
 
 

 

REGULAMENTO ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES 

ELEITORAIS PARA COORDENAR O PROCESSO DE CONSULTA PARA OS 

CARGOS DE REITOR E DIRETORES DE CAMPI 

 

A COMISSÃO ELEITORAL PRELIMINAR, designada pela Resolução do Conselho 

Superior do IFB nº 36/2018, no uso de suas atribuições legais e considerando: 

 

1 - A Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; 

 

2 - O Decreto nº 6.986/2009, que regulamenta a Lei nº 11.892/2008 e disciplina o processo de 

escolha de dirigentes no âmbito dos Institutos Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; 

 

3 - A Resolução Nº 36/2018-CS/IFB, que aprova a composição da Comissão Preliminar do 

Conselho Superior para disciplinar e coordenar o processo de escolha pela comunidade 

acadêmica dos representantes de cada segmento e seus respectivos suplentes que irão compor 

as comissões eleitorais 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer o Regulamento Eleitoral para escolha das Comissões Eleitorais Locais  e 

Comissão Central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB), 

para os Campi de Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, Riacho 

Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga. 

 

CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 

 

Art. 2º As Comissões Eleitorais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 



 
 

 

Brasília, dos campi Brasília, Ceilândia, Estrutural, Gama, Planaltina, Recanto das Emas, 

Riacho Fundo, Samambaia, São Sebastião, Taguatinga, serão constituídas, de acordo com Art. 

4º do Decreto nº 6.986 de 20/10/2009, por: 

a) 03 (três) representantes titulares e 03 (três) suplentes do corpo docente pertencente ao quadro 

efetivo permanente de servidores de cada Campi, abrangidos por este regulamento; 

b) 03 (três) representantes titulares e 03 (três) suplentes do corpo técnico administrativo 

pertencente ao quadro efetivo permanente de servidores de cada Campi abrangidos por este 

regulamento; 

c) 03 (três) representantes titulares e 03 (três) suplentes do corpo discente, com matrícula 

regular ativa, pertencente ao Quadro de cada Campi abrangidos por este regulamento. 

 

Art. 3º Não poderão candidatar-se à Comissão Eleitoral: 

 

I. os ocupantes de Cargos de Direção (CDs); 

II. os servidores que estiverem licenciados do IFB, por qualquer natureza, durante o 

período de inscrição; 

III. os discentes que estiverem afastados por qualquer motivo; 

IV. os discentes que não se enquadrarem no disposto no Art. 9º do Decreto nº 6.986 de 

20/10/2009; 

V. funcionários contratados por empresas de terceirização de serviços; 

VI. servidores sem vínculo permanente com a instituição;  

VII. os servidores cedidos a outros órgãos; e  

VIII. professores substitutos, contratados com fundamento na Lei nº 8.745, de 09 de 

dezembro de 1993. 

 

Art. 4º De acordo com o Art. 5º do Decreto nº 6.986 de 20/10/2009, os representantes de cada 

segmento e seus respectivos suplentes na Comissão Eleitoral serão escolhidos por seus pares, 

em processo disciplinado e coordenado por Comissão Preliminar designada pelo Conselho 

Superior, composta por membros integrantes do referido Conselho. 



 
 

 

 

Art. 5º A Comissão Preliminar responsabilizar-se-á por: 

 

I. efetuar a inscrição dos candidatos a representantes de categorias na Comissão Eleitoral 

dos Campi; 

II. divulgar, operacionalizar e acompanhar todo o processo eleitoral de escolha dos 

membros das Comissões Eleitorais nos Campi; 

III. apresentar parecer conclusivo sobre as condições de elegibilidade dos candidatos; 

IV. coordenar o processo de divulgação das candidaturas; 

V. estabelecer as mesas receptoras e apuradoras, com servidores dos referidos Campi; 

VI. elaborar as cédulas eleitorais; 

VII.  coordenar o processo de votação; 

VIII. coordenar o processo de apuração dos votos; 

IX. redigir e lavrar a Ata da Eleição, com o seu respectivo resultado; 

X. encaminhar ao Conselho Superior, para homologação, o resultado das eleições.  

 

Parágrafo único. Caberá a Comissão Preliminar, após a eleição das comissões locais, 

convocar os eleitos para formação da Comissão Central, bem como coordenar e disciplinar este 

processo de escolha. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA CANDIDATURA 

 

Art. 6º As candidaturas deverão ser efetivadas, por categoria, de forma independente, através 

do formulário   https://goo.gl/forms/YPQFDkiHW8pynbKj2  

 

Art. 7º Para a categoria discente poderão se candidatar os alunos com matrícula regular ativa 

no seu respectivo campus referente ao ano letivo 2018, de acordo com o Art. 38 do estatuto do 



 
 

 

IFB, Art. 9º do Decreto n.º 6986, de 20 de outubro de 2009. 

