
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

PORTARIA 3169, DE 31 DE AGOSTO DE 2020

Aprova o Código Eleitoral do Conselho de Ensino (CONEN) do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo-JFSP para condução do pleito eletivo com vistas a
escolha dos membros titulares e suplentes para composição do
pleno do órgão e exercício de mandato biênio 2020- 2022

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto

de 5 de abril de 2017, publicado no Diário Oficial da União, de 6 de abril de 2017, seção 2,

página 1, e, considerando o inserto no art.3°,VIll; no art.14 e no art.56, capiit da Lei Federal n°

9.394, de 20 de dezembro de 1996; o disposto no art.6°,II, alínea “a” e nos arts.11,12 e 13 da

Resolução n° 871, de 04 de junho de 2013, Alterada pela Resolução n° 7, de 04 de fevereiro de

2014; no art.8°,II, alínea “a” e no art.l9 da Resolução n° l,de 31 de agosto de 2009, Alterada

pela Resolução n°872, de 04 de junho de 2013 e pela Resolução n° 8,de 04 de fevereiro de

2014; e o ínsito no art.9° da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015,

RESOLVE:

Art.l“ APROVAR o Código Eleitoral para escolha de membros titulares e suplentes

visando a composição do pleno do órgão do Conselho de Ensino (CONEN) do Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo para exercício de mandato biênio 2020-2022,
na forma do anexo.

Art.2" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê ciência.

Publique-se.

l
ÊbUARDO ANTÔNIO MODENA

REITOR
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CÓDIGO ELEITORAL

CONSELHO DE ENSINO - COMPOSIÇÃO - BIÊNIO 2020-2022

I.PREÂMBULO

Art.I“ Este Código toma públicas e estabelece as regras do processo eleitoral para escolha de

membros titulares e suplentes com vistas a composição do órgão e exercício/cumprimento de
mandato eoletivo, no biênio de 2020 a 2022, do Conselho de Ensino (CONEN) do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), regulamentado pela
Resolução n”139,de 08 de dezembro de 2015, nos termos do que aduz o art.9° da referida

resolução, a ser realizado conforme cronograma (ANEXO I) que compõe este documento.

II.DA FUNDAMENTAÇÃO

Art.2" O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo-IFSP, tendo em

vista 0 que dispõem o art.3°,VIII; o art.l4 e o art.56, caput da Lei Federal n°9.394, de 20 de

dezembro de 1996; e, em conformidade ao disposto no art.6°,II,alínea “a” e nos arts.l 1,12 e 13

da Resolução n° 871, de 04 de junho de 2013, Alterada pela Resolução n° 7, de 04 de fevereiro

de 2014; no art.8°, II, alínea “a” e no art.l9 da Resolução n°l,de 31 de agosto de 2009,Alterada

pela Resolução n° 872, de 04 de junho de 2013 e pela Resolução n°8, de 04 de fevereiro de

2014, disporá, como integrante de sua estrutura, do Conselho de Ensino, na qualidade de órgão
consultivo, normativo, e propositivo, de assessoramento das Pró-Reitorias, da Reitoria e do

Conselho Superior, no que tange às matérias e políticas institucionais de ensino, podendo
deliberar em matérias euja competência tenha sido  a ele delegada pelo Conselho Superior,
observado o competencial disposto no Regimento Geral da instituição.

Parágrafo único. As atribuições e a composição do Conselho de Ensino são definidas pelo
Estatuto e pelo Regimento Geral do IFSP e constam dos artigos 2° e 3° da Resolução n° 139,
de 08 de dezembro de 2015.

IILDAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art,3” O pleito eletivo a que se refere o art.l° deste Código ocorrerá no período de 08 de
setembro de 2020 a 15 de outubro de 2020.

Parágrafo único. As informações de candidaturas, análise, homologações e recursos serão
gerenciados por intermédio do Sistema Aurora disponível em: http;//aurora.ifsp.edu.br e

os resultados preliminar e final do pleito a que se refere o caput serão publicados no
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endereço eletrônico: https://www.ifsp.edu.br/reitoria na aba ‘‘"Colégios, Comitês, Comissões,
Conselhos e Núcleos'' e ""Conselho de Ensino -Conen" ""Eleições" e ""2020".

Art.4“ Os Diretores-Gerais dos câmpus deste Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de São Paulo poderão colaborar com a divulgação das informações relativas ao

pleito eleitoral do Conselho de Ensino (CONEN) viabilizando sua publicação no sítio de

internet e nos demais meios de divulgação disponíveis nos câmpus.

IV- DA COMISSÃO ELEITORAL

Art.5“ O processo para escolha dos membros titulares e suplentes dos segmentos eleitos pelos

pares, de acordo com o que aduz o art.8°, incisos  I ao X do presente Código, os quais comporão
ao órgão do Conselho de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

São Paulo, será conduzido pela Comissão Eleitoral designada pela Portaria n° 3.061, de 21 de

agosto de 2020, conforme o disposto no art. 9° da Resolução n° 139, de 08 de dezembro de
2015.

Parágrafo único. A comissão mencionada no caput responderá pelo e-mail
eIeicoesconen@ifsp.edu.br.

