, 11 de Abril de 2013
N

Sheyla

a

ilvă

Presidente da Comissâo Eleito
ro

Central

N

sy

03

și

MINISTERIO DA EDUCAGAO
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ANEXO II
CRONOGRAMA GERAL DO PROCESSO ELEITORAL PARA
DIRETOR GERAL DO CAMPUS SÂO PAULO
ATIVIDADE
Publicagăo do Codigo
Eleitoral com
alterag5es para o cargo de Diretor Geral
Periodo de Campanha do 1* Turno

as

DATA
16/04/2013

devidas

24/04 a 07/05/2013
24/04 a 03/05/2013
25/04/2013

Credenciamento de Fiscais

Publicagâo das Listas de Eleitores aptos a votar
Escolha

de

Domicilio

Eleitoral

pelos

alunos

da

servidores e alunos a servigo da Comissâo Eleitoral
Prazo para apresentagâo
de Eleitores aptos a votar

Homologacâo

e

de recursos

Publicagâo

Eleitores aptos a votar

da

referente

Lista

29 a 30/04/2013

EAD,

29 a 30/04/2013

â Lista

definitiva

de

06/05/2013

ao

08/05/2013
08/05/2013
09/05/2013
09/05/2013

Eleigâo no Campus, das 9h ăs 21h

Apuragăo dos Votos para Diretor Geral do IFSP

Publicagâo do Resultado Preliminar do 1* Turno
Prazo para apresentagâo
Resultado Preliminar

Homologacâo,

Turno

de

Recursos

Publicacăo do Resultado

referente

Final do 10.

13/05/2013
13 a 21/05/2013
13 a 17/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
23/05/2013
23/05/2013

Periodo de Campanha do 2* Turno
Credenciamento de Fiscais

Eleigăo no Campus, das 9h ăs 21îh
Apuragâo dos Votos para Diretor Geral do IFSP

Publicagâo do Resultado Preliminar do 2* Turno
Prazo para apresentacâo de Recursos referente
Resultado Preliminar

ao

Homologagâo,
Publicagăo
e
Encaminhamento
do |
Resultado Final ao Conselho Superior do Resultado
Final do 2* Turno

27/05/2013

„ Sâo Paulo, 11 de Abril de 2013

President

Sheylă
e

U

Co

Gorayeb

Silva

issâo Eleitoral Central
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ANEXO II
INSCRICĂO DE CANDIDATO
Processo para escolha de candidatos a Diretor-Geral do Campus:

NME
IDENTIFICACĂO:
RG:

Emissâo

/

CPE:

/

Orgăo Expedidor:

Matricula SIAPE:

Data de Nascimento: ____/

/

Cidade:
Sexo: (

UF:
) Masc.

() Fem.

Estado Civil:
Enderego:

Bairro:
Cidade:

(EP:

UE:
e-mail:

Telefones: Residencial: ()

Celular: ()

Declaro estar ciente do Câdigo do Processo de Consulta para o cargo de diretor-geral do
IFSP, da Comissâăo Eleitoral Central.
Sâo Paulo.

de

de 2013,

ASSINATURA
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ANEXO III

__FORMULĂRIO PARA RECURSOS
IDENTIFICACÂO:
Nome:

Matricula SLAPE:
e-mail:

Telefones: Residencial: ()

Celular: ()

Objeto do Recurso:
Fundamentaqăo:

Sâo Paulo,

de

de 2013.

ASSINATURA
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ANEXO IV

FICHA DE INSCRICÂAO — FISCAL

DIRETOR-GERAL CAMPUS: _____
IDENTIFICACĂO:
Nome:

Matricula SLAPE:

Campus:
e-mail:

Telefones: Residencial: ()

Celular: ()

Declaro estar ciente do Câdigo do Processo de Consulta para o cargo de Diretor-Geral
do IFSP, da Comissâo Eleitoral Central.

Săo Paulo,

de

de 2013.

ASSINATURA
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ANEXO V

INDICAGÂO DE DOMICILIO ELEITORAL
SERVIDOR

DISCENTE

IDENTIFICACĂO:
Nome:
Matricula SIAPE / Prontuărio:
Campus / Polo:
e-mail:
Telefones: Residencial:

Solicito

o

direito

()

de

Celular:

exercer

o

voto

()

para

no Campus

Săo Paulo,

ASSINATURA

Diretor-Geral

do

Campus

„ pelo seguinte motivo:

de

de 2013.

|

|
19