 

§ 1º Os representantes discentes deverão ter no mínimo 16 (dezesseis) anos completos na data 

de efetivação da inscrição, de acordo com o parágrafo único do Artigo 4º do Decreto nº 6.986, 

de 20 de Outubro de 2009. 

§ 2º Os discentes com matrícula ativa em mais de um campus poderão se candidatar pelo 

campus onde tiver a matrícula com maior graduação.  

 

Art. 8º Para a categoria docente poderão se candidatar os docentes lotados no seu respectivo 

campus, conforme quadro de lotação permanente ativo, de acordo com o Art. 38 do estatuto do 

IFB e Art. 9º do Decreto nº 6986, de 20 de outubro de 2009. 

 

Art. 9º Para a categoria Técnico-administrativo poderão se candidatar os técnico-

administrativos lotados no seu respectivo campus, conforme quadro de lotação permanente 

ativo, de acordo com o Art. 38 do estatuto do IFB e Art. 9º do Decreto n.º 6986, de 20 de 

outubro de 2009. 

 

CAPÍTULO III 

DOS VOTANTES 

 

Art. 10º Terão direito a votar na eleição dos representantes da categoria Técnico-

administrativa, os técnico-administrativos dentro do seu respectivo campus, conforme quadro 

de lotação permanente ativo, referidos no Artigo 38 do Estatuto do IFB e Art. 9º do Decreto nº 

6986, de 20 de outubro de 2009. 

 

Art. 11 Terão direito a votar na eleição dos representantes da categoria docente todos os 

docentes dentro do seu respectivo campus, conforme quadro de lotação permanente ativo, de 

acordo com o Artigo 38 do Estatuto do IFB e Art. 9º do Decreto nº 6986, de 20 de outubro de 

2009. 



 
 

 

 

Art. 12 Terão direito a votar na eleição dos representantes da categoria discente, os discentes 

com matrícula regular em cursos de ensino médio, técnico, de graduação e de pós-graduação, 

presenciais e a distância, dentro do seu respectivo campus, conforme relação encaminhada 

pelas Direções-gerais dos Campi, e de acordo com o Artigo 38 do Estatuto do IFB e Art. 9º do 

Decreto nº 6986, de 20 de outubro de 2009. 

 

§ 1º As Direções Gerais dos campi encaminharão listas de votantes habilitados, para as 

categorias de docentes e técnicos administrativos, elaborada pela Coordenação de Gestão de 

Pessoas, e discentes elaborada pelo Registro Acadêmico, repassando-a à Comissão Preliminar, 

a que se refere o Art. 5º desta resolução que a tornará pública, no máximo até 05(cinco) dias. 

 

§ 2º O eleitor da categoria discente que estiver regularmente matriculado em mais de um curso 

votará apenas uma vez, utilizando a matrícula de maior graduação. 

 

§ 3º Aos servidores que acumulam cargos em diferentes segmentos será permitido um único 

voto, de acordo com o cargo mais antigo. 

 

§ 4º Aos servidores que estejam também matriculados na instituição na condição de alunos, só 

será permitido votar na condição de servidor. 

 

§ 5º A Comissão Preliminar divulgará a Lista Oficial de Eleitores aptos a votar por campus. 

