
 

 

CENTRO ACADÊMICO DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA – CALMAT 

 

REGIMENTO ELEITORAL 

A Comissão Eleitoral, autônoma, indicada em Assembleia Geral do Centro Acadêmico 

da Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

Campus Valença, realizada no último dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezoito, 

no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - A Comissão Eleitoral anuncia à comunidade acadêmica que está aberto o 

processo eleitoral que escolherá a diretoria do Centro Acadêmico da Licenciatura e 

Matemática “CALMAT” para a gestão 2018/2019, com mandato de 01 (um) ano.  

Art. 2º – A eleição para a Diretoria do Diretório Acadêmico do curso de Licenciatura 

em Matemática do INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS VALENÇA, 

realizar-se-á, dia 27 de março de 2018, das 18 ás 21:00, no Auditório- Sala F1 do 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS VALENÇA. 

Art. 3º – A eleição dar-se-á através do voto direto, secreto e universal. 

Parágrafo único – Poderão votar todos os alunos regularmente matriculados no devido 

no curso de Licenciatura em Matemática do INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - 

CAMPUS VALENÇA. 

Art. 4º – A participação nesta eleição dar-se-á através do registro de CHAPAS para o 

D.A na sede da referida entidade mediante aprovação da Comissão Eleitoral. 

Art. 5º – Será considerada eleita a CHAPA que obtiver maioria simples de votos, não 

contados os em brancos e os nulos. 



Art. 6º – Poderão compor CHAPA todos os estudantes regularmente matriculados no 

respectivo curso. 

 

CAPÍTULO I: DA COMISSÃO ELEITORAL 

Art. 7º - A Comissão Eleitoral é composta pelos seguintes membros: Maria Antonia 

Silva Nascimento Érica Fonseca Nascimento, Irandir Igor Miranda Conceição Melgaço, 

Cristiane dos Santos Souza. 

Parágrafo primeiro - Os representantes da Comissão Eleitoral podem ser substituídos 

através da indicação de um novo nome pelos próprios membros da Comissão, indicados 

na referida Assembleia Geral, realizada no dia vinte e um de fevereiro de dois mil e 

dezoito. 

Parágrafo segundo- Compete à Comissão Eleitoral:  

a) Organizar e fiscalizar as eleições de maneira idônea;   

b) Designar as datas para que se efetue a eleição dos membros da diretoria do 

CALMAT;  

 c) Inscrever as chapas;   

d) Realizar a contagem dos votos;   

e) Dar publicidade ao resultado;  

 f) Dar posse aos membros eleitos. 

 

CAPÍTULO II: DO REGISTRO DAS CHAPAS 

Art. 8º – As Chapas poderão efetuar seus registros de 9 de março de 2018 até dia 14 

de março de 2018, com entrega de formulário em Anexo II devidamente preenchido à 

Comissão Eleitoral. 

Art. 9º - O pedido de registro deve ser feito com a lista dos componentes da chapa com 

a devida indicação do cargo que o mesmo ocupará na diretoria da entidade e as 

respectivas assinaturas, dando ciência da sua inscrição no pleito, o nome da chapa, cópia 

do RG e comprovante de matrícula. 



a) Os cargos que compõe a diretoria do Centro Acadêmico da Licenciatura em 

Matemática – CALMAT são: 

1. Coordenador Geral  

2. Vice- coordenador Geral; 

3.Coordenador de Finanças e Patrimônio; 

4. Vice- coordenador de Finanças e Patrimônio; 

5. Coordenador de Comunicação; 

6. Coordenador de Cultura, Eventos e Integração Estudantil; 

7. Coordenador de Assistência Estudantil; 

8. Coordenador de Formação Política e Movimentos Sociais; 

9. Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Parágrafo Único- Os suplentes são facultativos, exceto para os cargos das 

Coordenadorias Geral e de Finanças, que terão vice- coordenadores. 

b) Não serão aceitas as chapas em que estes cargos não estiverem devidamente 

preenchidos. 

Art. 10º – A CHAPA indicará no pedido de registro o nome com o qual fará campanha. 

Parágrafo Único – Verificada a ocorrência de homonímia, a Comissão Eleitoral dará 

preferência a Chapa que primeiramente efetuou o registro. 

Art. 11º – Ao deferir o pedido de registro, a Comissão Eleitoral publicará o nome da 

CHAPA com sua devida Composição no Quadro de Avisos da Instituição e site oficial 

do Campus, no dia 16 de março de 2018. 

Art. 12°- Em caso de indeferimento, a Comissão informará por escrito, sua decisão, 

devidamente fundamentada a qualquer membro da CHAPA. 