V-DAS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO ELEITORAL

Art.6“ Compete à Comissão Eleitoral:

I.estabelecer o calendário eleitoral;

II. coordenar o pleito;

III.apresentar a lista de candidatos;

IV. supervisionar o processo eleitoral;

V. instruir sobre a sistemática da votação;

VI. garantir o sigilo dos votos;

VII. deliberar acerca dos recursos interpostos, em cada fase;

VIII. divulgar todas as informações concernentes ao pleito eletivo em canais informativos do
IFSP;

IX. lavrar e assinar a ata da eleição; e
X. deliberar sobre os casos omissos.
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VI. DOS SEGMENTOS DE REPRESENTAÇÃO

Art.7° A composição do pleno do órgão do Conselho de Ensino do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo se dará:

I. com membros/representantes de segmentos eleitos, por seus pares, nos termos do que dispõe o
art.3°,I, alíneas “b”; “c”;”d”;”e”;”f’ e “g” e do art.3°, II, alíneas “1” e “m” e art.4° da Resolução
n° 139, de 08 de dezembro de 2015;

com membros/representantes natos, nos termos do que aduz o art.3°,I, alínea “a” e art.3°, II,

alínea “i” da Resolução n° 139, de 08 de dezembro de 2015;

com membros/representantes dos segmentos indicados por seus pares, nos termos do que aduz
o art.3°, II, alíneas “j” e “k” da Resolução n° 139, de 08 de dezembro de 2015; e

com um(a) secretário(a) indicado(a) pela Presidência do Colegiado [do Conselho de Ensino],

nos termos do que aduz o art.3°, I, alínea “h” da Resolução n° 139, de 08 de dezembro de 2015.

II.

^ III.

IV.

§1” Serão eleitos segundo as regras estabelecidas [na forma] neste Código, os
membros/representantes dos segmentos a que faz menção o inciso I, excetuando-se os

membros/representantes a que fazem referência os incisos II, III e IV do caput deste art.7°.

§2” Para os membros/representantes de segmentos eleitos, por seus pares, a que se refere o
art.7°, inciso I do presente Código Eleitoral, o mandato disporá da duração de 02 (dois) anos,

sendo possibilitada uma recondução, por igual período, para o mesmo segmento, mediante

reeleição, para o período imediatamente subsequente ao exercício do primeiro mandato,
conforme o que dispõe o caput do art.5° da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015.

§3” Para os membros/representantes natos a que se refere o art.7°, inciso II do presente Código
Eleitoral, o mandato perdurará pelo tempo de ocupação do cargo, nos termos do que dispõe o
parágrafo único do art.5° da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015.

§4” Para os membros/representantes dos segmentos indicados por seus pares, a que se refere o

art.7°, em seu inciso III do presente Código Eleitoral, o mandato disporá da duração de 02

(dois) anos, sendo possibilitada uma recondução, por igual período, conforme o que dispõe o
caput do art.5° da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015.

VII.DOS CARGOS

Art.S" Este processo eleitoral visa a escolha de representantes titulares e suplentes para
composição dos segmentos do Conselho de Ensino, a saber:

I. um (01) representante do Colégio de Dirigentes (COLDIR), e igual número de suplentes,
eleitos por seus pares, cfr.art.3“,inciso I, alínea “b” da Resolução n°139, de 08 de dezembro de

2015; e formação de lista de espera (reserva).
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um (01) representante dos Diretores Adjuntos Educacionais (DAEs)/ou/dos Diretores de

Ensino (DENs)/ou/dos Gerentes Educacionais (GEDs), ou autoridade equivalente do câmpus,

e igual número de suplentes, eleitos por seus pares,cfr.art.3°,inciso I, alínea “c” da Resolução

n°139, de 08 de dezembro de 2015; e formação de lista de espera (reserva),

um (01) representante dos Coordenadores do Sociopedagógico (CSP), e igual número de

suplentes, eleitos por seus pares,cfr.art.3°, inciso I, alínea “d” da Resolução n°139, de 08 de

dezembro de 2015; e formação de lista de espera (reserva),

dois (02) representantes dos docentes, e igual número de suplentes, eleitos por seus pares, no
limite de um representante por câmpus, cfr.art.3°,inciso I, alínea “e” da Resolução n°139, de 08

de dezembro de 2015; e formação de lista de espera (reserva),

dois (02) representantes dos estudantes/discentes, e igual número de suplentes, sendo um (01)
estudante/discente da Educação Básica/Nível Médio  e outro da Graduação/Ensino Superior,

eleitos por seus pares, no limite de um representante por câmpus. cfr.art.3°, inciso I, alínea “f’

da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015; e formação de lista de espera (reserva),

dois (02) representantes dos Técnico-Administrativos (TAEs), e igual número de suplentes,
eleitos por seus pares, no limite de um representante por câmr)us.cfr.art.3°. inciso I, alínea “g”

da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015; e formação de lista de espera (reserva),

um (01) representante dos Coordenadores de Apoio ao Ensino (CAE),ou setor correspondente

dos câmpus, e igual número de suplentes, eleitos por seus pares,cfr.art.3°, inciso II, alínea “1”

da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015; e formação de lista de espera (reserva),

um (01) representante dos Coordenadores de Registros Acadêmicos (CRA)/ Coordenadores de

Registros Escolares (CRE), ou setor equivalente do câmpus, e igual número de suplentes,
eleitos por seus pares, cfr.art.3°, inciso II, alínea “m” da Resolução n°139, de 08 de dezembro

de 2015; e formação de lista de espera (reserva),

um (01) representante dos Coordenadores de Cursos (FCC),e igual número de suplentes, eleitos
por seus pares,cfr.art.4° da Resolução n“139, de 08 de dezembro de 2015; e formação de lista
de espera (reserva),

um (01) representante dos Coordenadores de Bibliotecas (CBI),e igual número de suplentes,

eleitos por seus pares, cfr.art.4° da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015; e formação
de lista de espera (reserva).