  

§ 6º Aos eleitores que estejam dentro das condições previstas nos Art. 10º, 11 e 12, e não 

estiverem relacionados na lista oficial de eleitores aptos a votarem, dos Campi 

supramencionados, terão prazo de até 02 (dois) dias, a contar da sua publicação, para 

interposição de recursos. 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

Art. 13 Compete às Comissões Eleitorais dos Campi, de acordo com o Artigo 7º do Decreto nº 

6.986, de 20/10/2009: 

 

I. coordenar o processo de consulta para o cargo de Diretor Geral de campus, de acordo 

com as diretrizes e normas estabelecidas pela Comissão Eleitoral Central e deliberar 

sobre os recursos interpostos; 

II.  homologar as inscrições deferidas e publicar a lista dos eleitores votantes; 

III. supervisionar as ações de divulgação de cada candidatura; 

IV. providenciar o apoio necessário à realização do processo de consulta; 

V. credenciar fiscais para atuar no decorrer do processo de consulta; e 

VI. encaminhar à comissão eleitoral central os resultados da votação realizada no campus.  

 

Art. 14 De acordo com Art. 6º do Decreto nº 6.986/2009, compete à Comissão Eleitoral 

Central:  

I. elaborar as normas, disciplinar os procedimentos de inscrição dos candidatos e de 

votação, e definir o cronograma para a realização dos processos de consulta; 

II. coordenar o processo de consulta para o cargo de Reitor, em cada campus, e deliberar 

sobre os recursos interpostos; 

III. providenciar, juntamente com as comissões eleitorais dos campi, o apoio necessário à 

realização do processo de consulta; 

IV. credenciar fiscais para atuar no decorrer do processo de consulta; 

V. publicar e encaminhar os resultados da votação ao Conselho Superior; e 

VI. decidir sobre os casos omissos.  

 

Art. 15 A Comissão Central será composta pelos seguintes representantes: 

 



 
 

 

I. 03 (três) representantes titulares do corpo docente e o mesmo número de suplentes; 

II. 03 (três) representantes titulares dos servidores técnico-administrativos em educação e 

o mesmo número de suplentes; e 

III. 03 (três)  representantes titulares e o mesmo número de suplentes do corpo discente. 

 

Parágrafo único. Os representantes escolhidos para compor a Comissão Eleitoral Central 

serão substituídos por seus suplentes nas respectivas Comissões Eleitorais Locais. 

 

CAPÍTULO V 

DO CRONOGRAMA 

 

Art. 16 O cronograma para eleição da Comissão Eleitoral dos Campi e Comissão Central 

fica assim estabelecido: 

 

Etapas Período 

Publicação do regulamento eleitoral para composição das comissões eleitorais 08/11/2018 

Pedido de impugnação de Normas do regulamento eleitoral  08/11 a 09/11/2018 

Inscrição dos candidatos 
12/11/2018 as 18 horas de 

14/11/2018 

Publicação preliminar das inscrições deferidas 16/11/2018 

Recurso referente a publicação preliminar das inscrições deferidas 16/11/2018 

Publicação das listas preliminares de eleitores aptos a votar 19/11/2018 

Prazo para requerer inclusão ou exclusão de eleitor da lista de eleitores aptos a votar 20/11/2018 

Homologação das Inscrições dos candidatos aptos concorrerem a membro das 
comissões eleitorais 

20/11/2018 

Homologação da eleitores aptos a votar 22/11/2018 

Período de campanha dos candidatos a membro de comissão 21/11 e 23/11/2018 

Eleições   26/11/2018, das 10h às 21h 

Contagem de votos e publicação do resultado preliminar  27/11/2018 

Recurso referente ao resultado preliminar 28/112018 

Publicação do Resultado Final 29/11/2018 



 
 

 

Reunião dos membros titulares eleitos para as Comissões Locais para eleição da 
Comissão Central  

04/12/2018 

Homologação das Comissões Locais e Central 
Reunião Ordinária do Conselho 

Superior 

Parágrafo único. Os requerimentos previstos neste regulamento deverão ser realizados no 

Protocolo dos campi ou Reitoria, conforme o horário de funcionamento desses setores em cada 

unidade.  

 

CAPÍTULO VI 

DA NATUREZA DO VOTO 

 

Art. 17 O voto é unitário, facultativo e secreto, não podendo ser efetuado por correspondência 

ou procuração. O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências: 

 

I. as cédulas usadas serão elaboradas pela Comissão Preliminar, e rubricadas pela mesa 

receptora e apuradora; 

II. a mesa receptora e apuradora será designada pela Comissão Preliminar; e 

III. as cédulas serão depositadas em urnas invioláveis, correspondentes a cada categoria. 

 

Parágrafo único. Cada eleitor poderá votar em apenas em um candidato de sua categoria. 