Art. 13º – Das decisões desta Comissão sobre o registro de Chapas cabe recurso à parte 

interessada, no prazo de 48 horas, contados do momento da entrega da indeferição. 

Art. 14º – É facultada à CHAPA substituir, observados os termos já postos, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas contados da ocorrência causa o fato: componente que 



renunciar e ou falecer após o termo final do prazo de registro ou, ainda, tiver seu 

registro indeferido ou cancelado. 

 

CAPÍTULO III: DA PROPAGANDA ELEITORAL EM GERAL 

Art. 15º – As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade 

das CHAPAS. 

Parágrafo único - É vedada a ajuda de qualquer pessoa que trabalhe no IF Baiano para 

à chapa, na criação, confecção ou fornecimento de material e/ou dinheiro para a 

propaganda eleitoral. 

Art. 16º – A propaganda eleitoral somente é permitida após o deferimento do pedido de 

registro. 

Art. 17º – Independente da obtenção de licença ou de autorização da Comissão Eleitoral 

é livre a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, volantes e 

outros impressos, os quais devem ser editados sob responsabilidade da CHAPA. 

Art. 18º – A realização de qualquer ato de propaganda, nos termos desta, não depende 

da licença da comissão eleitoral. 

Parágrafo primeiro – Durante a propaganda eleitoral deve ser preservada a disciplina e 

o cuidado com o meio ambiente, não deixando material de campanha (folhetos, folders, 

etc) jogados ou espalhados pelo chão; deve-se obter autorização na direção geral para 

colocar propaganda nos murais e dependências do INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 

- CAMPUS VALENÇA; não serão toleradas ofensas entre as chapas; Propaganda em 

sala de aula somente com autorização do professor. 

Parágrafo segundo- É proibido qualquer tipo de propaganda dentro das salas de aula 

durante os dias de votação. 

Art. 19º - É expressamente proibida a campanha eleitoral fora do período estipulado 

pela Comissão Eleitoral (Anexo I) bem como a boca de urna no dia da eleição. 

Art. 20° - A destruição ou adulteração de qualquer material das chapas por membros de 

outra chapa, bem como a desobediência as estas regras e conforme esse edital implicará 

na anulação da inscrição da chapa infratora. 



Parágrafo primeiro - Toda decisão de impugnação de chapas só poderá ser tomada por 

maioria absoluta da Comissão Eleitoral após exame de provas e testemunhas. 

Parágrafo segundo - As chapas deverão ter propostas de trabalho pré-estabelecidas, a 

serem cumpridas ao longo da vigência do mandato. Bem como apresenta-la ao corpo 

discente durante a campanha eleitoral, prevista no cronograma (Anexo I). 

 

CAPÍTULO IV: DO DEBATE 

Art. 21º – O debate entre as chapas inscritas ocorrerá no dia 21 de março de 2018 das 

20h às 21h. Todos os presentes terão direito a voz durante o debate. A mesa de debate 

será composta pelos membros representantes das chapas, e a comissão eleitoral 

responsável pela condução do debate. 

1. O debate seguirá as seguintes etapas: 

2. Apresentação da Comissão Eleitoral; 

3. Apresentação das chapas e seus membros; 

4. Apresentação das propostas das chapas (cada chapa terá um prazo máximo de 2 

minutos para apresentar a sua proposta.) 

Art. 22º – Perguntas elaboradas pela Comissão Eleitoral para as chapas. (A Comissão 

Eleitoral elaborará 3 perguntas e cada Chapa terá um prazo de 3 minutos para responder 

as perguntas, tendo um prazo de no máximo 1 minuto para conversa entre os membros 

da chapa.). 

Art. 23º – Perguntas feitas pelo público para as chapas (Cada Chapa terá um prazo de 3 

minutos para responder as perguntas, tendo um prazo de no máximo 1 minuto para 

conversa entre os membros da chapa). 

Art. 24º – Perguntas entre as chapas (Cada chapa terá o máximo de 4 perguntas para 

fazer a sua concorrente). 

Art. 25º – O final do debate um membro de cada chapa, a ser definido pelos próprios 

candidatos, deverá emitir as últimas palavras em nome da chapa defendendo os motivos 

para serem votados e convocando os eleitores para o dia seguinte. 



Art. 26º – Em todas as perguntas e respostas, o tempo será controlado por um membro 

da Comissão Eleitoral. 

Art. 27º – Não serão permitidas perguntas que não se refiram apenas ao convívio no 

espaço escolar. Além disso, não será permitido o uso de agressões pessoais, palavras de 

baixo calão (palavrões) nem provocações de qualquer natureza. 

