
RESOLUCÂĂO N.* 966, DE 18 DE SETEMBRO DE 2013 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO, no uso de suas atribuicăes 
regulamentares, resolve: 

Aprovar, ad referendum, as alteracoes do Codigo Eleitoral do Conselho 

Superior. aprovado pela Resolucăo 562, de 26 de marco de 2012, e alterado pela Resolucăo 

n.” 645, de 23 de abril de 2012, reterente a eleicăo de representantes discentes. egressos e 

servidores no Conselho Superior do Instituto Federal de Educacăo, Ciencia e Tecnologia de 
Săo Paulo. na forma do anexo. 

Pa NM 
EDUARDO ANTONIO MODENA



d NSTITUTO FEDERAL 

CODIGO ELEITORAL 
CONSELHO SUPERIOR - 2013 

PREÂMBULO 

Este Codigo institui as normas para a eleicăo de representantes dos discentes, egressos e 
servidores no Conselho Superior do Instituto Federal de Educacăo, Ciencia e Tecnologia de 

Săo Paulo, a se realizar no segundo semestre do ano de 2013, visando ă recomposicăo de seus 

quadros em virtude de vacâncias ocorridas. 

|. DA FUNDAMENTACĂO 

Artigo 1.” - O Instituto Federal de Educacăo, Ciância e Tecnologia de Sâăo Paulo — ISP em 

conformidade com o Artigo 11 de seu Estatuto e do Artigo 10, $ 3.*, da Lei n.* 11.892/2008, 

teră como instância mâxima de carâter deliberativo e consultivo o Conselho Superior. 

Parâgrafo Unico. A composicăo e competâncias do Conselho Superior săo definidas 
pelo Estatuto do IFSP, pela Lei n.” 11.892/2008 e demais legislacâes pertinentes. 

Artigo 2.” - Os membros titulares e suplentes, representantes dos discentes, egressos e 

servidores do IFSP serâo escolhidos por seus pares, mediante eleicăo, na forma deste ('6digo., 

para mandatos complementares aos originalmente estabelecidos, permitida uma reconducăo 

para o periodo imediatamente subsequente. 

II. DA COMISSĂO ELEITORAL 

Artigo 3. - A Comissăo Eleitoral seră designada pelo reitor, em um prazo mâximo de dez 
dias, contados a partir da publicacăo deste C6digo, e composta por representantes docentes, 

tecnico-administrativos e discentes, totalizando nove membros. assegurando-se a paridade 
quantitativa entre os tres segmentos. 

$ 1* Os servidores desienados serăo. obrigatoriamente, efetivos, em estâgio probatorio 
ou năo, e os discentes, no minimo, com um ano letivo de matricula. com frequencia regular no 
IFSP. 

Ş 2” A Comissăo Eleitoral deveră compor subcomissăo em cada um dos compi do 

IFSP, em um prazo de dez dias, contados a partir da sua designacâo, com. no minimo trâs, 

integrantes,  assegurando-se a  participaţăo igualităria dos  diferentes  segmentos 
representativos, que seră responsâvel, de maneira descentralizada. por todos os atos do 
processo eleitoral. 

$ 3* Na composicăo da subcomissăo, a Comissăo Eleitoral deveră, prioritariamente, 

indicar membros com o mesmo perfil referido no $ 1* deste Artigo e informar ao reitor para a 
formalizacăo e publicacăo da decisăo. 

Ş 4” Os membros da Comissâo Eleitoral e subcomissGes poderâo ser dispensados de 

suas atividades normais pelo periodo que durar o processo eleitoral, mediante solicitacăo do 

presidente da Comissâo Eleitoral ao reitor ou ao respectivo diretor geral do campus. 

Ş 5” Nos campi onde năo houver a possibilidade da composicăo de subcomissâo, seus 
respectivos diretores gerais serăo os responsâveis pela realizacâo das eleicăes, obedecidas as 
orientacoes da Comissâo Eleitoral. 

