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A COMISSÃO ELEITORAL, constituída pela Portaria n. 1018, de 11 de outubro de 
2012 do Diretor-Geral  Campus Brasília, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia  de  Brasília,  vem  a  público  convocar  os  servidores  para  a  escolha  dos 
membros representantes dos Docentes e dos Técnicos-Administrativos que comporão o 
Conselho Gestor do Campus Brasília, conforme prevê os Artigos 84 a 88 do Regimento 
Geral do IFB, abrindo as inscrições para os candidatos que concorrerão a estes pleitos e 
baixando as normas seguintes: 

1 DO OBJETIVO 

O presente  Processo Eleitoral  tem por  objetivo estabelecer  normas e  procedimentos 
necessários à realização da eleição citada.

2 DO CRONOGRAMA 

2.1 Para a realização da presente eleição, obedecer-se-á ao seguinte cronograma: 
Atividade: Data / Hora/Local 
1. Publicação do Processo Eleitoral: 07/11/2012 
2. Inscrição de Candidatos: 12 e 13/11/2012; 
3. Homologação das Inscrições: 13/11/2012
4. Divulgação da Lista de Eleitores: 09/11/2012
5. Campanha Eleitoral: 19 a 28/11/2012
6. Eleição e Apuração: 29/11/2012 
7. Divulgação dos Resultados: 30/11/2012
8. Pedido de Impugnação da Apuração: 03/12/2012 
9. Entrega do Relatório do Processo Eleitoral ao Diretor-Geral do 
    Campus Brasília: 05/12/2012

3 DA INSCRIÇÃO

3.1 A inscrição será individual, realizada em formulário próprio, conforme modelo, que 
estará  à disposição nos locais de inscrição.  O modelo do formulário encontra-se no 



Anexo I do Código Eleitoral (Resolução no 023-2012 / CS-IFB). No ato de inscrição, 
todos os candidatos deverão apresentar um documento original de identificação com 
foto e assinar o formulário de inscrição. No Código Eleitoral há “contradição” entre os 
Artigos 8 e 35; e no presente processo eleitoral prevalecerá o Art. 35, o qual afirma: 
”Concluída a  apuração e  contagem dos votos,  serão considerados como titulares  os 
candidatos  eleitos  que  obtiverem  o  maior  número  de  votos,  e  como  suplentes,  os 
segundos mais votados, em cada categoria.”
Parágrafo  único.  Serão  considerados  documentos  de  identificação  válidos:  Registro 
Geral, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira Profissional, Passaporte, Carteira de 
Trabalho, Carteira Funcional ou Crachá do IF Brasília.
3.1.1 No ato da inscrição, o candidato, além de preencher o formulário de inscrição, 
deverá entregar proposta de atividades para o respectivo mandato.
3.2 Não serão aceitas inscrições por fax ou correio eletrônico. 

4 DOS CANDIDATOS 
4.1 Poderão concorrer à vaga prevista no inciso II, do Art. 3º do Código Eleitoral, os 
servidores docentes integrantes do Plano de Carreira do Magistério da Educação Básica, 
Técnica e Tecnológica, do quadro efetivo do IFB, que tenham entrado em exercício até 
a data da inscrição, e que estejam em efetivo exercício no Campus Brasília.
4.2 Poderão concorrer à vaga prevista no inciso III, do Art. 3º do Código Eleitoral, os 
servidores  técnico-administrativos  integrantes  da  carreira  dos  servidores  técnico-
administrativos, do quadro efetivo do IFB, que tenham entrado em exercício até a data 
da inscrição, e que estejam em efetivo exercício no Campus Brasília.
4.3 IMPORTANTE: Para as vagas, reservadas aos discentes, no inciso IV, do Art. 3º do 
Código  Eleitoral,  os  procedimentos  dar-se-ão  conforme  o  estabelecido  pela 
representação discente do Campus Brasília.

5 DOS ELEITORES 
Esta parte trata dos eleitores, que poderão votar nos candidatos a representantes internos 
do Conselho Gestor.
5.1  Para  escolha  de  representante  docente:  docentes  do  quadro  efetivo  do  IFB,  em 
efetivo exercício no Campus.
5.2  Para  escolha  do  representante  dos  técnico-administrativos:  servidores  técnico-
administrativos do IFB, em efetivo exercício no Campus.
5.3  Os  servidores  docentes  ou  técnicos-administrativos  que  estejam na  condição  de 
cedidos ao IFB, com no mínimo um ano de atividade no Campus, também terão direito 
a voto.
5.4  A  listagem  nominal  dos  eleitores  aptos  será  disponibilizada  conforme  o 
Cronograma, no ítem 2 do presente processo eleitoral.