 

CAPÍTULO V: DA CÉDULA ELEITORAL 

Art. 28º - A cédula será confeccionada pela Comissão Eleitoral.  

Art. 29º - Constará na cédula o nome de todas as Chapas que tiverem seus registros 

deferidos pela Comissão Eleitoral.  

  

CAPÍTULO VII: DA VOTAÇÃO 

Art. 30º - A votação será feita em urnas fixas, onde a comissão eleitoral garanta o 

sigilo, a sua inviolabilidade e a garantia do acesso de todos associados do Curso de 

Licenciatura em Matemática, a mesma com aviso prévio dos locais de votação.  

Art. 31º - A votação dar-se-á por voto direto, manual, secreto e universal.  

Art. 32º - Somente poderão votar estudantes regularmente matriculados no curso de 

Licenciatura em Matemática.  

Art. 33º - Durante a eleição observar-se-á o seguinte procedimento:  

I – O eleitor votará por ordem de chegada;  

II – O eleitor identificar-se-á através da Carteira de Estudante em vigor ou qualquer 

outro documento oficial de identificação que contenha foto;  

 III – Os mesários localizarão o eleitor pela lista fornecida através da comissão;  

 IV – Não havendo dúvidas sobre a identidade do eleitor, o mesmo assinará a lista ao 

lado do seu nome e receberá a cédula eleitoral, a qual deverá estar rubricada no verso, 

pelos componentes da mesa;  



 V – O eleitor assinalará um X no retângulo em branco, diante das Chapas (candidatos) 

de sua preferência e depositará seu voto na urna.  

Parágrafo único – Caso o nome do eleitor não conste na lista de alunos regulamente 

matriculados, não poderá votar, apenas se possuir o comprovante de matricula. 

 

CAPÍTULO VII: DA APURAÇÃO 

Art. 35º – A apuração iniciar-se-á logo após o término da votação no Auditório 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS VALENÇA. 

Art. 36º – A apuração dos votos será pública. 

Art. 37º – O processo de apuração, uma vez iniciado, não será interrompido até a 

divulgação do resultado final. 

Art. 38º – Na duração da apuração observar-se-á o seguinte procedimento: 

I – Contadas as cédulas, a junta apuradora verificará se o número de votos da urna 

coincide com o número de assinatura na lista de votantes; 

II – As impugnações de votos de urnas serão decididas em até 24 horas pela Comissão 

Eleitoral;  

III – Serão considerados nulos todos os votos que contenham inscrições que não deixem 

evidente a opção do eleitor por algumas das CHAPAS, bem como aquelas cédulas que 

não estiverem rubricadas por pelo menos, dois membros da mesa receptora; 

IV – Serão considerados brancos os votos que estiverem rubricados por pelo menos, 2 

(dois) membros da mesa apuradora e não tiverem inscrição alguma. 

Art. 39º - Após a apuração e divulgação dos resultados, os que se sentirem prejudicados 

poderão interpor recursos à Comissão Eleitoral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

expondo as razões da sua interposição.   

Art. 40º - A Comissão Eleitoral terá 48 horas, após e encerramento da votação, para 

divulgar nos murais do INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – CAMPUS VALENÇA o 

resultado das eleições. 



Art. 41º - Será considerada eleita a CHAPA que obtiver maioria simples de votos, não 

computados os votos brancos e os nulos.  

Art. 42º - Caso a soma de votos nulos seja superior ao total de votos da chapa mais 

votada, a eleição será considerada nula; ficando a cargo da Comissão Eleitoral a 

realização de uma nova eleição no prazo máximo de 10 (dez) dias.  

Parágrafo primeiro – Havendo empate será realizada uma nova eleição no prazo 

máximo de 72 (setenta e duas) horas, entre as chapas que ficarem empatadas.  

Parágrafo segundo – A mesa apuradora será coordenada por no mínimo de dois 

representantes da Comissão Eleitoral. 

 

CAPÍTULO VII: DA FISCALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

Art. 43º – A lista de fiscais de cada uma das chapas concorrentes deverá ser 

encaminhada à Comissão Eleitoral até 48 (quarenta e oito) horas antes do pleito. 

I – Poderá ser credenciado 1 (um) fiscal de cada Chapa para mesa receptora e junta 

apuradora; 

II – As credenciais de fiscais serão expedidas, exclusivamente, pelas CHAPAS. 

Art. 46º – As chapas poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e 

apuração das eleições, inclusive preenchimento das atas e totalização dos resultados. 

