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ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA

ELEIÇÃO PARA COORDENADOR DOS CURSOS:
TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL

TÉCNICO EM COMÉRCIO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO
TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

A DIRETORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO -
CAMPUS AVANÇADO IPAMERI, no uso de suas atribuições legais e com base na Resolução nº
085/2017 de 01/12/2017, do Conselho Superior, torna público o Processo Eleitoral para a
escolha dos coordenadores dos Cursos: Superior de Tecnologia em Gestão Comercial,
Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Redes de Computadores
Integrado ao Ensino Médio do IF Goiano - Campus Avançado Ipameri, observadas as normas
e instruções estabelecidas neste Edital.

1. Das Vagas

1.1. Este edital prevê a eleição de coordenador(a) de curso, conforme especificações no

Quadro 01.

Quadro 01. Vagas previstas neste Edital.
Curso Vagas

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial 01
Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio 01
Curso Técnico em Redes de Computadores Integrado ao

Ensino Médio
01

2. Da Inscrição

2.1. O(a) candidato(a) a alguma das vagas discriminadas no Quadro 01 deverá se inscrever

exclusivamente de forma eletrônica, pelo Sistema Unificado de Administração Pública -

SUAP, conforme o período previsto no cronograma do processo eleitoral (Quadro 02).

2.2. No ato da inscrição, o(a) candidato(a) atestará, via SUAP, que não responde a qualquer

processo de natureza disciplinar e/ou ética, na área administrativa. Esta declaração é

fornecida pela Coordenação Geral de Integridade. O candidato deverá solicitá-la via

processo eletrônico do SUAP ao setor CGI-REI.

2.3. As inscrições serão homologadas pela Comissão Eleitoral e divulgadas conforme

previsto no cronograma deste edital (Quadro 02).

3. Dos(as) Candidatos(as)

3.1. Coordenação do Curso Superior:

3.1.1. Para ter sua candidatura homologada, o(a) docente deverá estar em efetivo exercício

no campus de oferta do curso ao qual pleiteia a candidatura, compor o quadro efetivo de

servidores ativos, não poderá estar afastado(a), mesmo que parcialmente e deverá cumprir

todos os seguintes requisitos do Art. 7º da Resolução 085/2017:

I - Não esteja respondendo a processo de natureza disciplinar e/ou ética, na área



administrativa;
II - Não possua pendência no Regulamento de Atividades Docentes (RAD), nas
gerências de ensino, de pesquisa, pós-graduação e inovação e de extensão;
III - Ter formação acadêmica na área do curso que pretende coordenar;

Parágrafo Único - Entende-se por formação acadêmica, os cursos de graduação, pós-

graduação lato sensu ou stricto sensu quando concluídos em uma instituição de ensino

superior reconhecida pelo MEC;

IV - Ter ao menos o título de mestre;
V -  Deverá estar enquadrado no regime de dedicação exclusiva.

3.1.2. Caso não haja nenhum(a) candidato(a) que cumpra todos os requisitos, a comissão

eleitoral homologará os(as) candidatos(as) que cumpram o máximo de requisitos, conforme

ordem dos requisitos descritos acima.

3.1.3. Ao se inscreverem para o cargo de Coordenador(a) de Curso, os(as) candidatos(as)

concordam plenamente com os dispositivos deste edital, considerando que os(as)

candidatos(as) se comprometem a exercer suas atribuições, definidas no Art. 40 do

Regulamento dos Cursos Superiores.

3.2. Coordenação dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio:

3.2.1. Para ter sua candidatura homologada, o(a) docente deverá estar em efetivo exercício

no campus de oferta do curso ao qual pleiteia a candidatura, compor o quadro efetivo de

servidores ativos, não poderá estar afastado(a), mesmo que parcialmente e deverá cumprir

todos os seguintes requisitos do Art. 7º da Resolução 085/2017:

I - Não esteja respondendo a processo de natureza disciplinar e/ou ética, na área
administrativa;
II - Não possua pendência no Regulamento de Atividades Docentes (RAD), nas
gerências de ensino, de pesquisa, pós-graduação e inovação e de extensão;
III - Deverá estar enquadrado no regime de dedicação exclusiva.

3.2.2. Caso não haja nenhum(a) candidato(a) que cumpra todos os requisitos, a comissão

eleitoral homologará os(as) candidatos(as) que cumpram o máximo de requisitos, conforme

ordem dos requisitos descritos acima.