$ 6” Os representantes do corpo discente, em qualquer das comisses, deverăo ter. no 

minimo. 16 anos completos na data de sua designacăo. W) | 
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III. DOS CARGOS 

Artigo 4” - Serăo dezesseis os cargos eletivos envolvidos neste processo, entre titulares e 
suplentes, assim distribuidos entre cada segmento: 

I. representacăo de servidores docentes, eleitos por seus pares, totalizando um 

titular e cinco suplentes; 

II. representacăo do corpo discente, eleitos por seus pares, totalizando tres 

suplentes; 
III. representacăo de servidores tecnico-administrativos, eleitos por seus pares, 

totalizando tres suplentes; 

IV. representacâo de alunos egressos do IFSP, eleitos por seus pares, totalizando 

dois titulares e seus respectivos suplentes. 

Artigo 5* - Todos os membros eleitos serăo designados por ato do reitor, sendo vedada a 
atuacăo concomitante do mandato e de cargo de confianga na estrutura administrativa do 

IFSP. 
Parăgrafo Unico - Ocorrendo afastamento definitivo de qualquer membro titular jă 

desienado, assumiră seu suplente na forma definida pelo Estatuto e pelo Regulamento do 

Conselho Superior do IFSP. 

IV. DO PEDIDO DE REGISTRO DOS CANDIDATOS 

Artigo 6” - Os candidatos aos cargos mencionados no Artigo 4 deverăo requerer registro 

perante a Comissăo Eleitoral, em locais a serem desienados publicamente em cada um dos 

campi do IFSP. nas datas constantes do cronograma eleitoral. 
$ 1* - O pedido de registro implicară a concordância tăcita do candidato em concorrer 

ao pleito nas condic6es estabelecidas neste Câdigo. 

Ş 2” - O registro das candidaturas dos representantes dos segmentos dos servidores, 
dos discentes e dos egressos seră requerido individualmente pelo candidato, em quaisquer dos 

campi do IFSP. 
Ş 3” - A comprovacăo do vinculo de qualquer dos segmentos representativos, bem 

como o preenchimento dos requisitos exigidos, seră realizada mediante: 

|.  declaracăo emitida pela Diretoria de Recursos Humanos, no caso dos 

servidores lotados na Reitoria ou Diretoria Geral dos campi, a pedido do 

interessado; 
II. declaracăo emitida pela Gerância Educacional, ou seu correspondente na 

Estrutura Administrativa dos campi. no caso dos discentes; 

III. diploma, certificado ou historico escolar, no caso dos egressos. 

Artigo 7* - Decorrido o periodo de inscricăo, a Comissăo Eleitoral deverâă homolozar. no 

prazo de tres dias, o pedido de registro dos candidatos e publicar a lista oficial dos 
concorrentes, por segmento representativo, em ordem alfabâtica, para a ciencia dos 
interessados. 

$ 1* Em caso de indeferimento do pedido de registro, o interessado poderă interpor 
recurso para a Comissăo Eleitoral, apresentando suas razâes de fato e de direito, obedecido o 

prazo de 24 horas ap6s a publicacăo da lista oficial. 
$ 2” A Comissăo Eleitoral teră o prazo de 24 horas para proferir decisăo sobre o 

recurso, dando a devida publicidade ao seu parecer. 

LO 
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V. DOS REQUISITOS DA CANDIDATURA 

Artigo 8 - Poderăo se candidatar ăs vagas do Conselho Superior, na condiţăo de 

representantes dos servidores, aqueles que preencham os seguintes requisitos: 
|. ser servidor efetivo, em estăgio probatârio ou năo. docente ou tecnico- 

administrativo do quadro ativo permanente do IFSP na data da inscricăo: 
II. năo estar em licenga para tratar de interesse particular (Artigo 91 da Lei n.” 

8.112/90), ou afastado para servir a outro Grgâo ou outra entidade (Artigo 

93 da Lei n.* 8.112/90 com as modificacoes da Lei n.” 9.527/07), na data 

da inscricăo; 

III. năo ser membro da Comissăo Eleitoral. 

Artigo 9.” - Poderăo se candidatar ăs vagas do Conselho Superior, na condicăo de 

representantes dos discentes, aqueles que preencham os seguintes requisitos: 
|. ser aluno regularmente matriculado no IFSP. em cursos presenciais ou a 

distância, no ensino tscnico, graduacăo ou pos-graduacăo; 

