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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 04 do campus de Barreiras de 07 de maio de 2021.

 
ELEIÇÕES 2021

 
COORDENADORES(AS) DE TODOS OS CURSOS INTEGRADOS, SUBSEQUENTES E

SUPERIORES DO IFBA CAMPUS BARREIRAS

 

O Diretor Geral do IFBA, Campus Barreiras, por intermédio da Comissão Eleitoral composta
pela Direção de Ensino, Departamento do Ensino Técnico e Departamento de Ensino Superior,
a qual foi designada pela Portaria nº 1580 de 05 de maio de 2021, torna público o presente
Edital contendo as Normas do Processo Eleitoral 2021, para escolha de todos(as) os(as)
Coordenadores(as) dos Cursos Técnicos Integrados (Edificações, Informática e Alimentos),
Técnicos Subsequentes (Enfermagem, Eletrotécnica e Eletromecânica) e Superiores
(Licenciatura em Matemática, Engenharia de Alimentos e Arquitetura e Urbanismo) do Campus
Barreiras.

 

CAPÍTULO I
Da Comissão Eleitoral

 

Art. 1º O processo eleitoral de escolha dos(as) Coordenadores(as) dos Cursos integrados,
Subsequentes e Superiores do IFBA Campus Barreiras será dirigido pela Comissão Eleitoral.

 

Da competência da Comissão Eleitoral

Art. 2º Compete à Comissão Eleitoral:

I- Coordenar o processo eleitoral objeto deste Edital; 

II- Disponibilizar o link para inscrição das candidaturas através de Formulário Google
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(https://forms.gle/oX5Y5ATmwiKUNNpG8);

III- Homologar a inscrição dos(as) candidatos(as); 

IV- Emitir instruções sobre a sistemática de votação;

V- Publicar todas as informações referentes ao processo eleitoral no Portal Institucional do
Campus Barreiras e nas redes sociais oficiais;

VI- Fazer a totalização dos votos através do Helios Voting;

VII - Publicar e encaminhar o resultado da votação ao Diretor Geral do Campus; 

VIII- Decidir sobre as infrações eleitorais e sobre os casos omissos. 

 

CAPÍTULO II
Dos requisitos para registro de candidatura dos(as) pré-candidatos(as)

 

Art 3º. Poderão concorrer à vaga de Coordenador(a) de Curso do Campus Barreiras, prevista
neste Edital, os(as) docentes da carreira EBTT  (Art. 7º, § 1º,  Lei 12.677, de 25 de junho de
2012) que atenderem aos seguintes requisitos: ser servidor(a) efetivo(a) do Instituto Federal da
Bahia e estar em pleno exercício no Campus Barreiras.

Parágrafo único: Poderão concorrer à vaga de Coordenador(a) de Cursos SUPERIORES do
Campus Barreiras, prevista neste Edital, os(as) docentes da carreira EBTT que se enquadram
nas especificidades de cada PPC dos cursos superiores:

I - Licenciatura em Matemática: "Os Cursos de Licenciatura em Matemática serão dirigidos por
um Coordenador indicado dentre os integrantes do Corpo Docente do Curso, salvaguardada a
sua formação e a especificidade do Curso em questão.";

II - Engenharia de Alimentos: “[...] deverá possuir experiência de ensino no magistério superior
e possuir titulação mínima de mestrado.”

III - Arquitetura e Urbanismo: “[...] ser docente do quadro permanente da instituição com regime
de trabalho de DE ou 40 horas; Possuir experiência de ensino no magistério superior; Ter
titulação mínima de mestrado e, segundo regulamentação do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, ter graduação em Arquitetura e Urbanismo; Atender à resolução das atividades
docentes em vigor, do IFBA.”

    

Do Mandato 

Art. 4º. O mandato do(a) Coordenador(a) de Curso será de 2 (dois) anos, a contar das datas
presentes no Anexo I,  permitida a recondução por uma única vez. 

 

https://forms.gle/oX5Y5ATmwiKUNNpG8
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Dos Eleitores 
 

Art.5º Para eleição de Coordenador de Curso do Campus Barreiras, votarão os(as) docentes em
efetivo exercício e que atuam no(s) curso(s) para os quais as eleições estão sendo realizadas.
(Art. 37 do Regimento Interno do Campus).

