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ELEIÇÃO DE COORDENADORES DE CURSO TECNOLOG IA EM 

BIOCOMBUSTÍVEIS DIURNO E TECNOLOGIA EM BIOCOMBSUTÍVEIS NOTURNO 

IFSP CÂMPUS MA TÃO 

DA ELEIÇÃO, DO PERÍODO E DOS CANDIDATOS 

Art. 1° Este Código visa estabelecer as d iretrizes do processo de co nsulta direta para escolha dos 

Coorde nadores do Curso de T ecnologia em Biocombustíveis Diu rno e do C urso de Tecnologia em 

BiocombustÍveis Noturno do IFSP Matão, em consonância co m a portaria nº 2.239, de 26 de outubro 

de 2010. 

Art. 2º O período das inscrições será de 17 a 19 de outubro de 2016. 

Parágrafo único. O mandato será de 02 anos, conforme art . 11 da Portaria nº 2.239, de 26 de outubro 

de 2010, da Re itoria. 

Art. 3° Os candidatos deverão se inscrever por preenchimento de formu lário específico junto à 

Gerência Educacional até dez minutos antes do início da votação. Caso o candidato ele ito ocupe 

qualquer função de confiança ou coordenadoria em caráter técnico, com função grat ificada, o 

candidato deverá se desvincul ar para exercer a fu nção de coordenador para a qual fo i e leito. 

Art. 4° O s candidatos deverão apresentar disponibilidade de horário para participar das reuniões 

pedagógicas e/ ou de curso e das reu niões de coordenadores. 

Art. 5° Será requisito básico para a candidatura ser integrante da carrei ra de professor do ensino 

básico técn ico e tecnológico, conforme Lei n. 0 11 .784 de 22 de setembro de 2008, alterada pela Lei 

n. 0 12.772, de 28 de dezembro de 2012, observadas as excepcionalidades apresentadas neste artigo. 

I. Poderão se candidatar a coo rdenador de curso professores que atendam às ex igênc ias do caput 

e que ministrem ou já tenham ministrado aulas no respectivo curso; 

II. Não havendo candidatos qu e atendam ao item 1 deste do Art. 5. 0 , qualquer docente do quadro 

permanente do câmpus poderá candidatar-se. 

Edital IFSP nº 719, de 07 de 011111bro de 2016 



M INISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
IN TITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, C IÊNCI A E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

CÂM PUS MATÃO 

DO VOTO 

Art. 6° Poderão votar os professores que ministram aulas no período letivo deste pleito nos Cursos 

de T ecnologia em Biocombustíveis Noturno ou Diurno, de acordo com o respect ivo coordenador a 

ser escolhido . 

Art. 7° O voto é facultativo e secreto, não sendo permitido o voto dado por intermédio de 

procuradores. 

Art. 8° Os eleitores, no ato de votar, deverão se identificar por meio de documento com foto e ass inar 

a fo lha de votação. A Gerência Educacional auxiliará a Mesa Receptora de Votos no que tange à lista 

dos eleitores habilitados. 

Art. 9° Poderão votar os professores do quadro permanente da Rede Federal, mesmo os recebidos 

por cessão ou cooperação téc nica e os professores substitutos, exceto os afastados por: 

I. Atividade política; 

II. Interesse particular; 

lll. Acompan hamento de cônjuge; 

IV. Servir a outro Órgão ou entidade; 

V. Estudo ou missão no exterior definidos pelas Lei 8112/90 e 12.772. 12. 

DA VOTAÇÃO 

Art. 10. Para in iciar o processo de votação, deverá haver a presença de dois terços dos eleitores. 

T. Cada eleitor deverá votar uma i'.in ica vez em apenas um candidato; 

li. Deverá ser indicado para homologação o candidato que obtiver a maioria simples dos votos válidos. 

DO MANDATO 

Art. 11 . O mandato de coordenador de curso será de dois anos, podendo ser reco ndu zido por mais 

um mandato de igual período. 

DA MESA RECEPTORA DE VOTOS 

Art. 12. A Mesa Receptora de Votos será composta por três representantes do curso, que poderão ser 

indicados pelo coordenador em exercíc io ou gerente educac ional, e entre eles será esco lh ido 

pres idente, secretário e mesário, cabendo-lhes: 
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1. Rubricar as cédulas de votação, lavrar o termo de abertura dos trabalh os de votação, devendo 

constar o horário e local. 

[J. Orientar o eleitor e assegurar o sigilo do voto, não perm itindo que este deixe de utilizar a 

cabine. 

HI. Lavrar a folha de ocorrência, que deverá constar o fato ocorrido no transcurso da eleição. 

IV. Lavrar o termo de encerramento da votação, no qual deve constar o horário, o local, número 

de votantes p resentes e ausentes e a quantidade de cédulas não utilizadas. 

V. Lavrar a ata e encaminhá-la a Diretoria-Geral do câmpus para providências. 

DA APURAÇÃO 

Art. 13. Após o encerramento da votação, a Mesa Receptora de Votos se t ransformará em Mesa 

Apuradora de Votos. 

A rt. 14. Os candidatos poderão indicar um fiscal para acompanhar os trabalhos de apuração dos 

votos. 

Art. 15. A Mesa Apuradora encarregar-se-á de realizar a abertura e contagem dos votos das urnas, 

especificando os votos recebidos pelos candidatos, votos nu los e em branco, bem como o número de 

abstenções. 

Art. 16. Serão impugnadas as urnas que apresentarem sinais de violação. 

Art. 17. Serão NULOS os votos de: 

I. Cédulas que não correspondam ao m ode lo oficial. 

II. Cédulas que não estiverem devidamente rubricadas pelos componentes da mesa. 

III . Cédulas que indicarem nomes que não estiverem na lista dos candidatos. 

IV. Cédulas que estiverem rasuradas. 

V. Cédulas que indicarem mais de um nome para a mesma fu nção. 

Art. 18. Ao término da apuração, a Mesa Apuradora divulgará os resu ltados da e leição, lavrando ata 

da apuração e encaminhando-a à D iretoria-Geral do câmpus para prov idências. 

Parágrafo Ú nico. Em caso de empate na apuração dos votos, prevalecerá aquele que se enquadrar 

nos critérios de desempate na ordem que segue: a) De maior t it ulação acadêmica; b) Regime de 

Dedicação Exclusiva; e c) T empo de serviço na Instituição. 
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DA POSSE 

Art. 19. A Direção-Geral do câmpus encaminhará o no me do candidato mais votado ao Gabinete do 

Reitor para ciência e providências. 

Art. 20. A posse do novo coordenado r dar-se-á somente após a devida publicação da portaria no 

Diário Oficial da União. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 21. O recém empossado coordenador deverá co laborar com o coordenador em exercíc io, durante 

o per íodo de transição, nas ati vidades rotineiras da gestão, tais como: horários, at ribu ição de aulas, 

planejamento de ensino, dentre outras. 

Art. 22. O coordenador que deixar de exercer a função no decorrer do ano letivo deverá reassum ir a 

totalidade das atividades docentes de acordo com seu regime de trabalho. 

Art. 23. No caso de vacância, será realizada nova eleição para o cumprimento do mandato previsto 

neste regulamento. 

Parágrafo único. Para os fins p rev istos no Art. 11, será considerado mandato completo aquele 

exercido po r período superior a se is meses. 

Art. 24. Os casos omissos não previstos neste regulamento serão analisados e decididos pela Di reção 

do câmpus, ouvidoria e Reito ria, se necessário . 

CHRJST~A VIS TOSTA 

DIRETOR-GERAL IFSP M ATÃO 
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