 

CAPÍTULO VII 

DA APURAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E NOMEAÇÃO 

 

Art. 18 Para a eleição das Comissões Eleitorais do IFB serão instaladas 03 (três) urnas, sendo 

uma para cada segmento nos seguintes locais: 

 

I. Campus Brasília - Via L2 Norte, SGAN 610 (610 Norte), Módulo D, E, F e G. - 

Brasília/DF; 

II. Campus Ceilândia - QNN 26, área especial - Ceilândia/DF; 



 
 

 

III. Campus Estrutural - Área Especial n° 01, Quadra 16, Cidade do Automóvel – SCIA - 

Estrutural/DF; 

IV. Campus Gama - Lote 01, DF 480, Setor de Múltiplas Atividades – Gama/DF; 

V. Campus Planaltina - Rodovia DF-128, Km 21, Zona Rural de Planaltina – 

Planaltina/DF; 

VI. Campus Recanto da Emas - Avenida Monjolo, Chácara 22, Núcleo Rural Monjolo – 

Recanto das Emas - DF; 

VII. Campus Riacho Fundo - Av. Cedro, AE 15, QS 16 – Riacho Fundo I/DF; 

VIII. Campus Samambaia - Rodovia DF-460 - Subcentro Leste, Complexo Boca da Mata, 

Lote 01, Samambaia/ DF; 

IX. Campus São Sebastião - Área Especial 2, S/N, Bairro São Bartolomeu - São 

Sebastião/DF; e 

X. Campus Taguatinga - QNM 40, Área Especial 01, às margens da BR 070 - 

Taguatinga/DF 

 

Art. 19 Cada mesa receptora e apuradora de votos será composta por três membros, formada 

pelo Presidente, Vice-presidente e Secretário e respectivos suplentes. 

 

Art. 20 Compete à mesa receptora e apuradora realizar as seguintes ações: 

 

I. proceder a conferência do material entregue pela Comissão Preliminar, verificando 

urnas, listagem de votantes, cédulas e minuta da ata de abertura e encerramento; 

II. colher a assinatura do eleitor antes de liberar a cédula de votação; 

III. assinar as cédulas de votação; 

IV. garantir a inviolabilidade da urna durante o período de votação; 

V. comunicar à Comissão Preliminar a ocorrência de qualquer situação que demande a 

intervenção da comissão, visando a ordem e a lisura do processo; 

VI.  obedecer os horários previstos para a abertura e encerramento da votação, conforme 

cronograma. 



 
 

 

VII. encerradas as votações, realizar a contagem da lista de votantes e preencher a Ata de 

Encerramento que será entregue a Comissão Preliminar, juntamente com a apuração 

dos votos; 

VIII. dar início ao processo de apuração dos votos, fazendo primeiramente a contagem dos 

votos, verificando se o número de cédulas de cada urna corresponde a contagem da lista 

de votantes; 

IX. após o encerramento do processo de apuração dos votos, preencher e assinar a Ata de 

Encerramento dos votos para posterior entrega do resultado à Comissão Preliminar, que 

fará os demais encaminhamentos. 

 

§1º Nenhum membro da Comissão Preliminar poderá compor mesa receptora e apuradora de 

campus.  

 

§2º A apuração, em cada categoria, será feita pela contagem unitária dos votos. 

 

Art. 21 Serão considerados eleitos em seus respectivos campi, como membros titulares e 

suplentes os 06 (seis) candidatos por categoria, que obtiverem o maior número de votos, 

conforme ordem classificatória. 

 

Art. 22 No caso de empate na votação, observar-se-ão os seguintes critérios: 

 

I. Em caso de empate nos segmentos Técnico-administrativo e Docente, seja qualquer a 

colocação, será considerado como critério para desempate aquele que tiver maior tempo 

de efetivo serviço no IFB, na persistência, o mais idoso. 

II. Em caso de empate no segmento Discente, seja qualquer a colocação, será considerado 

como critério para desempate, o seguinte critério: 

a) o candidato, cuja respectiva matrícula em que se inscreveu tenha, maior tempo na 

instituição, e se persistindo o empate; 

b) maior idade civil. 