6 DA CAMPANHA ELEITORAL 
6.1 O período de campanha eleitoral será de 19/11/2012, às 8 h, até 28/11/2012 às 23 h.
6.2 É proibida a campanha eleitoral fora do período estabelecido neste edital, sob pena 
de incorrer na não homologação do resultado final da eleição. 
6.3  Todas  as  peças  publicitárias  que  estiverem afixadas  nas  dependências  do  IFB, 
internas  ou externas,  deverão ser retiradas  pelos candidatos até às 22h30min do dia 
28/11/2012. 
6.4 Qualquer dano ao patrimônio do IFB decorrente da exposição de peças publicitárias, 
ou de qualquer outro ato de campanha, será comunicado ao candidato, que deverá arcar 
com os custos da reparação. 



6.5 Não será permitido o uso de instrumentos acústicos, ou qualquer outro equipamento 
que  provoque  ruídos  excessivos  nos  períodos  de  aula,  visando  evitar  prejuízos  às 
atividades letivas. 
6.6 Os candidatos deverão solicitar, previamente, o uso de sala de aula e outros espaços 
do  IFB,  quando  da  realização  de  eventos,  ao  Coordenador  de  Área,  Chefe  do 
Departamento, Encarregado de Setor ou à Direção Geral do Campus. 
6.6.1  As  salas  de  aula  e  outros  espaços,  após  sua  utilização,  deverão  ser  limpas  e 
organizadas pelo candidato. 
6.7 Não utilizar das vantagens de qualquer cargo durante a campanha eleitoral. 
6.8 Não serão permitidas propagandas que: 
a) desrespeitem pessoalmente os candidatos e eleitores; 
b) contenham materiais sem autenticidade (apócrifo); 
c) sejam escritas diretamente na parede, teto, pisos e vias internas das Unidades do IFB; 
d) utilizem recursos financeiros e materiais do IFB, de Sindicatos e Grêmios Estudantis.
6.9 Fica proibida a “boca de urna” no dia da votação, nas dependências do IFB. 
6.10  A visita  às  salas  de  aula  e  demais  setores  do  Campus pelos  candidatos  para 
realização  de  campanha  deverá  ser  informada  ao  respectivo  Coordenador  de  Área, 
Chefe do Departamento, Encarregado de Setor ou à Direção-Geral do Campus. 

7 DA CÉDULA DE VOTAÇÃO 
7.1  As  cédulas  de  votação  serão  confeccionadas  e  distribuídas  exclusivamente  pela 
Comissão Eleitoral, devendo ser impressas em papel com cor diferenciada para cada 
categoria. A impressão será em tinta preta, com tipos uniformes de letra. Haverá uma 
urna para cada categoria.
7.2 A sequência dos candidatos nas cédulas de votação seguirá a ordem alfabética, de 
acordo com o primeiro nome do candidato, senão, com o segundo nome.
7.3  As  cédulas  oficiais  serão  confeccionadas  de  maneira  tal  que,  quando  dobradas, 
resguardem o sigilo do voto, sem que seja necessário o emprego de cola para fechá-las. 

8 DA VOTAÇÃO 

8.1 O voto é facultativo. 
8.2 A votação ocorrerá no dia 29 de novembro de 2012, na sala 105.D, no 1º. Andar do 
Bloco D do Campus Brasília do IFB.
8.3 O horário de votação será das 08 horas às 20 horas. 
8.4 A urna será aberta às 07h55min para conferência, aberta à comunidade, antes do 
início da votação. 
8.5 A mesa receptora de votos tem a incumbência de receber o voto dos eleitores. 
8.5.1 A mesa receptora será composta por 1 (um) presidente, 1 (um) secretário e 1 (um) 
mesário, todos servidores do IFB, preferencialmente de categorias diferentes. 
8.5.2 A composição  e  nomeação dos  membros  da mesa  serão  feitas  pela  Comissão 
Eleitoral. 
8.5.3 O candidato não poderá participar da mesa. 
8.6 É vedado o voto por procuração, correspondência ou em trânsito. 
8.7 Fica vedado nas dependências da  Campus Brasília e arredores (num raio de 500 
metros), no dia da eleição: 
I– o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata; 
II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna; 
III – a distribuição de qualquer espécie de propaganda de candidatos; 
IV – o oferecimento de qualquer tipo de transporte de eleitor; e 