3.2.3. Ao se inscreverem para o cargo de Coordenador(a) de Curso, os(as) candidatos(as)

concordam plenamente com os dispositivos deste edital, considerando que os(as)

candidatos(as) se comprometem a exercer suas atribuições definidas no Art. 52 do

Regulamento dos Cursos Técnicos.

4. Do Mandato

4.1. O mandato do(a) Coordenador(a) de Curso, por eleição, será de 02 (dois) anos,

permitida uma recondução por igual período;

4.2. O(a) Coordenador(a) de Curso será indicado(a) pelo(a) Diretor(a) para mandato de dois

anos, no caso de não surgirem candidatos(as) ao cargo, após o prazo de inscrição

estabelecido no Quadro 02 do presente edital.

5. Dos Eleitores

5.1. O processo de eleição para Coordenador(a) de curso ocorrerá na forma de consulta aos

docentes e aos discentes do curso, atribuindo-se o peso de 2/3 (dois terços) para a

manifestação do corpo docente e de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo discente.

5.2. Todos os docentes efetivos (independente de estar afastado integralmente ou de

licença) que ministram ou ministraram disciplinas no curso nos últimos dois anos (de 2019/1

a 2021/1) e que estejam lotados no Campus Avançado Ipameri e os discentes regularmente

matriculados no curso no semestre de 2021/1 estarão aptos a votar.

5.3. Conforme definido no parágrafo 1º do Art. 9º do Decreto presidencial nº 6.986, de 20

de outubro de 2009 que disciplina o processo de escolha de dirigentes no âmbito dos

Institutos Federais, não poderão participar do processo eleitoral regido no presente edital:



I -  funcionários contratados por empresas de terceirização de serviços;
II -  ocupantes de cargos de direção sem vínculo permanente com a instituição; e
III - professores substitutos, contratados com fundamento na Lei nº 8.745 de 09 de
dezembro de 1993.

5.4. Os docentes em férias, ou afastados por interesse da administração, ou mediante

concessão de licença, podem votar, desde que o queiram, de acordo com todas as

condições definidas no Capítulo IV – Dos Direitos Políticos da Constituição Federal do Brasil.

5.5. A lista com o nome de todos os eleitores será elaborada e divulgada, via Portal do IF

Goiano Campus Avançado Ipameri e via Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP,

pela Comissão responsável pelo processo eleitoral em até 48 horas antes da eleição.

6. Da Votação

6.1. Os eleitores deverão votar exclusivamente de forma eletrônica, pelo Sistema Unificado

de Administração Pública – SUAP, conforme data estabelecida no calendário do processo

eleitoral (Quadro 02).

7. Da Comissão Eleitoral

7.1. A condução do processo eleitoral será realizada por Comissão indicada pelo(a)

diretor(a), de acordo com o previsto no regulamento para o funcionamento das comissões

extraordinárias e afins do IF Goiano (Resolução nº 024//2020/CS, de 28 de agosto de 2020).

7.2. É facultado ao(à) presidente da Comissão Eleitoral convocar servidor(a) para trabalhar

no Processo Eleitoral.

7.3. É de responsabilidade da Comissão Eleitoral:

a. divulgar a lista com o nome de todos os eleitores;

b. publicar comunicados, resultados ou informativos sobre o processo eleitoral;

c. divulgar amplamente o processo eleitoral para a escolha de novos(as)

Coordenadores(as);

d. conduzir o processo de votação do IF Goiano – Campus Avançado Ipameri;

e. divulgar o local e o horário da votação dos docentes e discentes;

f. zelar pela lisura do processo eleitoral, utilizando de todos os meios admitidos em direito

para a sua garantia.

8. Das Datas

8.1. O processo de escolha do novo(a) Coordenador(a) será conduzido de acordo com o

cronograma especificado no Quadro 02.