 
 

 

 

Parágrafo único. Permanecendo empate, em qualquer um dos segmentos, deverá ser realizado 

sorteio por meio da Comissão Preliminar, sendo considerado melhor classificado aquele que 

for sorteado. 

 

Art. 23 Os pedidos de recursos deverão ser protocolados e encaminhados à Comissão 

Preliminar, em prazo determinado no Art.16 deste regulamento. 

 

Art. 24 A Comissão Preliminar, exauridos os recursos, publicará o resultado da eleição das 

comissões eleitorais locais. 

 

Art. 25 Após a publicação do resultado final a Comissão Preliminar convocará todos os 

titulares eleitos de cada campus, para que entre eles seja feita a indicação dos representantes 

que integrarão a Comissão Eleitoral Central, conforme Art. 5º do Decreto nº 6986/2009.  

 

Art. 26 Os resultados eleitorais serão encaminhados pela Comissão Preliminar e  homologados 

pelo Conselho Superior, que procederá a publicação da composição da Comissão Eleitoral do 

IFB dos Campi e Comissão Central. 

 

Parágrafo único. Os membros eleitos das Comissões Eleitorais dos Campi e da Comissão 

Eleitoral Central, elegerão o seu presidente na reunião de instalação dos trabalhos, conforme 

estabelece o Art. 5º § 3º do Decreto nº 6986/2009. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 27 Serão automaticamente eliminados do processo de escolha, e ter o registro de 

candidatura indeferido, os candidatos à vaga de membro da Comissão Eleitoral dos Campi, 

aqueles que estiverem nas seguintes situações: 



 
 

 

 

I. os candidatos que não atenderem aos requisitos estabelecidos nos Artigos 7º, 8º e 9º 

deste regulamento; 

II. os candidatos que se inscreverem fora do prazo previsto; 

III. os candidatos que estiverem na condição prevista no Art 3º, deste regulamento; 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 28 Será considerado voto nulo, aquele que estiver na seguinte situação: 

 

I. a cédula que estiver rasurada; 

II. a cédula que estiver assinalada para mais de um candidato; 

III. a cédula que estiver assinalada com opção inválida ou ilegível;  

IV. a cédula que estiver sem assinatura ou com a assinatura de apenas um membro da mesa 

receptora e apuradora. 

 

Art. 29 O pedido de impugnação das Normas deste regulamento deverá ser dirigida à Comissão 

Preliminar, por intermédio dos setores de Protocolo dos Campi ou Reitoria, com justificativa 

formal e devidamente assinada, conforme previsto no cronograma e de acordo com o horário 

de funcionamento do protocolo nas unidades. 

 

Art. 30 Para composição das comissões de campus serão necessários 6 (seis) representantes 

por categoria, sendo 3 (três) titulares e 3 (três) suplentes. 

 

Parágrafo único. A Comissão Preliminar, identificando que o número de representantes 

eleitos seja inferior ao estabelecido no caput do artigo, deverá requerer das Direções Gerais 

dos campi, a indicação de membros para completar o quadro de cada comissão.  

 



 
 

 

Art. 31 O processo de consulta para indicação dos candidatos para os cargos de Reitor e 

Diretor-Geral de campus será realizado em 2 (dois) turnos. 

Parágrafo único. Somente haverá 2(dois) turnos se o número de candidatos for maior que 

2(dois) e, havendo mais de 2 (dois) candidatos, nenhum dos candidatos atinja mais de 50% dos 

votos válidos para todos os cargos.  

 

Art. 32 Caberá a Comissão Preliminar o poder de decidir imediatamente sobre todas as 

dificuldades, dúvidas ou casos omissos que ocorrerem durante todo o processo de eleição das 

Comissões Local e Central.  

 

Art. 33 Para este processo eleitoral de composição das comissões eleitorais não haverá 

composição de comissão local na Reitoria. Por esta razão os servidores lotados na Reitoria não 

estarão aptos a votar para as comissões locais, conforme disposto no Decreto nº 6.986/2009 e 

Parecer nº 115/2018 da Procuradoria Jurídica.  

 

Art. 34 Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 08 de novembro de 2018. 

 

Comissão Eleitoral Preliminar 

Resolução nº 36/2018, publicada em 06/11/2018 