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

§1” A função de conselheiro não será remunerada sendo considerada função de interesse
público relevante nos termos do que dispõe o art.8°, parágrafo único, da Resolução n°139, de
08 de dezembro de 2015.

§2“ A formação de lista de espera (reserva) de acordo com o segmento para o qual foi pleiteada
vaga por candidato no órgão do Conselho de Ensino dar-se-á a partir da listagem dos candidatos
os quais obtiverem voto no pleito e não forem empossados, em ordem decrescente de votos,

gerada a partir do resultado final do presente pleito eleitoral, conforme o que dispõe o art.7° da
Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015.

Art.9” Haverá a realização do pleito eleitoral mesmo sem a concomitante existência de

candidatos para todos os cargos/segmentos de representação no Conselho de Ensino previstos
no art.8° deste Código.
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VIII- DAS HIPÓTESES DE PERDA DE MANDATO DOS CONSELHEIROS

Art.IO” O conselheiro perderá o mandato:

§1° se servidor:

I.se faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou a  4(quatro) reuniões intercaladas/interpoladas no

período de 12 (doze) meses corridos, sem justificativa apresentada aceita pelos conselheiros no

pleno, cfr. art.6°, I da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015;

II. por impedimento legal, cfr.art.6°, II da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015;

III. por afastar-se da instituição, em definitivo, ou por mais de 4(quatro) meses, cfr.art.ó”, III

da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015;

IV. por motivo de aposentadoria, cfr. art.6°, IV da Resolução n°139, de 08 de dezembro de
2015;

V. em razão de exercício profissional ou representatividade de segmento (cargo ou função)

distintos daqueles que, inicialmente, determinaram sua eleição ou sua indicação no Conselho

de Ensino, cfr.art.6“, V da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015; e

V. por renúncia voluntária ao mandato, devidamente formalizada junto ao Secretariado do
Conselho de Ensino mediante Termo de Vacância/Termo de Desligamento e comunicada ao
pleno em ocasião de reunião ordinária ou extraordinária do órgão, cfr.art.6°, VII da Resolução
n°139, de 08 de dezembro de 2015.

§2" se estudante:

I.se faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou a  4(quatro) reuniões intercaladas/interpoladas no
período de 12 (doze) meses corridos, sem justificativa apresentada aceita pelos conselheiros no

pleno, cfr. art.6°, I da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015;

II. por não estar regularmente matriculado ou por motivo de conclusão do curso cfr. art.6“, VI

da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015; e

III. por renúncia voluntária ao mandato, devidamente formalizada junto ao Secretariado do
Conselho de Ensino mediante Termo de Vacâneia/Termo de Desligamento e comunicada ao
pleno em ocasião de reunião ordinária ou extraordinária do órgão, cfr.art.6°, VII da Resolução
n°139, de 08 de dezembro de 2015.

Art.ll Ocorrendo à vacância ou o desligamento (renúncia voluntária ao mandato) de um dos

membros eleitos, por seus pares, ou indicados, por seus pares, no órgão do Conselho de Ensino,

assumirá o respectivo suplente com vistas à complementação do mandato bianual
originalmente estabelecido.

§1” Permanecerá a listagem dos candidatos, em ordem decrescente de votos obtidos no pleito,
podendo o candidato subsequente da lista, em conformidade a ordem geral de classificação, ser
eonvocado a fim de assumir cargo ou vaga antes vacante no órgão, nos termos do que aduz o
art.7°, §1° da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015.
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§2" Na hipótese de não haver mais servidores e ou estudantes na qualidade de candidatos em

lista de espera (reserva), deverá ocorrer novo pleito eleitoral para recomposição do órgão do
Conselho de Ensino, na respectiva representação, no prazo máximo de 2 (dois) meses, nos
termos do que dispõe o art.7°, §2° da Resolução n°139, de 08 de dezembro de 2015.

§3” A qualquer tempo, quando houver a perda de mandato de conselheiro após o ato de posse,
licença, renúncia de membro titular, a vacância será declarada no pleno do órgão do Conselho

de Ensino, seja em ocasião de reunião ordinária ou extraordinária para esse fim, com a

subsequente indicação e posse do membro suplente como novo titular.

§4° Para atendimento do disposto no §3“ deste art.ll será convocado, na qualidade de
representante em segmento do órgão do Conselho de Ensino, o candidato imediatamente mais

votado no presente pleito eletivo, sendo que este procedimento poderá ser repetido em caso de
desistência ou declínio manifesto por parte do convocado.

IX- DOS REQUISITOS DAS CANDIDATURAS

Art.l2 São requisitos para candidatura ao pleito, conforme cada segmento de representação
que compõe ao órgão do Conselho de Ensino:

§1° Representante do Colégio de Dirigentes (COLDIR):

I. ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP e ter sido eleito como Diretor-Geral

do câmpus.