Il. năo ser servidor ativo do IFSP: 

III. nâo prestar servicos a empresas terceirizadas que atuam no IFSP; 

IV. năo ser docente substituto do IFSP; 
V. năo estar suspenso das aulas na data da inscricăo: 

VI. possuir, no minimo, 16 anos completos na data da inscricăo. 

VII. cuja data de conclusâo de curso nâo seja anterior ăquela do final do mandato. 

Artigo 10 - Poderăo se candidatar ăs vagas do Conselho Superior, na condicăo de 

representantes dos egressos, aqueles que preencham os seguintes requisitos: 
|. ter concluido qualquer um dos cursos mencionados no Artigo 9.9, Inciso I; 

II. ter concluido cursos năo caracterizados no inciso anterior, mas que lenham 

tido carga horâria minima de 360 horas; 

Parâgrafo Unico — Năo poderăo se candidatar ăs vagas de que trata o capul aqueles que se 

enquadrem nas seguintes situacoes: 

|. ser aluno regularmente matriculado no IFSP, em nenhum dos cursos 
mencionados no Artigo 9, Inciso I; 

Il. ser servidor ativo do IFSP: 

III. prestar servicos a empresas terceirizadas que atuam no IESP; 
IV. ser docente substituto do IFSP. 

VI. DOS ELEITORES 

Artigo 11 — Serăo eleitores aptos ao voto para representantes do Conselho Superior os 

integrantes dos seguintes segmentos: 

|. servidores docentes efetivos, em estăgio probatorio ou năo; 
Il. servidores tâcnico-administrativos efetivos. em estâgio probatârio ou nâc: 

III. alunos regularmente matriculados no IFSP nos cursos mencionados no Arti2o 
9. Inciso |; 

IV. egressos de qualquer curso mencionado nos Artigos 9.” e 10 

CD) 
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Artigo 12 — Seră facultado o voto aos eleitores em um unico segmento representativo. 
Parâgrafo Unico — Nâo seră computada, para os efeitos mencionados no capu! deste 

Artigo, a votacăo para representantes do segmento dos egressos. 

VII. DO SISTEMA ELEITORAL 

Artigo 13 - O sufrăgio c€ universal e o voto, direto e secreto. 

Artigo 14 - Serăo considerados eleitos representantes do corpo docente, corpo tecnico- 

administrative e corpo discente os candidatos que obtiverem a maioria relativa dos votos, năo 
computados os brancos e os nulos. 

$ 1” — No caso dos representantes dos servidores e discentes, seră constituida. para 
cada segmento, uma lista unica de classificacăo dos eleitos, em ordem decrescente, com os 

dez mais votados de campi distintos e/ou reitoria, cabendo a titularidade aos cinco primeiros e 

a suplencia aos demais. 

Ş 2” - No caso dos representantes dos egressos, seră constituida uma lista unica de 

classificacăo dos eleitos. em ordem decrescente, cabendo aos dois mais votados a titularidade, 
ao terceiro e ao quarto a suplencia imediata e, aos demais, a possibilidade de desienacăo. em 
caso de vacância, assegurada a ordem da votacăo. 

VIII. DA CAMPANHA ELEITORAL 

Artigo 15 - Cada candidato teră direito, em cada um dos campi. ă divulgacăo de um inico 
cartaz, cujo tamanho năo excederă o formato A-3. 

$ 1” Os arquivos eletrânicos dos cartazes deverâo ser enviados ou entregues, ate a data 

estipulada, ă Comissăo Eleitoral, que se encarregară da impressăo e divulgacăo nos campi. 

Ş 2” A detinicăo da localizacăo dos murais para divulgacăo do material caberă â 

direcăo geral de cada um dos campi, assegurada a igualdade de organizacăo e visibilidade de 
todos os cartazes. 

Ş 3" A divulgacăo de propostas por intermâdio da păgina eletrânica do IFSP estară 

condicionada ăs regras definidas pela Pr6-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e 

somente seră possivel mediante o encaminhamento do material pela Comissăo Eleitoral com, 

no minimo, 48 horas de antecedencia da publicidade pretendida pelo candidato. 

