
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO ELEITORAL DO DIRETÓRIO ACADÊMICO

Nº 01, DE 24 DE AGOSTO DE 2022

Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus Brumado

ORIENTAÇÕES PARA CAMPANHA ELEITORAL

A Comissão Eleitoral do Diretório Acadêmico de Engenharia de Minas (DAEM) do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Brumado, torna público as Orientações
para Campanha Eleitoral para as chapas homologadas para constituir e pleitear o novo exercício de
gestão da Diretoria Executiva (DIEX) do Diretório Acadêmico da respectiva unidade de ensino, regido
pelo Edital nº 01/2022 (Edital de Convocação do Processo Eleitoral do Diretório Acadêmico).

Art. 1º A Campanha Eleitoral ocorrerá no prazo estabelecido pelo Edital de Convocação do Processo
Eleitoral do Diretório Acadêmico de Engenharia de Minas (DAEM) do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus Brumado, nº 01, de 24 de agosto de 2022, admitindo-se
todas as formas de divulgação da(s) chapa(s), desde que estejam dentro dos limites legais e em
observância às normas internas da concernente unidade de ensino onde realizar-se-ão.

Art. 2º A campanha por meio digital é permitida durante todo o período de Campanha Eleitoral.

Art. 3º Todas as despesas da Campanha Eleitoral serão de inteiro encargo da(s) chapa(s), de modo a
isentar a Comissão Eleitoral de responsabilidades ou de obrigações a este respeito, salvo na possibilidade
de conseguimento de materiais disponibilizados pela Reprografia do Campus Brumado através de
solicitação formal para o endereço de e-mail comissaododiretorio.ifbabru@gmail.com, de maneira que a
divisão de materiais entre a(s) chapa(s) seja feita de forma isonômica.

Art. 4º É estritamente proibido o financiamento de campanha eleitoral da(s) chapa(s) pela Reitoria e
pela(s) Diretoria(s), Coordenação(ões) e/ou Secretaria(s) do Campus Brumado e por órgãos a ela(s)
vinculado(s). Contudo, doações para campanha poderão ser realizadas por pessoas físicas, mediante
declaração de doação que devem ser apresentadas à Comissão Eleitoral, de 19/09/2022 (décimo nono dia
do mês de setembro de dois mil e vinte e dois) até 30/09/2022 (trigésimo dia do mês de setembro de dois
mil e vinte e dois), ao endereço de e-mail comissaododiretorio.ifbabru@gmail.com.

Art. 5º A divulgação da(s) chapa(s) através do debate de ideias será norteado conforme o Edital de
Convocação do Processo Eleitoral do DAEM nº 01/2022, no que diz respeito ao DEBATE, previsto em
Cronograma, para 28/09/2022 (vigésimo oitavo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois),
tornando à(s) chapa(s) apta(s) para apresentação e esclarecimento do público-alvo (estudantes de
Engenharia de Minas) sobre as propostas divulgadas.

Art. 6º A fixação de faixas, cartazes, panfletos e documentos, em espaços internos e externos e vias
limítrofes aos domínios do Campus Brumado serão igualmente franqueados a toda(s) a(s) chapa(s) e
ela(s) deverá(ão) respeitar o meio ambiente e o patrimônio da unidade de ensino.

Art. 7º Conforme o Art. 8º [oitavo artigo] do Edital de Convocação do Processo Eleitoral do DAEM nº
01/2022, e adições, é vedada a campanha eleitoral nas seguintes situações:

I. Qualquer tipo de propaganda durante o dia de votação;
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II. Por uso de tributos político-partidários, por filiação religiosa e/ou por menção inadequada de órgãos
governamentais e estatais, de entidades de ensino públicas e privadas, de representações estudantis e
congêneres em nome do DAEM e/ou do IFBA;
III. Uso de qualquer material de campanha não aprovado pela Comissão Eleitoral;
IV. Atos que possam denegrir a imagem de qualquer pessoa, agressões físicas, verbais, morais,
psicológicas, simbólicas ou outras por parte de integrante(s) da(s) chapa(s) durante a Campanha Eleitoral;
V. Distribuição de brindes e/ou dinheiro como tentativa de convencimento;
VI. Atos que danifiquem o patrimônio público do IFBA Campus Brumado e fixação de material
ilustrativo-descritivo da(s) chapa(s) em locais não orientados pela Comissão Eleitoral.

Art. 8º O descumprimento de quaisquer Orientações para Campanha Eleitoral disposta neste documento
ou por força de aplicação das decisões da Comissão Eleitoral, poderá implicar, de acordo com as
deliberações da mesma, nas seguintes Sanções/Penalidades (em ordem de gravidade):

I. Advertência formal escrita direcionada à chapa e/ou a integrante(s) da mesma;
II. Recolhimento de materiais de Campanha Eleitoral, no período de uma semana;
III. Recolhimento definitivo de materiais de Campanha Eleitoral;
IV. Impedimento de participação de chapa em Debates Eleitoral;
V. Impedimento de realização de Campanha Eleitoral, integral ou parcial;
VI. Impugnação de candidatura de integrante de Chapa;
VII. Cassação definitiva de inscrição de chapa no Processo Eleitoral;
VIII. Impugnação geral das Eleições.

§ 1º Seguida de convocação imediata da Comissão Eleitoral para definição de novo Cronograma e
lançamento de retificação do Edital de Convocação do Processo Eleitoral do Diretório Acadêmico nº 01,
de 24 de agosto de 2022.

§ 2º Outras Sanções/Penalidades não previstas nestas Orientações para Campanha Eleitoral poderão ser
deliberadas pela Comissão Eleitoral a qualquer tempo, a partir de uma nova retificação do documento.

Art. 9º Caberá à Comissão Eleitoral, e somente a ela, a aplicação das Sanções/Penalidades previstas
nestas Orientações para Campanha Eleitoral contra chapa(s) e/ou integrante(s) específico(s) da(s)
mesma(s) durante o Processo Eleitoral.

Art. 10º Recurso interposto na tentativa de anular ou alterar decisão de aplicação de Sanção/Penalidade
será devidamente apreciado pela Comissão Eleitoral em prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
úteis, e a decisão será comunicada ao(s) requerente(s) através de publicação de ofício no portal do IFBA
Campus Brumado https://portal.ifba.edu.br/brumado.

Publique-se
Comissão Eleitoral

Brumado/BA, 19 de setembro de 2022

______________________________________ ______________________________________
Presidente da Comissão Eleitoral do DAEM Vice-presidente da Comissão Eleitoral do DAE

_____________________________________________
Secretário(a) suplente da Comissão Eleitoral do DAEM
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