 

CAPÍTULO IX: DA POSSE 

Art. 47º – A posse da chapa vencedora será realizada em assembleia para todos os 

sócios e autoridades convidadas em data prevista. 

  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 48º – Os casos omissos serão resolvidos por esta comissão. 

Art. 49º – As decisões desta Comissão cabem recurso à Assembleia Geral.  



Art. 50º - Só serão analisados os recursos contra as decisões da comissão eleitoral 

advindos de uma chapa ou candidato que se sentirem prejudicados.  

§ 1º. Os prejudicados devem entrar com recurso junto à comissão eleitoral, no período 

máximo de 48 horas após a divulgação do resultado, a qual convocará uma reunião com 

as chapas para análise do recurso.     

§ 2º. O processo eleitoral ficará suspenso enquanto o recurso não for julgado e 

publicado.   

Art. 51°-  Dúvidas poderão ser encaminhadas para Comissão Eleitoral. 

 

 

 

Maria Antonia Silva Nascimento 

Matrícula: 2014221026 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 

Érica Nascimento da Fonseca 

Matrícula:2014221011 

Vice-presidente da Comissão 

Eleitoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irandir Igor Miranda Conceição 

Melgaço 

Matrícula: 2015221018 

1° secretário (a) da Comissão 

Eleitoral 

 

Cristiane dos Santos Sousa 

Matrícula: 

2° secretário (a) da Comissão 

Eleitoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I- CRONOGRAMA 

 

 

Publicação do edital 08 de março de 2018 

Registro das chapas 09 a 14 de março de 2018 

Publicação das inscrições deferidas 16 de março de 2018 

Campanhas eleitorais 19 a 26 de março de 2018 

Debate 21 de março de 2018 ás 20:10 

Eleição/ apuração 27 de março de 2018 

Divulgação do resultado 28 de março de 2018 

Previsão de posse 30 de março de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II- FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CHAPA  

  

Chapa candidata no processo eleitoral da Diretoria do CENTRO ACADÊMICO 

DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO INSTITUTO 

FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS VALENÇA/BA, Gestão 2018/2019. 

Nós, abaixo relacionados, discentes regularmente matriculados no INSTITUTO 

FEDERAL DA BAHIA - VALENÇA/BA, vimos por meio desta requerer a inscrição 

de nossa chapa junto a Comissão Eleitoral para a eleição da Diretoria do CENTRO 

ACADÊMICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO 

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS VALENÇA/BA, Gestão 

2018/2019.  

  

Declaramos estar ciente do Edital de Eleição que rege este processo, bem como, 

declaramos estar de acordo com seu cumprimento.  

  

Valença, ____ de ___________ de 2018. 

 

NOME DA CHAPA: 

COORDENADOR GERAL 
Nome:___________________________________________________________  

Ano/Período:___________________________  

Assinatura do Candidato:   

VICE- COORDENADOR GERAL 

Nome:___________________________________________________________  

Ano/Período:___________________________  

Assinatura do Candidato:   

COORDENADOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO; 

Nome:___________________________________________________________  

Ano/Período:___________________________  

Assinatura do Candidato:   

VICE- COORDENADOR DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO 

Nome:___________________________________________________________  

Ano/Período:___________________________  

Assinatura do Candidato: 

COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO 

Nome:___________________________________________________________  

Ano/Período:___________________________  

Assinatura do Candidato:   

 COORDENADOR DE CULTURA, EVENTOS E INTEGRAÇÃO 

ESTUDANTIL 

Nome:___________________________________________________________  

Ano/Período:___________________________  



Assinatura do Candidato:   

COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

Nome:___________________________________________________________  

Ano/Período:___________________________  

Assinatura do Candidato:   

COORDENADOR DE FORMAÇÃO POLÍTICA E MOVIMENTOS SOCIAIS 

Nome:___________________________________________________________  

Ano/Período:___________________________  

Assinatura do Candidato:   

COORDENADOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Nome:___________________________________________________________  

Ano/Período:___________________________  

Assinatura do Candidato:   

 

 

 

 

 

Comprovante de Recebimento da Ficha de Inscrição 

Recebemos a inscrição da Chapa __________________________________________ 

candidata no processo eleitoral da Diretoria do CENTRO ACADÊMICO DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO INSTITUTO FEDERAL 

DA BAHIA - CAMPUS VALENÇA/BA, Gestão 2018/2019.  

  

Valença, ____ de ___________ de 2018; ____h _____min. 

  

  

________________________________________                                                                          

Assinatura do responsável pelo recebimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


