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ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE NOME PARA O AUDITÓRIO, QUADRA POLIESPORTIVA
E O NOVO BLOCO DE SALAS DO IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS , no uso de suas atribuições legais,
conferida pela Portaria nº 106, de 17 de janeiro de 2020, publicada no DOU de 20 de
Janeiro de 2020, bem como a Portaria nº 90, de 29 de janeiro de 2021, publicada no DOU
de 01 de fevereiro de 2021, alterada pela Portaria nº 135, de 05 de fevereiro de 2021,
publicada no DOU de 09 de fevereiro de 2021 e considerando a Lei nº 11.892, de 29 de
dezembro de 2008, publicada no DOU de 30 de dezembro de 2008, torna público o Edital
de ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE NOME PARA O AUDITÓRIO, QUADRA POLIESPORTIVA e o
NOVO BLOCO DE SALAS DO IF GOIANO CAMPUS CAMPOS BELOS, conforme o Processo n°
23728.000492.2022-57, nos termos da Resolução nº 31 de 21/06/2013, o qual se
realizará sob as condições discriminadas e o seguinte cronograma:

ETAPAS DATAS

Publicação do Edital 26/09/2022

Recebimento de sugestões 30/09/2022

Votação eletrônica via SUAP 18/10/2022

Divulgação do resultado 19/10/2022

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A presente eleição tem como objetivo escolher os nomes do Auditório, Quadra
Poliesportiva e o Novo Bloco de Salas do IF Goiano - Campus Campos Belos. Os nomes
escolhidos serão adotados como identificações oficiais do Auditório, Quadra Poliesportiva
e o Novo Bloco de Salas. Considerando o Regulamento para atribuição de nomes de
obras, monumentos e espaços públicos no âmbito do IF Goiano, não poderão ser
atribuídos nomes de pessoas vivas.
1.2 A família de personalidade falecida que for a sugestão de nome vencedora deverá ser
consultada, a fim de que se obtenha uma autorização por escrito para a realização de tal
homenagem.
1.3 A eleição é um processo interno do IF Goiano e não haverá nenhuma premiação aos
familiares da personalidade escolhida.
1.4 Não havendo concordância por parte da família do homenageado escolhido, será
contemplado o próximo colocado.
1.5 O processo de escolha do nome para os espaços públicos supracitados no presente



edital será coordenado por uma Comissão Eleitoral Local designada pela PORTARIA Nº
2191/CAMPOS BELOS/IFGOIANO, DE 30 DE MAIO DE 2022.

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

2.1 O processo será dividido em 02 (duas) fases distintas assim distribuídas:
a) Cadastro de sugestões via formulário próprio;
b) Eleição direta através de votação entre as propostas de nomes via SUAP.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar do processo toda comunidade escolar. Considera-se comunidade
escolar todos os discentes matriculados, os servidores docentes e técnico-administrativos
que compõem o Quadro de Pessoal Permanente de Ativos e de Aposentados do Campus
Campos Belos.

4. DAS SUGESTÕES

4.1 O membro da comunidade escolar que desejar sugerir nomes deverá preencher
formulário próprio, para registrar a sua sugestão, além de apresentar uma justificativa,
com no máximo 10 (dez) linhas, a qual deverá estar devidamente assinada, dando
ciência de que caso a sua sugestão seja a escolhida, isso não acarretará em nenhuma
espécie de premiação, recompensa, remuneração, ônus ou encargo ao autor do nome
vencedor.
4.2 Serão indeferidas, com a devida justificativa da Comissão Eleitoral Local, as sugestões
de nomes inapropriados para a Instituição. Serão consideradas as sugestões de nomes de
pessoas que tenham reconhecida contribuição na história do Campus Campos Belos.
4.3 As sugestões de nomes que não estiverem devidamente acompanhadas de suas
justificativas não serão homologadas.
4.4 Cada membro da comunidade escolar poderá protocolar apenas uma sugestão.
4.5 Não havendo sugestões advindas da comunidade escolar, caberá ao Diretor-Geral do
campus indicar o nome para a realização da consulta pública.
4.6 As sugestões serão realizadas somente de maneira presencial (com o preenchimento
e entrega do formulário do Anexo I) no Gabinete, do Instituto Federal Goiano – Campus
Campos Belos, no dia 30 de setembro de 2022, das 09 às 12h ou das 13 às 16h.

5. DO PROCESSO DE ESCOLHA

5.1 A votação será realizada através do Sistema Unificado de Administração Pública
(SUAP), disponível no link: http://suap.ifgoiano.edu.br, onde cada membro da comunidade
escolar acessará, mediante uso de login e senha pessoal, a enquete para votação na
página inicial. 
5.2 Serão publicadas as sugestões dos nomes, com suas respectivas justificativas.
5.3 O membro da comunidade escolar poderá votar em um único nome.
5.4 A enquete para votação estará disponível durante todo o dia 18 de outubro de 2022.

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1 O resultado final da eleição será publicado no site www.ifgoiano.edu.br/camposbelos
no dia 19 de outubro de 2022.
6.2 O cálculo do percentual da votação final, dos nomes escolhidos, será obtido pela
soma dos percentuais alcançados em cada categoria, considerando a fórmula abaixo:

Téc. Adm. = QVO/QEV
Doc. = QVO/QEV
Disc. = QVO/QEV
QVO = Quantidade de votos obtidos
QEV = Quantidade de eleitores votantes do segmento
RFC = Resultado Final no campus



RFR = Resultado Final na Reitoria
RFC = [(1/3 x Téc. Adm.) + (1/3 x Doc.) + (1/3 x Disc.)] x 100
RFR = [(1/2 x Téc. Adm.) + (1/2 x Doc.)] x 100.

6.3 O índice percentual de votação será calculado com aproximação de 0,01 (um
centésimo), seguindo a regra: se a terceira casa, após a vírgula, for um número maior ou
igual a 5 (cinco), arredonda-se a segunda casa desta dízima em uma unidade a mais. Se
não, permanece o valor obtido até a segunda casa após a vírgula.
6.4 Consideram-se eleitores votantes os que efetivamente votaram.
6.5 As abstenções não serão consideradas para efeito de cálculo.
6.6 Não haverá voto nulo, uma vez que todos os eleitores terão a oportunidade de sugerir
nomes para o pleito.
6.7 Será considerado o nome vencedor o que obtiver o maior percentual de votos no
resultado final, conforme fórmula do item 6.2.
6.8 Havendo empate na votação, a Comissão Eleitoral Local promoverá um sorteio
público, entre os nomes empatados, para definição do nome vencedor.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 Eventuais questões não previstas neste edital serão resolvidas pela Comissão
Eleitoral Local e registradas em ata, assim como todas as ações e deliberações
relevantes orientadas por este edital.

Campos Belos, 26 de setembro de 2022.

(Assinado Eletronicamente)

FABIANO JOSÉ FERREIRA ARANTES

Diretor-Geral

Portaria nº 106, D.O.U de 20/01/2020
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