Quadro 02. Cronograma do processo eleitoral definido neste edital (as datas alteradas estão

em vermelho)
ATIVIDADE LOCAL DATA

Divulgação do Edital Portal do IF Goiano Campus
Avançado Ipameri e SUAP

08/03/2021

Interposição de
recurso contra o Edital

e-mail:
eleicoes.ipa@ifgoiano.edu.br

09/03/2021

Resultado da
interposição de recurso

contra o Edital

Portal do IF Goiano Campus
Avançado Ipameri e SUAP

10/03/2021

Inscrições SUAP 10/03 a 16/03/2021

Homologação das
inscrições e divulgação

dos eleitores

Portal do IF Goiano Campus
Avançado Ipameri e SUAP 17/03/2021

Interposição de
recurso contra a
homologação das

e-mail:
eleicoes.ipa@ifgoiano.edu.br

Até 24h após a
homologação das

inscrições.



inscrições

Resultado da
interposição de recurso
contra a homologação

das inscrições

Portal do IF Goiano Campus
Avançado Ipameri e SUAP 19/03/2021

Campanha Meios eletrônicos Até às 23:59 h do dia
anterior à data de

votação.

Eleições SUAP 22/03/2021 (das 8h às
23:59h)

Apuração e divulgação
dos resultados

Portal do IF Goiano Campus
Avançado Ipameri e SUAP

23/03/2021

Interposição de
recurso contra os

resultados

e-mail:
eleicoes.ipa@ifgoiano.edu.br

Até 24h após a
divulgação dos

resultados.

Homologação dos
resultados

Portal do IF Goiano Campus
Avançado Ipameri e SUAP

25/03/2021

9. Da Apuração

9.1. A apuração será realizada de forma eletrônica pelo Sistema Unificado de Administração

Pública - SUAP.

9.2. Será eleito(a) o(a) candidato(a) que obtiver a maior fração de votos válidos,

considerada a soma dos segmentos - docente e discente - respeitando-se o peso de 2/3

(dois terços) para a manifestação do corpo docente e de 1/3 (um terço) para a manifestação

do corpo discente.

9.3. Os percentuais de votos obtidos pelo(a) candidato(a) serão calculados adotando-se a

equação a seguir, presente no Art. 4º da Resolução 085/2017:

Vt = [(2/3 x VDo/Do) + (1/3 x VDi/Di)] x 100, em que:

Vt = Fração dos votos válidos obtidos pelo candidato;
VDo = Total dos votos válidos do segmento docente ao candidato;

Do = Total dos votos válidos dos docentes;

VDi = Total dos votos válidos do segmento discente ao candidato;

Di = Total dos votos válidos dos discentes.

9.4. A apuração dos votos será realizada pela Comissão Eleitoral, via videoconferência, e

poderá ser acompanhada por um membro docente e um discente dos cursos: Superior de

Tecnologia em Gestão Comercial, Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio e

Técnico em Redes de Computadores Integrado ao Ensino Médio do IF Goiano - Campus

Avançado Ipameri

9.5. Será considerado(a) eleito(a) o(a) candidato(a) que obtiver o maior índice de votação.

9.6. No caso de empate para a Coordenação de Curso, a Comissão Eleitoral procederá ao

desempate observando os seguintes critérios:

a. maior tempo de docência no Curso do IF Goiano ao qual postula a coordenação;

b. maior tempo de docência no IF Goiano;

c. maior pontuação no RAD;

d. maior titulação aceita no IF Goiano;

e. maior idade.

10. Dos Recursos e Disposições Finais

10.1. Será admitido pedido de recurso em formulário próprio (Anexo) em todas as etapas



do processo eleitoral. Os pedidos de recurso deverão ser encaminhados para o e-mail da

Comissão Eleitoral, no endereço eletrônico: eleicoes.ipa@ifgoiano.edu.br

10.2. Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão

Eleitoral, observado o prazo de 24 horas da realização das atividades especificadas no

Quadro 02 deste edital.

10.3. Depois de recebidas as interposições de recursos, a Comissão Eleitoral terá um prazo

de até 24 horas para publicar sua decisão.

10.4. A Comissão Eleitoral resguarda o direito de alterar o cronograma deste edital, em

função de quaisquer eventualidades que possam ocorrer ao longo do processo eleitoral.

10.5. Os casos omissos serão dirimidos em primeira instância, pela Comissão Eleitoral, em

segunda instância, pelo Colegiado do Curso ou Conselho de Curso, em terceira instância,

pela Coordenação de Ensino e em última instância, pela Direção do Campus.

Ipameri-GO, 15 de março de 2021.

(Original assinado)
Juliana Cristina da Costa Fernandes

Diretora
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