MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA D E SÃO PAULO
CÂMPUS MATÃO

Portaria nº MT0.0059/2015, de 26 de agosto de 2015

O DIRETOR GERAL DO CÂMPUS MA TÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Portaria 2. 71 Ode 05 de agosto de 20 15 e,

CONSIDERANDO, considerando a Portaria nº 2239 da Reitoria de 26 de outubro de
201 O, que aprovou o Regulan1ento para eleição de coordenador de curso.

RESOLVE:

APROVAR as normas para Eleição de Coordenador de Curso do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Matão.

DETERMINAR a realização de Eleições para o cargo de Coordenador do Curso de
Tecnologia em Alimentos e Coordenador do Curso de Especialização Lato Sensu Álcool e
Açúcar: das matérias primas para a produção à análise da qualidade. - IFSP CÂMPUS
MATÃO.

CHRISTIANN DAVIS TOSTA
Diretor-geral
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REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES PARA COORDENADOR DO CURSO DE
TECNOLOGIA EM
ALIMENTOS
E COORDENADOR DO CURSO
DE
ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU ÁLCOOL E AÇÚCAR: DAS MATÉRIAS PRIMAS À
PRODUÇÃO E ANÁLISE DA QUALIDADE - IFSP CÂMPUS MATÃO

DA ELEIÇÃO, DO PERÍODO E DOS CANDIDATOS
Art. 1.0

-

O pleito eleitoral para os cargos de coordenador de curso do câmpus será

realizado conforme o que estabelece este regulamento .
Art. 2. 0

O período das inscrições será do dia 26 de agosto à 02 de setembro de 2015.

-

Parágrafo único - O mandato para cada um dos cargos será de 02 anos, conforme art.
11 da Portaria 2.239, de 26 de outubro de 201 O, da Reitoria.
Art. 3. 0 - Os candidatos deverão se inscrever por preenchimento de formulário específico
junto à Gerência Educacional até dez minutos antes do início da votação.

1.

Os candidatos serão enumerados por sorteio;

li.

Caso o candidato eleito ocupe qualquer função de confiança ou exerça qualquer
coordenadoria em caráter técnico, com função gratificada, o candidato deverá se
desvincular para exercer a função de coordenador para a qual foi eleito.

Art. 4. 0

-

Os candidatos deverão apresentar disponibilidade de horário para participar

das reuniões pedagógicas e/ou de curso e das reuniões de coordenadores.
Art. 5. 0 - Será requisito básico para a candidatura ser integrante da carreira de professor
do ensino básico técnico e tecnológico, conforme Lei n.º 11.784 de 22 de setembro de
2008, alterada pela Lei n.º 12.772, de 28 de dezembro de 2012, observadas as
excepcionalidades apresentadas neste artigo.

1.

Poderão se candidatar à coordenador de curso professores que atendam às

exigências do caput e que ministrem ou já tenham ministrado aulas no respectivo curso.
li.

Não havendo candidatos que atendam ao item

1

deste do Art. 5.0 , qualquer

docente do quadro permanente do câmpus poderá candidatar-se.

DO VOTO
Art. 6. 0

-

Poderão votar os professores que ministram aulas no curso, concom itante ao

período de realização do pleito de coordenador ou no período anterior.
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Art. 7. 0

O voto é facultativo e secreto, não sendo permitido o voto dado por intermédio

-

de procuradores.
Art. 8. 0 - Os eleitores, no ato de votar, deverão se identificar por meio de documento com

foto e assinar a folha de votação, emitida pelo setor competente do câmpus, que estará
nas Mesas Receptoras de Votos com a relação de todos os eleitores das respectivas
coordenações.
Art. 9. 0

Poderão votar nas eleições de coordenadores de curso os professores do

-

quadro permanente da Rede Federal, mesmo os recebidos por cessão ou cooperação
técnica e os professores substitutos, exceto os afastados por:

1.

atividade política;

li.

interesse particular;

Ili.

acompanhamento 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. 10.0

-

Para iniciar o processo de votação, deverá haver a presença de dois terços

dos eleitores aptos para aquela coordenação.

1.

Cada eleitor deverá votar única vez em apenas um candidato para cada
coordenação;

li.

Deverá ser indicado para homologação o cand idato que obtiver a maioria
simples dos votos válidos.
DO MANDATO

Art. 11.º - O mandato de coordenador de curso será de dois anos, podendo ser

reconduzido por mais um mandato de igual período.