IX. DAS MESAS RECEPTORAS 

Artigo 16 — Serăo constituidas Mesas Receptoras em todos os campi do IFSP, assegurando-se 

que sua quantidade seja proporcional ao numero de eleitores, visando ă participacăo eficiente 
e organizada da comunidade. 

Ş 1* As Mesas Receptoras funcionarâo nos locais e horârios designados pela Comissăo 
Eleitoral. 

Ş 2” As Mesas Receptoras ficarăo em locais de fâcil acesso e visibilidade do publico e, 
ao lado, haveră uma cabina indevassâvel, onde os eleitores assinalarăo sua preferencia na 
cedula. 

Artigo 17 - Em cada Mesa Receptora haveră um presidente, um mesârio, um secretărio e um 

suplente, podendo seu presidente convocar qualquer eleitor para garantir sua composicăo. 

Ş 1* Năo poderăo ser nomeados para as Mesas Receptoras os candidatos. seus 
parentes, cOnjuges e fiscais indicados pelos candidatos. 
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$ 2” O presidente da Comissăo Eleitoral convocară. previamente, os servidores e 
alunos para constituirem as Mesas Receptoras, definindo a data. horârio e local. 

$ 3” No processo de composicăo das Mesas Receptoras, quando a escolha recair sobre 
docentes. deveră ser evitada a coincidencia dos horârios de atuacâo na eleicăo com o horârio 

de suas aulas. 

$ 4” Os componentes das Mesas Receptoras serăo dispensados de suas atividades 
normais no IFSP no dia e hora que lhes forem designados, sendo-lhes atribuidas faltas em 
caso de ausencia ou abandono dos trabalhos. 

Artigo 18 - Em caso de ausencia ou impedimento do presidente. assumiră o primeiro mesărio 
e, na sua falta ou impedimento. o secretărio. 

Artigo 19 - Ao presidente da Mesa Receptora incumbe: 

l. receber os votos dos eleitores; 

Il. dirimir, imediatamente, todas as dificuldades ou duvidas que ocorrerem; 
III. mantera ordem; 

IV.  comunicar ao representante da Comissăo Eleitoral a ocorrância de 
irregularidades cuja solucăo depender deste; 

V rubricar as cedulas oficiais; 

VI.  anotar, ao final da votacăo, o năo comparecimento do eleitor: 

VII  colaborar com os membros da Comissâo Eleitoral na apuracăo dos votos. 

Artigo 20 - Aos mesărios incumbem: 

|. identificar o eleitor e colher a sua assinatura na lista de votacăo; 
II. rubricar as cedulas oficiais; 

III. auxiliar o presidente e executar as tarefas que este Ihes determinar. 

Artigo 21 - Ao secretărio incumbe: 

|. lavrara ata da eleicăo; 

II. auxiliar o presidente e os mesârios para a manutencăo da boa ordem dos 
trabalhos. 

Artigo 22 - Ao suplente incumbe: 

|. substituir membro da Mesa Receptora a qualquer tempo; 
II. auxiliar os demais membros da Mesa Receptora na execucăo de suas tarefas. 

X. DO VOTO 

Artigo 23 - Para assegurar o sigilo do voto, incumbe ă Comissăo Eleitoral: 
|. utilizar cedulas oficiais, apropriadas para cada segmento; 

Il. garantir o sigilo do voto pela utilizacăo e conservacăo de cabina indevassâvel: 

III. rubricar as cedulas oficiais, por dois membros da Mesa Receptora de votos; 
IV. empregar urna que assegure a inviolabilidade; 

V. confeccionar cedulas de maneira tal que. dobradas. resguardem o sigilo do 

voto, sem que seja necessărio o emprego de cola para fechâ-las. 

XI. DA CEDULA OFICIAL 

Artigo 24 - As cedulas de cada um dos segmentos representativos serăo diterentes entre si. 
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Artigo 25 - Das quatro espscies de cedulas, deverăo constar os nomes dos candidatos em 
ordem alfabstica e o campo onde o eleitor manifestară sua preferencia. 

XII. DA FISCALIZACĂO 

Artigo 26 - Cada candidato poderă manter um fiscal, por ele credenciado. junto ă Mesa 
Receptora, desde que indicado ă Comissâo Eleitoral com 48 horas de antecedencia ao pleito. 