V– qualquer atitude que atrapalhe o bom andamento do processo eleitoral. 
8.8 O sigilo do voto será assegurado: 
I-pelo isolamento do eleitor em cabine indevassável; 
II-pelo  emprego  de  urnas  receptoras  de  cédulas  que  serão  deslacradas  no  início,  e 
lacradas ao término da votação,  pelos presidentes  das Seções Eleitorais,  à vista  dos 
mesários e de, pelo menos um fiscal ou, na falta deste, de um eleitor que esteja no local 
da votação; e 
III-pela  proibição  do uso de  equipamentos  eletrônicos,  como máquinas  fotográficas, 
celulares e similares na cabine de votação.
8.9 Observar-se-á na votação os itens listados de 8.9.1 à 8.9.5. 
8.9.1 Os eleitores deverão se identificar perante o Presidente da mesa, apresentando um 
documento de identificação com foto ou crachá, carteirinha de servidor, ou de estudante, 
de acordo com a categoria do voto.
8.9.1.1 A não apresentação de documento na forma supracitada, impedirá o exercício do 
voto, não cabendo qualquer recurso. 
8.9.2 O Presidente ou secretário identificará o eleitor na listagem oficial e, não havendo 
duvida sobre a identidade, o convidará a lançar sua assinatura na listagem oficial; em 
seguida, entregar-lhe-á a cédula oficial rubricada, instruindo-o sobre a forma de dobrá-
la; e por último, fazendo-o dirigir-se a cabina de votação. 
8.9.3 Cada eleitor poderá votar apenas em 1 (um) candidato do sua categoria (eleição 
entre os pares). 
8.9.4 Na cabine de votação, o eleitor indicará o candidato de sua preferência e dobrará a 
cédula oficial, observadas as seguintes normas: 
a)  assinalando  com  um  X  (xis),  ou  de  modo  que  torne  expressa  sua  intenção  no 
quadrilátero correspondente ao candidato de sua preferência em: 
– 1 (um) candidato, dentre os constantes na cédula oficial dos docentes; 
– 1 (um) candidato, dentre os constantes na cédula oficial dos técnicos-administrativos; 
8.9.5 Ao sair da cabine de votação, o eleitor depositará na urna a cédula oficial. 
8.10 O material necessário para a mesa receptora de votos será fornecido pela Comissão 
Eleitoral e constará de:
a) 2 (duas) urnas, uma para docentes e outra para técnico-administrativos; 
b) 2 cabines de votação, idem;
c)  listagem  dos  eleitores  docentes  e  dos  eleitores  técnico-administrativos,  para 
conferência e assinatura; 
d) cédulas para os 2 (dois) segmentos; 
e) canetas (no mínimo 6 unidades);
f) ata da mesa receptora; 
g) lacres para as urnas; 
h) cópia do Código Eleitoral e deste Procedimento Eleitoral; 
i) listagem dos candidatos e seus respectivos fiscais. 

8.11 Encerrado o prazo de votação, o presidente da mesa receptora de votos deverá: 
a) lacrar a urna e rubricar o lacre, juntamente com os demais membros e fiscais; 
b) inutilizar, nas listas de assinaturas dos votantes, os espaços não preenchidos pelos 
ausentes; 
c)  solicitar  ao secretário que seja preenchida a ata,  conforme modelo expedido pela 
Comissão Eleitoral; 
d) junto com os demais membros e fiscais assinar a ata.
 
9 DOS RECURSOS 



9.1 Caberá recurso por parte do candidato, ou eleitor, em qualquer etapa do processo 
eleitoral. 
9.2 Os recursos deverão: 
a) ser impetrados por escrito, assinado e dirigido à Comissão Eleitoral; 
b) indicar os fatos que o justifiquem e os devidos fundamentos; 
c) estar de acordo com prazo estabelecido. 
9.3 A Comissão Eleitoral terá até 24 horas para apreciar o mérito do recurso, devendo, 
em seguida, adotar medidas para fazer, impedir ou cessar, imediatamente, o fato que 
gerou recurso, caso este seja deferido. 
9.4 O candidato infrator das normas estabelecidas neste Processo Eleitoral poderá ser 
punido, a juízo da Comissão Eleitoral, com a seguinte gradação: 
a) advertência reservada, por escrito; 
b) perda de espaço de campanha; 
c) cassação da inscrição. 

10  DA APURAÇÃO 

10.1  A apuração  será  no  Auditório  do  Campus Brasília  e  será  supervisionada  pela 
Comissão Eleitoral, sendo aberta aos eleitores, no dia 29 de novembro de 2012, após o 
encerramento da recepção dos votos. A apuração terá início, em até 1 hora, após o final 
da votação e será feita por Junta Apuradora constituída pela própria Mesa Receptora e 
pelos demais membros da Comissão Eleitoral.
10.2  A Junta  Apuradora  de  votos  tem  a  incumbência  de  organizar  o  processo  de 
apuração. 
10.3 Além dos citados em 10.1, só poderão comparecer, ao local de apuração, os fiscais 
e os próprios candidatos. 
10.3 Após o início da apuração, os trabalhos não serão interrompidos até a proclamação 
do resultado final.
10.4 A urna só poderá ser aberta, após terem sido verificados pela mesa apuradora o 
lacre, a listagem de assinatura dos votantes e a ata de votação. 
10.5 Se os membros da mesa entenderem que existe inconsistência, e que esta resulta de 
fraude, deverão lacrar a urna. Se a fraude for comprovada, a Comissão Eleitoral decidirá 
pela anulação da urna. 
10.6 Serão consideradas nulas as urnas que: 
a) apresentarem, comprovadamente, sinais de violação ou fraude; 
b) apresentarem quantitativos de cédulas diversos, em 3% (três por cento), do número 
de votantes; 
c) as urnas nulas serão lacradas e encaminhadas a Comissão Eleitoral, para elucidação 
de possíveis recursos. 
10.7 Confirmada a anulação da urna, os votos nela contidos não serão computados. 