§2” Representante dos Diretores Adjuntos Educacionais (DAEs)/dos Diretores de Ensino

(DENs)/dos Gerentes Educacionais (GEDs), ou autoridade equivalente, do câmpus:

I. ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP e ter sido indicado como Diretor

Adjunto Educacional/ Diretor de Ensino/Gerente Educacional, ou autoridade equivalente, do
câmpus.

§3° Representante dos Coordenadores do Sociopedagógico (CSP):

I. ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório, ou não, na
data da inscrição no presente processo eleitoral; e

II. estar ocupando a função de Coordenador(a) Sociopedagógico.

§4“ Representante dos docentes:

I. ser servidor docente efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório, ou
não, na data da inscrição no presente processo eleitoral; e

II. não ocupar Função Gratificada (FG);Cargo de Direção (CD) ou
Coordenadoria/Coordenação de Curso (FCC).

§5" Representantes dos estudantes/discentes:
I. estudantes/discentes dos cursos técnicos de nível médio/educação básica:
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a. dispor de matrícula regular e ativa em cursos técnicos de nível médio/educação básica,

presenciais ou à distância, ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo;
b. não estar cursando o último módulo/semestre/ano do curso, considerada a organização

curricular do curso técnico de nível médio do IFSP junto ao qual se encontrar regularmente

matriculado, e/ou estar apenas cumprindo o estágio (matrícula vínculo),

c. não estar suspenso das aulas por motivos disciplinares no período de inscrições para

participação no presente processo eleitoral.

II. estudantes/discentes dos cursos superiores de graduação/ensino superior:

a. dispor de matrícula regular e ativa em cursos superiores de graduação/ensino superior,

presenciais ou à distância, ofertados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de São Paulo;
b. não estar cursando o último módulo/semestre/ano do curso, considerada a organização

curricular do curso superior de graduação do IFSP junto ao qual se encontrar regularmente

matriculado, e/ou estar apenas cumprindo o estágio (matrícula vínculo),

c. não estar suspenso das aulas por motivos disciplinares no período de inscrições para
participação no presente processo eleitoral.

§6” Representantes dos Técnicos-Administrativos (TAEs):

I. ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório, ou não, na

data da inscrição no presente processo eleitoral; e

II. não ocupar Função Gratificada (FG) ou Cargo de Direção (CD).

§7” Representantes dos Coordenadores de Apoio ao Ensino (CAE), ou setor equivalente do
câmpus:

I. ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório, ou não, na

data da inscrição no presente processo eleitoral; e

II. estar ocupando a função de Coordenador(a) de Apoio ao Ensino, ou do setor equivalente,
do câmpus.

§8“ Representantes dos Coordenadores de Registros Acadêmicos (CRA)/Coordenadores de

Registros Escolares (CRE), ou setor equivalente do câmpus:

I. ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório, ou não, na
data da inscrição no presente processo eleitoral; e

II. estar ocupando a função de Coordenador (a) de Registros Acadêmicos/Registros Escolares,

ou do setor equivalente, do câmpus.

§9° Representantes dos Coordenadores de Cursos (FCC):

I. ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório, ou não, na
data da inscrição no presente processo eleitoral; e

II. estar ocupando a função de Coordenador de Curso.

§10 Representantes dos Coordenadores de Bibliotecas (CBI):
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I. ser servidor efetivo do quadro ativo permanente do IFSP, em estágio probatório ou não, na

data da inserição; e

II. estar ocupando a função de Coordenador de Biblioteca do câmpus.

X- DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Art.l3 São condições de elegibilidade;

todos os estudantes que atendam aos requisitos das candidaturas ínsitos no §5°,incisos

I ou II do art.l2,conforme o nível de ensino da representação ou cargo aspirado no

Conselho de Ensino, e que disponham de cadastro no Sistema Unificado de

Administração Pública (SUAP) do IFSP até a data da abertura de inscrições.

I.

II. todos os servidores efetivos e ativos do quadro permanente do IFSP os que atendam aos

requisitos das candidaturas ínsitos nos §1°;§2°;§3°;§4°;§6°;§7°;§8°;§9° ou §10 do

art.l2, conforme o segmento de representação aspirado no Conselho de Ensino, e que

disponham de cadastro no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) do

IFSP até a data da abertura de inscrições.

§1” Todos os servidores e estudantes deverão verifiear previamente a sua candidatura seu

cadastro no Sistema Unificado de Administração Públiea (SUAP) do IFSP eom vistas a

eoncorrerem no presente pleito eletivo.

§2” Na hipótese de o eadastro do candidato no Sistema Unificado de Administração Pública
(SUAP) do IFSP estar desatualizado e/ou em processo de atualização, inviabilizando a

candidatura de determinado servidor interessado em participar do presente pleito eleitoral, tal
candidato poderá interpor recurso face o indeferimento de sua eandidatura nos termos e na

forma do que aduz o art.18 da Seção XIV- Da interposição de reeursos face o indeferimento

das inscrições deste Código Eleitoral.

§3“ E possibilitada a candidatura de candidatos que se encontrem no exereíeio do segundo

mandato, na qualidade de membro titular ou suplente do Conselho de Ensino, em cargo e/ou

segmento de representação distinto do para o qual ocupava.