 

Das Candidaturas

Art. 6º Os(as) interessados(as) em se candidatar para Coordenador(a) de Curso do Campus
Barreiras deverão atender às exigências previstas neste Edital e apresentar o requerimento de
candidatura através do Formulário Google (https://forms.gle/oX5Y5ATmwiKUNNpG8), conforme
calendário definido pela Comissão Eleitoral, especificamente para este fim, atendendo a data
estipulada no cronograma de atividades, presente no Anexo I deste Edital. 

Parágrafo único: Caso não haja candidatos(as) inscritos(as) para as eleições, o Diretor Geral
do IFBA Campus Barreiras deverá indicar os(as) coordenadores(as) de curso, observando-se a
carga horária alocada no PIT (Art. 34, Resolução CONSUP n°17, de 20 de dezembro de 2019). 

 

 Capítulo III
Da Votação

 

Art 7º Estarão aptos a votar os(as) docentes que atuam nas Coordenações de Curso de acordo
com a Lista de Votantes que será divulgada na data prevista no cronograma (Anexo I).

Parágrafo Único: Caberá ao(à) docente eleitor(a) indicar em até 24h as possíveis divergências
na lista de votantes, através do formulário disponível em
(https://forms.gle/wjLFVH3gUVYNvLpbA). 

 

Art. 8º O voto será facultativo, direto e secreto, sendo realizado online por meio do HELIOS
VOTING; 

I - A eleição será realizada em um único dia, 20 de maio de 2021, conforme data e horário do
Anexo I; 

II – Para votar, o(a) eleitor(a) docente receberá, pelo seu email institucional, seu ID (Nº SIAPE),
senha e link;

III - No dia da votação o(a) eleitor(a) docente deverá acessar o link enviado em seu email
institucional, informar seu ID (Nº SIAPE), senha e clicar no botão conectar.

IV - Ao se conectar ao sistema, deverá clicar no botão iniciar. Em caso de dúvidas acesse o
tutorial constante no Anexo II.

V - O(a) eleitor(a) que não desejar votar em nenhum(a) dos(as) candidatos(as) tem o direito de

https://forms.gle/oX5Y5ATmwiKUNNpG8
https://forms.gle/wjLFVH3gUVYNvLpbA
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votar em branco ou de anular o seu voto. 

Art. 9º A Comissão Eleitoral é responsável pela abertura e fechamento do processo de votação
no HELIOS VOTING, conforme data e horários constantes no Anexo I: 

 

I - A Comissão Eleitoral providenciará a publicação de informações e tutoriais de orientação
quanto ao processo de votação no Portal Institucional do Campus Barreiras e nas redes sociais; 

 

Art. 10º Terminada a votação, a Comissão Eleitoral tomará as seguintes providências:

I – Procederá ao encerramento da votação; 

II - Procederá à apuração dos votos, através do HELIOS VOTING;

III - Publicará o resultado a partir do extrato emitido pelo HELIOS VOTING.

 

Art. 11º Somente a Comissão Eleitoral poderá intervir no funcionamento de abertura e
fechamento da votação no HELIOS VOTING e/ou decisões sobre possível intercorrência no
Sistema de Votação. 

 

Da apuração da Eleição

 

Art. 12º Compete à Comissão Eleitoral efetuar a apuração e a totalização dos votos e o
Presidente da Comissão Eleitoral presidirá os trabalhos de apuração. 

 

Parágrafo Único: O Presidente da Comissão Eleitoral, no caso de impedimento, poderá ser
substituído por outro membro da comissão, indicado(a) pelo Presidente.

Art. 13º A totalização dos votos indicará os nomes dos(as) candidatos(as) que atingirem o maior
número de votos para Coordenador(a) de Curso do Campus Barreiras. 

I - Será eleito(a) o(a) docente efetivo(a) que conquistar a maioria simples do número de votos; 

 

Art. 14º Totalizados os votos, a Comissão Eleitoral emitirá o relatório final, que será assinado
pelos seus membros em Processo SEI da Comissão Eleitoral. 
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Art. 15º Se houver empate entre os(as) candidatos(as), serão adotados os critérios de
desempate na seguinte ordem:

 

I. Maior tempo de vínculo na Instituição; 

II. Maior tempo no serviço público;

III. Maior idade. 

 

Art. 16º O resultado final da eleição será publicado conforme o calendário eleitoral (Anexo I), nos
espaços dedicados à Comissão Eleitoral no Portal Institucional do Campus Barreiras. 