XIII. DO MATERIAL DE VOTACAO 

Artigo 27 - A Comissăo Eleitoral providenciară. at€ 30 minutos antes do inicio da votacăo. o 
seguinte material: 

|. relacăo de eleitores habilitados na forma do Artigo 11. Incisos 1. II e Il! deste 
Codigo; 

II. no caso dos egressos, a lista de presenca contendo campos para registro de: 

assinatura; 

atual atividade desenvolvida e local de trabalho. 

III. urnas vazias, com identificacăo do segmento discente, egresso. docente, 

t&cnico-administrativo, que serăo vedadas pelo presidente da Comissăo 

Eleitoral e rubricadas por todos os componentes da Mesa Receptora; 
IV. cedulas oficiais; 

V. outros materiais que forem necessărios para o regular funcionamento de cada 
uma das mesas. 

a. nome do eleitor: 

b. curso e data de conclusăo: 

c. tipo e numero de seu documento de identificacăo apresentado; 

d. endereco; 

e. telefone (s); 

f. e-mail, 

g. 
h. 

XIV. DA VOTACĂO 

Artigo 28 - Cada eleitor votară em seu campus, năo sendo permitido o voto por procuracăo. 
Parăgrafo Unico - Seră permitido o voto em trânsito para todos os egressos e, tambem, 

aos servidores e alunos em deslocamento a servico da Comissâăo Eleitoral. 

Artigo 29 - Cada eleitor deveră assinalar um nome de candidato na cedula de votacăo. 

Artigo 30 - Os eleitores com deficiencia visual poderâo utilizar qualquer dispositivo ou meio 
autorizado pelo presidente da Mesa Receptora para o exercicio do seu direito de voto. 

Artigo 31 - Encerrada a votacăo, caberă ao presidente: 

|. vedar as urnas, rubricando-as juntamente com os demais membros da mesa: 

II. ordenar ao secretârio que lavre a ata da eleicăo, fazendo constar: 

a) os nomes dos membros da Mesa Receptora; 
b) o numero de eleitores que compareceram e votaram e do numero dos que 
deixaram de comparecer. 

III. entregar a urna e os documentos do ato eleitoral ao representante da Comissăo 
Eleitoral ou da Junta Apuradora. 
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Artigo 32 - No caso da suspensâo da votacăo por motivo de forca maior, o Presidente da 

Mesa deveră: 

|. vedara urna; 
II. lavrar a ata, que seră imediatamente afixada em local visive!l para 

conhecimento da comunidade, com os motivos da suspensâo; 
III. recolher o material remanescente. 

XV. DA APURACĂO 

Artigo 33 - A apuracăo dos votos ocorreră apos o encerramento da votacăo e seră feita por 

Junta Apuradora constituida pela propria Mesa Receptora ou outros servidores desienados 

pela Comissăo Eleitoral. 
Parâgrafo Unico — Todas as urnas, em todos os campi, somente poderâo ser abertas 

para apuracăo ap6s o horârio determinado para o encerramento da eleicăo. 

Artigo 34 - As cedulas oficiais, ă medida que forem sendo abertas, serâo exibidas, 

examinadas e lidas em voz alta por um dos componentes da Junta Apuradora. cabendo-lhe 
assinalar, na cedula em branco, o termo "em branco”. 

Artigo 35 - Serăo considerados nulos os votos assinalados em cedulas que: 
|. năo corresponderem ăs oficiais; 

II. năo estiverem devidamente autenticadas; 

III. contiverem expressces, frases ou sinais alheios ă votacăo:; 

IV. houvera indicacăo de mais de um candidato. 

XVI. DOS RESULTADOS 

Artigo 36 - Concluida a apuracăo dos votos no campus, a respectiva Junta Apuradora 
totalizară os votos dos candidatos de cada segmento. 

Parâgrafo Unico - Caberă ao representante da Comissăo Eleitoral. em cada um dos 

campi, o preenchimento da ata da apuracăo e sua transmissăo, via fax ou meio eletrOnico. ao 
presidente da Comissăo Eleitoral. encaminhando-lhe a ata original no prazo de 24 horas. 

