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  EDITAL Nº 01/ ELEIÇÃO PARA GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

 

 

 
 

Edital de abertura para a eleição do Grêmio Estudantil Lucas da Feira em 2022 
 

A Comissão Eleitoral no uso de suas atribuições TORNA PÚBLICO O PRESENTE EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DAS CHAPAS QUE CONCORRERÃO ÀS ELEIÇÕES DO GRÊMIO 

ESTUDANTIL LUCAS DA FEIRA. Ficam convocados os alunos do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio 

e Técnico Subsequente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Feira de 

Santana, a participarem da eleição a ser realizada conforme o cronograma descrito no Anexo I deste edital. 

1. OBJETIVO  

1.1 O objetivo do pleito convocado é a eleição para a composição da Diretoria do Grêmio Estudantil Lucas da 

Feira do IFBA - Campus Feira de Santana, com gestão bienal, escolhida por votos secretos e classificados 

conforme ordem decrescente de votos.  

2. DA INSCRIÇÃO  

2.1 O período para inscrição das chapas iniciará no dia 21 de novembro de 2022 às 8 horas e encerrará no dia 

22 de novembro de 2022 às 11 horas.  

2.2 As inscrições das chapas serão feitas através do preenchimento da lista fornecida no Anexo II deste edital, 

que deverá ser entregue no Protocolo do Campus Feira de Santana, dentro do período determinado no item 2.1.  

2.3 As chapas para concorrerem à Diretoria do Grêmio Estudantil deverão ser compostas por 20 (vinte) 

integrantes, sendo 10 (dez) titulares e 10 (dez) suplentes, seguindo a composição conforme o Parágrafo Único, 

Capítulo VI do Estatuto do Grêmio Estudantil Lucas da Feira, contendo:  
 

I – Coordenador Geral; 

II – Secretário do Matutino;  

III – Secretário do Vespertino;  

IV – Secretário do Noturno;  

V – Coordenador Financeiro;  

VI – Coordenador Socioeducacional;  

VII – Coordenador de Comunicação;  

VIII – Coordenador de Esportes;  

IX – Coordenador de Cultura;  

X – Coordenação de Saúde e Meio Ambiente.  

 

Parágrafo único - Os candidatos obrigatoriamente terão que ser alunos regularmente matriculados e frequentes 

às aulas. 

 
2.4 Após a inscrição, a chapa receberá um e-mail de confirmação de sua inscrição destinado ao endereço indicado 

no formulário, enviado pela Comissão Eleitoral dentro de 24 horas e não retornável pelo candidato.  
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2.5 Juntamente à inscrição das chapas para os cargos da Diretoria, deverá constar o nome completo do fiscal 

escolhido pela chapa para apuração dos votos.   

 

Parágrafo único - Cabe ao fiscal monitorar o processo de votação e apuração dos votos, juntamente à comissão 

eleitoral e servidor escolhido de acordo com o item 6.5.  

 

2.6 A lista de candidatos de cada chapa inscrita para os cargos da Diretoria do Grêmio Estudantil Lucas da Feira 

será divulgada ao fim do período de inscrição.  

 

3. CAMPANHA  

 

3.1 O período de campanha será do dia 24 de novembro de 2022 a 30 de novembro de 2022. 
 

3.2 A campanha poderá ser feita através de faixas e em redes sociais, sem prejudicar o andamento das atividades 

escolares.  
 

3.3 Será permitida a fixação de cartazes em murais reservados pela Comissão Eleitoral, bem como a divulgação 

do Plano de Ação da chapa nesse período.  
 

3.4 É expressamente proibido(a): 

 

3.4.1 Realização de campanha eleitoral fora do período estipulado pela Comissão Eleitoral, bem como a 

veiculação de propaganda política no dia da eleição.  
 

3.4.2 O exercício de campanha eleitoral que difame ou prejudique as demais chapas concorrentes.  

 

3.4.3 Qualquer forma de coação proveniente das chapas concorrentes, como exemplo de ameaças, promessas, 

compra de votos ou uso da violência. 

 

Parágrafo único - O descumprimento do item 3.4 estará sob pena de anulação da candidatura do candidato 

responsável ou da chapa, sendo a decisão tomada pela Comissão Eleitoral. 