Capítulo IV
 Dos Recursos

 

Art. 17º O(a) candidato(a) que não se enquadrar dentro dos pré-requisitos estabelecidos neste
Processo Eleitoral poderá ter o registro de candidatura impugnado, invalidando assim sua
participação no processo eleitoral. Dessa forma sofrerá a impugnação do registro de candidatura
por não preencher os requisitos de estar apto a ser candidato(a), constantes neste Edital; 

 

Art. 18º Nos casos de impugnação, o(a) pré-candidato(a) e/ou candidato(a) poderá interpor
recurso junto a esta Comissão Eleitoral. Esses recursos deverão estar de acordo com os
seguintes requisitos:

 

I - Serem encaminhados em PDF via Google Formulários no link
https://forms.gle/wjLFVH3gUVYNvLpbA, no prazo de até 24 horas, a contar da data de
Homologação e Publicação dos(as) candidatos(as), conforme Anexo I; 

 

II – No conteúdo do Recurso deve constar a descrição do(a) pré-candidato(a) ou candidato(a)
recorrente, os fatos, as argumentações e assinatura do(a) recorrente; 

 

Art. 19º A impetração de recursos referentes aos resultados da eleição deverá ser feita via
Google Formulários à Comissão Eleitoral (https://forms.gle/wjLFVH3gUVYNvLpbA) após a
divulgação do resultado no site do campus até o dia 25 de maio de 2021, cabendo à Comissão
Eleitoral deliberar sobre o assunto.

 

Art. 20º A Comissão Eleitoral fará apreciação dos recursos conforme prazos do Anexo I. 

https://forms.gle/wjLFVH3gUVYNvLpbA
https://forms.gle/wjLFVH3gUVYNvLpbA
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CAPÍTULO V 
Das disposições finais

Art. 21º Concluído o processo eleitoral, a Comissão Eleitoral automaticamente se extingue. 

Art. 22º  Os casos omissos a este Edital serão resolvidos administrativamente pela Diretoria
Geral do Campus.

Art. 23º Estas normas entrarão em vigor na data de sua publicação e serão publicadas no Portal
Institucional do Campus Barreiras e nas redes sociais.

Art. 24º A Assunção à função de coordenador(a) de curso dar-se-á conforme as datas
estabelecidas no cronograma (Anexo I).

 

ANEXO I

 
CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES PARA AS COORDENAÇÕES DE CURSOS - INTEGRADO,

SUBSEQUENTE E SUPERIOR

 

Anúncio das Eleições 28/04/2021
Reunião: DG, DIREN, DETEC,
DESUP, DEPAE e docentes

Publicação das Orientações 07/05/2021 Site do Campus

Inscrições
10 a
12/05/2021

Formulário disponível no Site do
Campus Barreiras 

Homologação e Publicação da lista dos(as)
13/05/2021

Via SEI e Site do Campus
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candidatos(as)
13/05/2021

Barreiras

Prazo para Interposição de Recurso
referente à Impugnação da Candidatura

14/05/2021
Formulário disponível no Site do
Campus Barreiras 

Homologação e Publicação Final da lista
dos(as) candidatos(as)

17/05/2021
Via SEI e Site do Campus
Barreiras 

Publicação da lista de Votantes 17/05/2021
Via SEI e Site do Campus
Barreiras 

Eleição 20/05/2021 Via Helios Voting - das 8h às 20h.

Divulgação do Resultado 21/05/2021 Site do Campus Barreiras  

Prazo para Interposição de Recurso
referente ao Resultado

25/05/2021
Formulário disponível no Site do
Campus Barreiras 

Divulgação do Resultado Final 27/05/2021 Site do Campus Barreiras  

Assunção das Coordenações de nível
Técnico Integrado

13/07/2021 

(Início do Bloco
2)

 

Assunção das Coordenações de nível
Superior e Subsequentes

21/09/2021 

(Início do
Semestre
2020.2)

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DA SILVA QUIRINO, Diretor (a)
Geral do Câmpus Barreiras, em 07/05/2021, às 12:04, conforme decreto nº 8.539/2015.
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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 1851673 e o código CRC A6463195.
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