Artigo 37 - Concluida a contagem de votos em todos os campi, os resultados serăo totalizados 

e anunciados e. năo havendo impugnacăo no prazo de 24 horas, o presidente da Comissăo 

Eleitoral proclamară o resultado final. 
$ 1* Para fins da desienacăo prevista no Artigo 4%, Incisos 1. Il e III deste Codigo, 

prevalecerăo os representantes dos segmentos mais votados por seus pares e, no caso dos 

egressos, o previsto no Artigo 14. Parăgrafo Unico. 
$ 2” Cada um dos campi teră uma unica representacăo, por segmento, designada pelo 

reitor, conforme previsto no Artigo 10, $ 3%, do Estatuto do IESP. 
$ 3” Do resultado final caberă recurso, por escrito, desde que solicitado ate 24 horas de 

sua proclamacăo, devendo o julgamento ocorrer em, no mâximo. 48 horas da solicitacăo. 

Artigo 38 — Vencido o prazo recursal, o presidente da Comissâo Eleitoral elaborară a lista dos 
eleitos e encaminhară ao reitor, para as providencias necessărias. ( ; J 
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XVII. DAS GARANTIAS E RESPONSABILIDADES ELEITORAIS 

Artigo 39 - Ninguem poderă impedir ou embaracar o exercicio do ato eleitoral licito. 

Artigo 40 - E permitida propaganda eleitoral dos proprios candidatos, imputando-lhes 
responsabilidades sobre os excessos praticados pelos adeptos. 

Artigo 41 - Nâo seră tolerada propaganda: 
|. que implique oferecimento, promessas ou solicitacăo de dinheiro. dădiva. rita, 

sorteio ou vantagem de qualquer natureza; 

II. que perturbe o sossego publico; 
III. que calunie, difame ou injurie qualquer pessoa ou campus: 

IV. que adentre sala de aula sem previo consentimento e organizacâv pela 
Comissăo Eleitoral e diregăo geral do campus, garantidas as condicoes de 

ieualdade entre os candidatos; 

V. que faca uso de recursos financeiros, materiais ou humanos do campus em 

favor de determinado candidato; 

VI. inscrita diretamente nas paredes, pisos, tetos e vias dos campi. 

XVIII. DAS DISPOSICOES FINAIS 

Artigo 42 - Caberă ă Comissăo Eleitoral solicitar aos campi / reitoria relacăo atualizada dos 

servidores e alunos para uso no dia da votacâo. 

Artigo 43 — A Comissăo Eleitoral poderă aplicar aos infratores das disposicoes deste Codigo 

Eleitoral, segundo a gravidade do ato, as seguintes punicăes: 

|. advertencia reservada; 

II. advertencia publica; 

III. cassacâo do registro, no caso dos candidatos. 

Artigo 44 — Em todos os casos em que houver necessidade de desempate na apuracăo da 
votacăo, serăo utilizados, pela ordem, os seguintes critârios aplicados, quando couber ao 

segmento: 
|. maior tempo de servico no IFSP, no caso dos servidores, e tempo de matricula 

no IFSP. no caso de discentes; 
II. Maior idade. 

Artigo 45 - Os casos omissos neste Codigo serăo solucionados pela Comissăo Eleitoral. salvo 

os decorrentes da incuria ou abuso de autoridade por parte dela, que serăo submetidos â 

apreciacăo da Procuradoria Juridica e, em seguida. decididos pelo reitor. 

Artigo 46 - Este Câdigo entrarâ em vigor na data de sua publicacăo. 

Sâo Paulo, 18 de setembro de 2013. 

Ca 0 OEMod._ 
Eduardo Antonio Modena 
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CRONOGRAMA ELEITORAL 

Pleito 2013 

| 30/09 a 08/10 Inscricâăo a 

11/10 Publicacăo das candidaturas 

14/10 Apresentacăo de recursos das candidaturas 

| 16/10 Resposta aos recursos e homologacăo das candidaturas 

"17110 a 05/11 Campanha eleitoral 

06/11 Eleicăo e apuracăo 

| 07/11 Divulgacăo do resultado 

12/11 Prazo para apresentacăo de recurso 

14/11 Resposta a0os recursos e proclamacâo dos eleitos 
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