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MEMORANDO Nº 68/2018/DG.IRE

 
Senhor Presidente da Comissão Eleitoral Central

Marcos Vinicius Ribeiro de Oliveira
 
Assunto: Solicitação de impugnação de Normas Eleitorais para escolha do Reitor (a), Diretores (as)
Gerais de Campi e Membros do Conselho Superior do IFBA.

 

Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão Eleitoral Central,
 
Pelas razões de fato e direito abaixo aduzidas:
 
DOS FATOS
 
Foi publicado no dia 25 de setembro de 2018, o calendário eleitoral para a escolha do

Reitor (a), Diretores (as) Gerais de Campi e Membros do Conselho Superior do IFBA. Conforme o
referido calendário, na data de 25/09/2018 ocorrem as seguintes atividades:

1. 25/09/18: 06 ª Reunião extraordinária do CONSUP para apreciação das Normas e Calendário
Eleitorais

2. 25/09/18: Publicação das Normas Eleitorais
3. 25/09/18: Início do período para impugnação das normas eleitorais

Ainda conforme o calendário, o período previsto para o fim das inscrições dos
candidatos é 05/10/2018, não estipulando horário definido. Na sequência, tem-se a data de 11/10/2018
como período de encerramento do prazo para recebimento de recursos de impugnação de candidaturas e de
lista de votantes. Aponta ainda a data de 15/10/2018 para a publicização dos recursos impetrados e
comunicação aos candidatos afetados, bem como inerentes a lista de votantes.

 
DA JUSTIFICATIVA DE DIREITO
 
Diante dos fatos narrados acima, temos as seguintes situações a pontuar:
 
1º O calendário não atenta às especifidades dos Campi, em particular o Campus Irecê,

prejudicado diretamente, pois devido ao processo de ocupação ocorrido em 2016 e o processo de greve
dos caminhoneiros, ainda trabalha com atrasos no calendário escolar, e por consequência está iniciando
período de férias de professores e discentes a partir de segunda feira, dia 01/10/2018. Tal situação
inviabiliza os trabalhos da Comissão Eleitoral Local, composta também por professores e discentes e que
estarão de férias não gerando assim obrigação de participação em reuniões e demais atividades;
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2º O calendário acadêmico do Campus Irecê fora encaminhada a Pró-reitoria de Ensino

através do Processo Sei nº 23278.000260/2018-68, especificamente através dos Eventos de nº 0741773 e
0741780, oportunidade na qual demos ciência que entres os dias 01/10 a 15/10 o Campus não teria
atividade letiva;

 
3º Com as férias, professores e discentes podem ser prejudicados em suas candidaturas,

sobretudo para membros do CONSUP, tendo em vista que muitos discentes não possuem acesso direto a
computadores e internet, ferindo assim o princípio da igualdade;

 
4º Conforme o calendário eleitoral, para que se cumpram algumas atividades e mantenha

as datas previstas, será necessário trabalhar nos finais de semana, demanda não obrigatória para servidores
e alunos que compõem a comissão, o que certamente poderá acarretar em atrasos e não cumprimento de
datas. Vale ressaltar que com o recesso do Campus a Comissão Eleitoral Local poderá, de alguma forma,
não dispor de quórum qualificado para tomada de decisão.

 
DO PEDIDO
 
Pelos argumentos acima elencados e primando pelos princípios de igualdade,

publicidade e eficiência, pede deferimento.
 
Atenciosamente,

  

ROBÉRIO BATISTA DA ROCHA

Diretor-Geral Pró Tempore
IFBA Campus Irecê

Siape: 167237-0

Em 27 de setembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por ROBERIO BATISTA DA ROCHA, Diretor(a) Geral Pró
Tempore, em 27/09/2018, às 17:36, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0837354 e o código CRC 392BF279.

 
23460.002375/2018-20 0837354v6