§4” A possibilidade a que se refere o §3° deste art.l3, fica condicionada ao contexto funeional

de que determinado candidato, em especial, servidor, disponha em sentido de poder optar por

efetuar representação em diferentes cargos e/ou segmentos no órgão do Conselho de Ensino.

§5" E possibilitada a candidatura de servidores e estudantes que se encontrem no exercício do

primeiro mandato na qualidade de membros titular ou suplente, como recondução, por igual

período (mandato bianual), para o mesmo segmento/cargo no Conselho de Ensino e, período
imediatamente subsequente ao da primeira eleição, mediante reeleição ou novo processo de
escolha, quando o caso, e, se reeleitos, serão considerados como exercendo o segundo mandato
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consecutivo conforme o que dispõe o caput do art.5° da Resolução n°139, de 08 de dezembro
de 2015.

XI- DOS CRITÉRIOS DE INELEGIBILIDADE

Art.l4 São inelegíveis os candidatos:

§1" servidores que, no período de inscrição para participação no presente pleito eletivo:

estejam em afastamento das licenças previstas no art.81 (licença de servidor por motivo

de doença em pessoa da família; licença de servidor por motivo de afastamento do

cônjuge ou companheiro; licença de servidor para  o serviço militar; licença de servidor

para atividade política; licença de servidor para capacitação; licença de servidor para

tratar de interesses particulares; e licença de servidor para desempenho de mandato

classista) ou estejam em afastamentos tratados no Capítulo V ambos da Lei n°8.112,

de 11 de dezembro de 1990 (afastamento de servidor para servir a outro órgão ou
entidade/ou/em regime de colaboração técnica ou em exercício provisório em outra

instituição pública; afastamento de servidor para exercício de mandato eletivo;

afastamento de servidor para estudo ou missão no exterior; e afastamento de servidor

para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país);
sejam membros da Comissão Eleitoral do Conselho de Ensino (CONEN) designada

pela Portaria n°3.061, de 21 de agosto de 2020 e  a que se refere o art.lO deste Código
Eleitoral;

sejam membros do Conselho Superior (CONSUP);do Conselho de Extensão

(CONEX);do Conselho de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (CONPIP);do
Conselho de Câmpus (CONCAM); da Comissão Interna de Supervisão do Plano de

Carreira dos Cargos de Técnico-Administrativos em Educação (CISTA) ou da

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) deste Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (IFSP); e

estejam sob pena consequente de Processos Administrativos Disciplinares (PAD) ou
Comissões de Ética;

I.

II.

III.

IV.

§2° estudantes que, no período de inscrição para participação no presente pleito eletivo:

dispuserem de matrícula trancada, cancelada ou irregular;

estejam cursando o último módulo/semestre/ano do curso, considerada a organização
curricular de curso técnico de nível médio/educação básica ou de curso superior de
graduação/ensino superior do IFSP junto ao qual se encontrar regularmente matriculado

(com matrícula ativa e regular) e/ou que estejam apenas cumprindo o estágio (matrícula
vínculo),

sejam membros do Conselho Superior (CONSUP); do Conselho de Extensão

(CONEX); do Conselho de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (CONPIP); do
Conselho de Câmpus (CONCAM) deste Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Estado de São Paulo (IFSP); e

estejam suspensos das aulas por motivos diseiplinares.

I.

II.

III.

IV.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

§3° Far-se-á obrigatório ao servidor declinar de vaga que disponha junto a Conselho, Comissão

ou cargo de confiança, conforme o caso, a fim de que possa ser viabilizada sua candidatura no

presente pleito eletivo, de acordo com o segmento de representação aspirado no Conselho de

Ensino, uma vez vedada à atuação concomitante como membro do Conselho de Ensino e de

cargo de confiança na estrutura administrativa ou membresia/representação noutro órgão
colegiado do IFSP, isto é, vedado o conflito de representatividade.

§4“ Far-se-á obrigatório ao estudante declinar da vaga que disponha junto a Conselho a fim de

que possa ser viabilizada candidatura no presente pleito eletivo uma vez vedada á atuação e a

representação concomitante noutro órgão colegiado do IFSP, isto é, vedado o conflito de

representatividade.

§5". E vedada a candidatura de servidores e estudantes que se encontrem no exercício do

segundo mandato imediatamente subsequente ou consecutivo, na qualidade de membro titular

ou suplente do Conselho de Ensino, no mesmo cargo ou segmento para o qual se deu sua eleição

e exercício no primeiro mandato conforme o que aduz o caput do art.5° da Resolução n°139,

de 08 de dezembro de 2015, visto configurar nova recondução, mediante novo processo de

escolha (reeleição), isto é, por fato de vir a configurar hipótese de exercício de três mandatos
consecutivos.

XII- DAS INSCRIÇÕES

Art.15 A inscrição dos candidatos interessados a uma das vagas deverá ser efetuada, entre os
dias 08/09/2020 a 20/09/2020, exclusívamente, via Sistema Aurora o qual poderá ser
acessado por meio do link: https://aurora.ifsp.edu.br.

§1“ No ato da inscrição, o candidato poderá inserir sua foto e um texto de apresentação que

será divulgado em sua campanha, e, se houver ou desejar fazê-lo, adicionalmente, indicar o
link de seu currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq (currículo /a/íeí),conforme
formatos permitidos pelo Sistema Aurora.