 

5. DEBATE 

 

5.1 O debate entre as chapas inscritas ocorrerá de forma remota pelo Google Meet no dia 30 de novembro 2022 

das 19 horas e 30 minutos às 21 horas. Todos os discentes presentes terão direito a voz durante o debate.  

 

Parágrafo único - Só haverá a execução do item 5.1 caso haja a inscrição de mais de uma chapa. 

  

5.2 A mesa de debate será composta pelos candidatos à Coordenadoria Geral do Grêmio e pelo(a) mediador(a), 

designado(a) pela comissão eleitoral, responsável pela condução do debate de forma imparcial.  

 

5.3 O debate seguirá as seguintes etapas:  

 

I) Apresentação da Comissão Eleitoral feita pelo mediador(a); 

 

II) Apresentação das chapas e seus membros feita pelo mediador(a); 

 

III) Apresentação das propostas das chapas feitas pelos candidatos com tempo cronometrado de 5 minutos; 

 



 
 

 
 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS FEIRA DE SANTANA 

GRÊMIO LUCAS DA FEIRA 

 

IV) A Comissão Eleitoral elaborará temas a serem abordados pelos candidatos, sendo que o mediador(a) 

procederá ao sorteio dos referidos temas para cada candidato que terá um prazo mínimo para dialogar com os 

membros de sua chapa, e, logo após, irá explanar sobre a temática para o público. 

 

V) As perguntas a serem feitas pelo público para os candidatos serão realizadas ao final de todas as rodadas e 

respondidas pelos mesmos. 

 

VI) Perguntas entre as chapas: o mediador sorteará a chapa que deverá fazer a pergunta para o outro candidato.  

 

VII) Ao final do debate o candidato à presidência de cada chapa terá um tempo de 2 minutos para suas 

considerações finais.  

 

VIII) Em todas as etapas, o tempo será controlado por um membro da Comissão Eleitoral.   

 

IX) Não serão permitidas perguntas que não se refiram ao convívio no espaço escolar. Além disso, não será 

tolerado o uso de agressões pessoais, palavras de baixo calão, nem provocações de qualquer natureza.  

 

5.4 O tempo de cada etapa do debate será determinado e cronometrado pelo(a) mediador(a). 

 

Parágrafo único - As informações que não contidas neste edital referentes ao debate serão explanadas no dia de 

acontecimento do mesmo. 

 

6. DA ELEIÇÃO  

 

6.1 A votação ocorrerá do dia 01 de dezembro de 2022 às 8h ao dia 02 de dezembro de 2022 às 10 horas e 40 

minutos na sala do Grêmio Estudantil pelo turno matutino, e na sala do Departamento de Desenvolvimento de 

Ensino (DDE) durante o período noturno. 

 

6.2 O voto é facultativo para todos os estudantes aptos a votarem.  

 

6.3 Todos os eleitores deverão assinar a lista de comparecimento e, somente após a assinatura o aluno será 

encaminhado à urna para registrar o seu voto na cédula e depositá-la. Na cédula deverá constar somente o nome 

da chapa votada.  

 

6.4 Os fiscais inscritos pelas chapas concorrentes, de acordo com o item 2.5, devem estar identificados com 

crachá disponibilizado pela Comissão Eleitoral, para acompanhar todo o processo de votação e apuração dos 

votos.  

 

6.5 A apuração dos votos deverá ocorrer logo após o término do processo de votação na Sala do Grêmio, na qual 

devem estar presentes apenas os membros da Comissão Eleitoral, um(a) servidor(a) escolhido(a) pelos membros 

da Comissão Eleitoral e os fiscais de cada chapa. Nenhum outro estudante poderá entrar ou permanecer 

nesta sala durante o processo de apuração.  

 

6.6 Será declarada vencedora a chapa que obtiver cinquenta por cento dos votos mais um.   

 

Parágrafo único - Em caso de empate ou fraude, haverá nova eleição, sendo a Comissão Eleitoral responsável 

por encaminhar e informar como procederá o novo processo eleitoral. 