DA MESA RECEPTORA DE VOTOS
Art. 12.º - Cada Mesa Receptora de Votos será composta por três representantes de

curso, que poderão ser indicados pelo coordenador em exercício ou gerente educacional
e entre eles será escolhido o presidente, secretário e mesário, cabendo-lhes:
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1.

Rubricar as cédulas de votação, lavrar o termo de abertura dos trabalhos de
votação, devendo constar o horário e local.

li.

Orientar o eleitor e assegurar o sigilo do voto, não permitindo que este deixe de
utilizar a cabine.

Ili.

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 de constar o horário, o local,
número de votantes e não votantes e quantidade de cédulas não utilizadas.

V.

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

DA APURAÇÃO
Art. 13.0 - Após o encerramento da votação, a Mesa Receptora de Votos se transformará

em Mesa Apuradora de Votos.
Art. 14.0

-

Os candidatos poderão indicar um fiscal para acompanhar os trabalhos de

apuração dos votos.
Art. 15.0

-

A Mesa Apuradora encarregar-se-á de realizar a abertura e contagem dos

votos das urnas, especificando os votos recebidos pelos candidatos, votos nulos e em
branco, bem como o número de abstenções.
Art. 16.0

-

Serão impugnadas as urnas que apresentarem sinais de violação.

Art. 17.0

-

Serão NULOS os votos de:

1.

Cédulas que não correspondam ao modelo oficial.

li .

Cédulas que não estiverem devidamente rubricadas pelos componentes da mesa.

Ili.

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 função.

Art. 18.0 -Ao término da apuração, a Mesa Apuradora divulgará os resultados da eleição.
Parágrafo Único - Em caso de empate na apuração dos votos para coordenadores de

cursos, prevalecerão na ordem em que segue:

1.

Maior titulação acadêmica.

li .

Regime de Dedicação Exclusiva.
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Ili.

Tempo de serviço na Instituição.

DA POSSE
Art. 19° - A Diretoria Geral do Campus encaminhará o nome do candidato mais votado

à Reitoria e Pró-Reitoria de Ensino para ciência e providências.
Art. 20.º - A posse dos novos coordenadores dar-se-á após a publicação da Direção
Geral, conforme delegado na Portaria N. 0 3.279, de 07 de novembro de 2012.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 21. 0

-

Os novos coordenadores deverão colaborar com os coordenadores em

exercício, durante o período de transição, nas atividades rotineiras da gestão, tais como:
horário, atribuição de aulas, planejamento de ensino, dentre outras.
Art. 22. 0 - O coordenador que deixar de exercer a função no decorrer do ano letivo deverá
reassumir a totalidade das atividades docentes de acordo com seu regime de trabalho.
Art. 23. 0

No caso de vacância, será realizada nova eleição para o cumprimento do

-

mandato previsto neste regulamento.
Parágrafo único - Para os fins previstos no Art. 11 , será considerado um mandato
completo se for exercido por um período superior a seis meses.
Art. 24.0

-

Os casos omissos não previstos neste regulamento serão analisados e

decididos pela Diretoria Geral do câmpus, ouvidoria e Reitoria, se necessário.
Art. 25.º - Os anexos 1 e li deste regu lamento são disponibilizados como documentos
auxiliares às comissões que organizarão os pleitos.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INST ITUTO FED ERAL D E EDUCAÇÃO, CIÊNCI_:\ E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAM PUS MATAO

ANEXOI
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COORDENADORIA DO CURSO DE

Aos (POR EXTENSO) dias do mês de (POR EXTENSO) de dois mil e treze, na sala
número (NUMERAL), localizada no Campus Matão, à Rua Stéfano D'Avassi, 625, Nova
Cidade, Matão-SP, às (NUMERAL) horas, teve início a Reunião Extraordinária,
especialmente convocada para a realização da eleição de coordenador do (CURSO), a
ser indicado ao diretor geral do campus para exercer o mandato de dois anos.

Verificado o quórum de dois terços dos professores votantes, conforme lista abaixo:
NOME DO PROFESSOR

ASSINATURA
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ANEXO li
Iniciou-se o processo eleitoral. Os candidatos tiveram (POR EXTENSO) minutos para
apresentar suas propostas de trabalho. Após a apresentação, houve o escrutínio, que
apresentou o seguinte resultado
NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE VOTOS

VOTOS BRANCOS
VOTOS NULOS
TOTAL
Após a leitura dos resultados, esta ata foi lavrada , assinada por dois representantes do
curso e o Gerente Educacional, devendo aos resultados ser enviados à Diretoria Geral
do Campus e à Reitoria, para a publicação de portaria.

Representante do Curso

Representante de Curso

Gerente Educacional