§2" Não é permitida inscrição de candidato em mais de 01 (um) segmento de representação.

§3” É de inteira e exclusiva responsabilidade dos candidatos o correto preenchimento das
informações no ato de inscrição bem como a plena ciência e aceitação das condições previstas
no presente Código Eleitoral.

§4" A Comissão Eleitoral não se responsabilizará por inscrições não recebidas em decorrência

de eventuais problemas técnicos.

XIII-DA PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS
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Art.16 A lista contendo a relação nominal das candidaturas deferidas para o pleito, por

segmento, será publicizada na data de 21/09/2020 por meio do sítio eletrônico:

https://www.ifsp.edu.br/reitoria na aba '"Colégios, Comitês, Comissões, Conselhos e

Núcleos" e "Conselho de Ensino -Conen" "Eleições"  e "2020".

Art.l7 Em caso de o quantitativo de candidatos inscritos a determinado cargo e/ou segmento

de representação previsto no art.6° deste Código Eleitoral seja inferior e/ou exato ao número

de cargos previstos, os eandidatos inscritos serão considerados como, automaticamente, eleitos,

não sendo aplicáveis a estes, o disposto nos artigos 21 a 45 concernente às fases do pleito

eleitoral sendo homologado este resultado em data de 09/10/2020 cfr.art.43 (resultado final) e,

por meio de ato de posse, na data de 15/10/2020 cfr.art.45 todos artigos deste Código Eleitoral.

XIV- DA INTERPOSIÇAO DE RECURSOS FACE O INDEFERIMENTO

DAS INSCRIÇÕES

Art.18 Às candidaturas para as quais não houve deferimento, os inscritos poderão interpor

recurso na data 22/09/2020 por meio do Módulo de Eleições do Sistema Aurora, acessível

pelo endereço eletrônico: https ://auro ra.ifsp.edu.br. escolhendo

"SERVIDOR", conforme o caso, com o preenchimento dos campos disponíveis no sistema.

ALUNO ou

§1” As informações e documentos comprobatórios julgados necessários pelo candidato

deverão ser encaminhados para o endereço de correio eletrônico da Comissão Eleitoral:
eleicoesconen@ifsp.edu.br.

XV- DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS RELATIVOS AO

INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

Art.l9 A Comissão Eleitoral procederá a análise e  o julgamento dos recursos interpostos
relativos ao indeferimento das candidaturas (inscrições) do pleito na data de 23/09/2020.

§1° A não apresentação da defesa pelo candidato tomará sua inscrição, automaticamente,
indeferida.

§2” Serão indeferidos os recursos inconsistentes, desprovidos de fundamentação ou interpostos
fora da data estipulada no caput.

XVI-DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS
E DAS CANDIDATURAS HOMOLOGADAS
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Art.20 Decorrida a análise recursal a que se refere o art.l9, a Comissão Eleitoral divulgará as

candidaturas homologadas concorrentes ao pleito, conforme os segmentos previstos no art.8°,

incisos I ao X deste Código Eleitoral, em ordem alfabética, contendo o teor conclusivo

(resultado) do julgamento dos reeursos (caso haja), na data de 24/09/2020 por meio do sítio
eletrônico:

Conselhos e Núcleos’' e ̂ 'Conselho de Ensino -Conen” ̂''Eleições” e “2020”.

https;//wvrw.ifsp.edu.br/reitoria na aba ""Colégios, Comitês, Comissões,

XVII-DA CAMPANHA ELEITORAL

Art.21 A campanha eleitoral ocorrerá no período de 25/09/2020 a 01/10/2020.

Art.22 Cada candidato poderá realizar sua campanha, exclusivamente, por uso de meio

eletrônico e as ferramentas de divulgação listadas a seguir, desde que não comprometam a

realização das atividades desenvolvidas, de forma remota, e/ou, eventualmente, de modo

presencial, no câmpus:

espaço no Sistema Aurora;
listas de e-mails institucionais;

fóruns de servidores e redes sociais; e

aplicativos do tipo WhatsApp® ou Telegram®.

Parágrafo único. É de inteira responsabilidade dos candidatos e possíveis grupos internos de

apoio a divulgação das candidaturas.

I.

II.

III.

IV.

Art.23 Ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício de ato eleitoral lícito.

Art.24 É permitida propaganda eleitoral dos próprios candidatos, imputando-lhes

responsabilidades sobre os excessos praticados pelos adeptos.

XVIII-DAS VEDAÇÕES AOS CANDIDATOS

É estritamente vedado aos candidatos, no decorrer da campanha eleitoral:Art.25

fazer divulgação de sua candidatura fora do período indicado no art.21;

doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou

vantagem pessoal de qualquer natureza;

fazer ou divulgar propagandas danosas e/ou ofensivas à imagem dos demais candidatos

concorrentes ao pleito,

caluniar, difamar ou injuriar a qualquer candidato, pessoa ou câmpus;

fazer uso de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por

órgãos do governo;

usar recursos financeiros, humanos, e, em especial, recursos materiais do câmpus em

favor de sua própria campanha de candidatura ou de outro candidato.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
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Art,26 Qualquer denúncia de irregularidade, devidamente fundamentada, deverá ser
encaminhada, via correio eletrônico, ao e-mail eIeicoesconen@ifsp.edu.br com vistas à

análise e deliberação por parte da Comissão Eleitoral.