10.8  Antes  de  iniciar  a  contagem  dos  votos  dos  candidatos,  dever-se-á  separar  as 
cédulas em votos nulos, brancos e válidos. 
10.9 Serão nulas as cédulas: 
a) que não corresponderem ao modelo oficial; 
b) que não estiverem devidamente rubricadas; 
c) que contiverem expressões, frases ou sinais que possam identificar o voto; 
d) quando o eleitor assinalar mais opções que as indicadas no item 8.9.4; 
e) quando a indicação do eleitor estiver colocada fora do quadrilátero próprio;
f)  quando houver  a  indicação,  no voto  assinalado em cédula,  de 02 (dois)  ou mais 
nomes.
10.10  O  material  necessário  para  a  Junta  Apuradora  de  votos  será  fornecido  pela 
Comissão Eleitoral e constará de: 
a) 2 (duas) urnas utilizadas na votação devidamente lacradas; 
b) listagem dos servidores; 
c) ata da Mesa Receptora; 
d) ata da Junta Apuradora; 
e) cópias do Código Eleitoral e do Processo Eleitoral; 
f) listagem dos candidatos e seus respectivos fiscais. 

10.11  Os  candidatos,  os  eleitores,  assim  como  os  fiscais,  poderão  apresentar 
impugnações à medida que os votos forem sendo apurados, as quais serão decididas 
pela Junta Apuradora de votos. 
10.11.1  Os  membros  da  Junta  decidirão,  por  maioria  simples  de  votos,  sobre  as 
impugnações. 
10.12 O registro da apuração deverá ser realizado em ata, conforme modelo expedido 
pela  Comissão  Eleitoral,  contendo  para  cada  segmento  (Docente  e  Técnico-
Administrativo) o número de votos obtidos para cada candidato, o número de votos 
brancos e nulos. 
10.12.1  A ata  de  apuração  deverá  ser  subscrita  por  todos  os  membros  da  Junta 
Apuradora, inclusive os fiscais e candidatos presentes. 
10.13  Serão  considerados  eleitos  os  candidatos  para  o  CONSELHO  GESTOR DO 
CAMPUS: 
a) dos Técnico-administrativos, os candidatos que obtiverem o maior número de votos; 
b) dos Docentes, os candidatos que obtiverem o maior número de votos. 
10.14 Em caso de empate na apuração, serão adotados os seguintes critérios na ordem 
abaixo: 
Para os servidores os critérios são: 
– o candidato inscrito com mais tempo de serviço no cargo no IFB, e na persistência;
– o candidato inscrito que for mais idoso; 

11 DOS RESULTADOS

11.1  Concluída  a  contagem  dos  votos,  a  Junta  Apuradora  fará  a  classificação  dos 
candidatos em ordem decrescente de votação para fins de proclamação dos eleitos.
11.2 Concluída a apuração e contagem dos votos, serão considerados como titulares os 
candidatos  eleitos  que  obtiverem  o  maior  número  de  votos,  e  como  suplente,  os 
segundos mais votados, em cada categoria.



11.3 O Presidente da Comissão Eleitoral  encaminhará a ata e os nomes dos eleitos, 
dentro de 24 horas após a divulgação do resultado definitivo, e o Relatório do Processo 
Eleitoral  no  prazo  de  7  (sete)  dias,  ao  Diretor-Geral  do  Campus Brasília,  que 
encaminhará o resultado do pleito ao Reitor do IFB para as providências necessárias.

12 DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Este  Processo Eleitoral  entra  em vigor na data  de sua publicação e deverá ser 
publicado na página (Internete) do IFB, divulgado via  e-mail à toda comunidade do 
Campus e afixado nos murais apropriados.
12.2 No caso de situações de dúvida, com relação ao que se encontra escrito no presente 
Processo Eleitoral, prevalecerá o estabelecido no Código Eleitoral do IFB.

Campus Brasília. 
Brasília, 07 de novembro de 2012. 

Tácito Dantas Frota Leite
(Presidente da Comissão Eleitoral)