7. DA POSSE  
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7.1. A posse da Diretoria eleita acontecerá no dia 05 de dezembro de 2022 às 7 horas, começando, assim, a 

contar seu período de mandato com duração de 2 anos. 

 

8. DAS INSCRIÇÕES PARA O CONSELHO FISCAL 

 

8.1 As inscrições para concorrer a Diretoria do Conselho Fiscal ocorrerão a partir das 8 horas do dia 6 de 

dezembro de 2022 até as 11 horas de 7 de dezembro de 2022. 

 

8.2 O conselho fiscal será formado por 3 (três) titulares e 3 (três) suplentes. 

 

8.2 Os discentes interessados em compor as vagas para a Diretoria do Conselho Fiscal devem se inscrever por 

meio da fornecido no Anexo III e presente no Protocolo do Campus. 

 

8.3 Caberá à Comissão Eleitoral conduzir o processo de escolha dos membros da Diretoria. 

 

8.4 A divulgação da Diretoria acontecerá no dia 8 de dezembro de 2022, sendo a sua posse contada a partir dessa 

publicação com mandato de 2 anos de duração. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

9.1 Os casos omissos não contemplados por este Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.  

 

9.2 Este Edital não substitui o Estatuto vigente do Grêmio. 

 

9.3 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Feira de Santana, 21 de novembro de 2022. 

 

A COMISSÃO ELEITORAL  

 

Emanuel Oliveira Bispo de Jesus 

 

 

Julia Santana de Oliveira 

 

 

Manueli dos Santos Araujo 
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ANEXO I - CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES PARA GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDÁRIO DE ELEIÇÃO 

Grêmio Estudantil Lucas da Feira 

Apresentação do calendário em assembleia   11/11/2022  

Publicação do edital 21/11/2022  

Inscrições das chapas  21/11 até 22/11/2022  

Período de campanha 24/11 até 30/11/2022  

Debate 30/11/2022  

Eleições 01/12 até 02/12/2022  

Apuração dos votos  02/12/2022  

Início do mandato da chapa eleita 05/12/2022  

Inscrições para Diretoria do Conselho Fiscal 06/12 até 07/12/22  

Resultado do Conselho Fiscal 08/12/2022  
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ANEXO II - LISTA PARA INSCRIÇÃO DE CHAPA 

 

NOME DA CHAPA ____________________________________________________

FISCAL __________________________________ E-MAIL ____________________________________

 

Cargo Nome 

Curso 

Ano 

Modalidade 

Turma 

ELT EDF INT. SUB. 

Coordenador Geral    
 

  
 

Suplente - Coordenador Geral        

Secretário do Matutino        

Suplente - Sec. do Matutino        

Secretário do Vespertino        

Suplente - Sec. do Vespertino        

Secretário do Noturno        

Suplente - Sec. do Noturno        

Coordenador Financeiro        

Suplente - Coord. Financeiro        

Coordenador Socioeducacional        

Suplente - Coord. Socioeducacional        

Coordenador de Comunicação        

Suplente - Coord. Comunicação        

Coordenador de Esportes        

Suplente - Coord. Esportes        

Coordenador de Cultura        

Suplente - Coord. Cultura        

Coordenação de Saúde e Meio 

Ambiente 

 
  

 

  

 

Suplente - Coordenação de Saúde e 

Meio Ambiente 
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ANEXO III - LISTA DE INSCRIÇÃO PARA DIRETORIA DO CONSELHO FISCAL 

 

 

 

 

Cargo Nome 

Curso 

Ano 

Modalidade 

Turma 

ELT EDF INT. SUB. 

Fiscal Titular    
 

  
 

Fiscal Titular        

Fiscal Titular        

Fiscal Titular        

Fiscal Titular        

Fiscal Titular        

Fiscal Titular        

Fiscal Titular        

Fiscal Titular        

Fiscal Titular        

Fiscal Titular        

Fiscal Suplente         

Fiscal Suplente         

Fiscal Suplente         

Fiscal Suplente         

Fiscal Suplente         

Fiscal Suplente         

Fiscal Suplente         

Fiscal Suplente         

Fiscal Suplente         

Fiscal Suplente         

Fiscal Suplente         