Art.27 Após constatação de efetiva irregularidade, conforme as disposições contidas no art.25

deste Código, a Comissão Eleitoral tem autonomia de excluir, imediatamente, a candidatura

do(s) infrator(es).

XIX- DOS ELEITORES

Art.28 São eleitores os servidores efetivos pertencentes ao quadro do pessoal ativo permanente

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo em seus respectivos

câmpus; câmpus avançados e/ou da Reitoria dispondo de voto facultativo, direto, secreto e em

um único candidato, conforme seus respectivos pares, categoria e/ou segmento de

representação no Conselho de Ensino.

Art.29 São eleitores todos os estudantes/discentes regularmente matriculados nos cursos

técnicos de nível médio/educação básica e/ou todos os estudantes/discentes regularmente

matriculados nos cursos superiores de graduação/ensino superior dispondo de voto facultativo,

direto, secreto em candidato à vaga de representante discente de seu respectivo nível formativo
e em um único candidato.

Art.30 O eleitor servidor que também for estudante regularmente matriculado em qualquer um

dos cursos ofertados pelos câmpus do IFSP deverá votar em apenas um(a) único(a) categoria

e/ou segmento de representação ao qual esteja vinculado.

XX-DA VOTAÇAO

Art.31 A votação para escolha dos membros titulares e suplentes do Conselho de Ensino será

realizada, simultaneamente, em todos os câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Estado de São Paulo, no período de 02/10/2020 a 05/10/2020.

Art.32 A votação será realizada, exclusivamente, de modo online, via Sistema Aurora, o

qual poderá ser acessado por meio do link: https://aurora.ifsp.edu.br.

Art.33 As eleições dar-se-ão pelo voto online, podendo ser efetuado, por essa razão,

inclusivamente, em trânsito, por meio de dispositivos pessoais conectados à rede de internet,

tais como celulares, tablets, ipads, computadores, notebooks, ou análogos.

§1“ O eleitor deverá escolher a categoria "ALUNO" ou "SERVIDOR", identificando-se pelo
número de seu prontuário (como estudante ou servidor, conforme o caso) e por (inserir) sua
senha pessoal no Sistema Aurora.
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§2“ Nos dias destinados à votação, constará disponibilizado aos eleitores no Sistema Aurora,

processos eleitorais separados para eleição de cada categoria de membros/segmentos de
representantes do Conselho de Ensino conforme descrição dos respectivos cargos constante do

Alt.8°, incisos I ao X, do presente Código Eleitoral.

Art.34 O voto será facultativo a todos os votantes.

XXI-DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Art.35 Na ocorrência ou identificado o empate entre candidatos, a classificação destes deverá

obedecer à seguinte ordem:

1° critério: maior tempo de exercício/trabalho no IFSP; e, persistindo o empate,
2° critério: maior idade entre os candidatos.

§1” No caso dos segmentos de representação previstos no art.8°, incisos IV;V e VI deste Código

Eleitoral para os câmpus os quais houver mais de um candidato classificado deverá,

compulsoriamente, ser respeitado o limite de um representante por câmpus. Desta maneira,

considerar-se-á eleito o primeiro candidato mais votado do câmpus para o qual identificado

constar o empate de concorrência entre dois representantes de uma mesma categoria e/ou

segmentos de representação junto ao órgão do Conselho de Ensino e o candidato imediatamente

subsequente de câmpus distinto.

§2” Os candidatos os quais obtiverem voto no pleito e não forem empossados comporão uma

lista de espera (reserva) organizada de acordo com o segmento para o qual foi pleiteada vaga

no corrente pleito eleitoral, a qual, em caso de vacância de titular e ou suplente na respectiva

representação e ou cargo/segmento no Conselho de Ensino, poderão assumir/serem designados

consoante a qualidade da vaga disponível.

XXII- DOS ELEITOS

Art.36 Serão considerados eleitos na qualidade de titulares e suplentes os servidores em cada

cargo e/ou segmento de representação no Conselho de Ensino os quais obtiverem a maioria

dos votos de seus respectivos pares e observando-se o limite de um representante por

câmpus para as categorias e/ou segmentos constantes do art. 8°, incisos IV e VI deste
Código Eleitoral.

Art.37 Serão considerados eleitos na qualidade de titulares e suplentes os estudantes/discentes

que obtiverem a maioria dos votos de seus pares, conforme o nível de ensino que vierem a
representar em cargo e/ou segmento no Conselho de Ensino observando-se o limite de um

representante por câmpus conforme o que aduz o art.8°, inciso V deste Código Eleitoral.

0^
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XXIII- DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR

Art.38 Concluída a apuração dos votos pelo Sistema Aurora e consolidados os resultados pela

Comissão Eleitoral, a publicação do resultado preliminar atinente ao pleito dar-se-á na data

de 06/10/2020, por meio do sítio eletrônico: https://www.ifsp.edu.br/reitoria na aba

Colégios, Comitês, Comissões, Conselhos e Núcleos’’' e “Conselho de Ensino -Conen"

Eleições" e “2020" em listagem na qual relacionados todos os candidatos eleitos, titulares e

suplentes (e lista de reserva/espera), em ordem decrescente de classificação, a partir do número

de votos recebidos por cada um, conforme seu respectivo segmento e/ou categoria de

representação no órgão do Conselho de Ensino.

64

XXIV- DA INTERPOSIÇAO DE RECURSOS FACE O
RESULTADO PRELIMINAR

Art.39 Em caso de haver contestação em relação ao resultado preliminar do pleito, os

candidatos poderão interpor recurso, na data de 07/10/2020 por meio do Módulo de Eleições

do Sistema Aurora, acessível pelo endereço eletrônico:https://aurora.ifsp.edu.br, escolhendo

"ALUNO" ou "SERVIDOR", conforme o caso, com o preenchimento dos campos disponíveis
no sistema.

§1" As informações e documentos comprobatórios julgados necessários pelo candidato deverão

ser encaminhados para o endereço de correio eletrônico da Comissão Eleitoral:
eleicoesconen@ifsp.edu.br.

XXV- DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS RELATIVOS

AO RESULTADO PRELIMINAR

Art.40 A Comissão Eleitoral procederá a análise e  o julgamento dos recursos interpostos

relativos ao resultado preliminar do pleito na data de 08/10/2020.

§1“ A não apresentação de recurso pelo candidato fará com que seja conservada a decisão e/ou

o resultado originários constantes do resultado preliminar do pleito.

§2° Serão indeferidos os recursos inconsistentes, desprovidos de fundamentação ou interpostos

fora da data estipulada no caput.

XXVI- DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

Art.41 A posteriori do período de análise e julgamento dos recursos interpostos, a Comissão

Eleitoral homologará e publicará o resultado final do pleito na data de 09/10/2020, lavrando

a Ata Final da Eleição a qual será divulgada sítio eletrônico: https://www.ifsp.edu.br/reitoria
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na aba ‘‘‘'Colégios, Comitês, Comissões, Conselhos e Núcleos"' e ̂ "Conselho de Ensino -Conen

Eleições" e ""2020", contendo o número de votos válidos e nulos recebidos por cada candidato
e as candidaturas vencedoras ou declarados os eleitos, titulares e suplentes, bem como a lista

de reserva, conforme os respectivos segmentos/categorias de representação que compõem ao
órgão do Conselho de Ensino.

99

XXVII- DA POSSE DOS ELEITOS

Art.42 Ao término da eleição, os candidatos eleitos serão nomeados por meio de Portaria

específica, assinada pelo Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo.

Art.43 Os representantes eleitos estão, automaticamente, convocados para a cerimônia de

posse, a qual acontecerá, na data de 15/10/2020, de modo virtual, por videoconferência, tendo
em vista as medidas de isolamento social demandadas neste período de emergência de saúde

pública internacional decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a ser
comunicada, de modo oficial, mediante ato convocatório específico, conforme o constante no

art.16 da Resolução n“139, de 08, de dezembro de 2015.

XXVIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.44 A Comissão Eleitoral poderá expedir normas e/ou comunicados complementares a este

Código Eleitoral, quando necessário.

Art.45 O descumprimento de qualquer item deste Código Eleitoral poderá resultar na exclusão
da candidatura.

Art.46 Caso reste comprovado, a posteriori da consecução do presente pleito eletivo, que o

candidato omitiu informações que poderíam tomá-lo inelegível a fim de ocupar segmento de

representação do órgão do Conselho de Ensino, sua eleição e posse serão, automaticamente,

canceladas, assumindo o candidato subsequente mais votado.

Art,47 A Comissão Eleitoral manterá todas as informações acerca do presente pleito eletivo

atualizadas publicando as informações a ele relacionadas no endereço eletrônico:

https://wivw.ifsp.edu.br/reitoria na aba ""Colégios, Comitês, Comissões, Conselhos e

Núcleos" e ""Conselho de Ensino -Conen" ""Eleições" e ""2020".

Art.48 Será de competência da Comissão Eleitoral zelar pelo cumprimento deste Código,

supervisionar todo o processo, analisar e julgar os recursos interpostos em face de suas
decisões.
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Art.49 A Comissão Eleitoral dará por encerradas suas atividades após apurado, homologado
e publicado o resultado fmal.

Art.50 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Art.51 Este Código entrará em vigor na data de sua publicação.

aLLi iX
Eduardo Antônio Modena

Reitor

ANEXO I- CRONOGRAMA ELEITORAL

CONSELHO DE ENSINO - COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2020-2022

DATA/PERÍODOETAPA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

08/09/2020 a 20/09/2020Inscrições

Publicação das inscrições deferidas 21/09/2020

Interposição de recursos face o indeferimento das inscrições 22/09/2020

Análise dos recursos interpostos relativos ao indeferimento das inscrições 23/09/2020

Publicação do resultado dos recursos e das candidaturas homologadas 24/09/2020

Período de Campanha Eleitoral 25/09/2020 a 01/10/2020

02/10/2020 a 05/10/2020Votação

Publicação do resultado preliminar 06/10/2020

Interposição de recursos face o resultado preliminar 07/10/2020

Análise dos recursos interpostos relativos ao resultado preliminar 08/10/2020

Publicação do resultado final 09/10/2020

Posse dos eleitos 15/10/2020

São Paulo,31.08.2020

Comissão Eleitoral

Portaria n°3.061, de 21 de agosto de 2020


