
      
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  DA BAHIA 

 

 

 

REGULAMENTO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DOS SEGM ENTOS 
DISCENTE, TÉCNICO-ADMINISTRATIVO E DOCENTE PARA COM POSIÇÃO 
DAS COMISSÕES ELEITORAIS DOS CAMPI PARA ELEIÇÃO DO CARGO DE 
REITOR(A) E DIRETOR(A) GERAL DO CAMPUS SALVADOR  
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1º – Este regulamento, elaborado pela Comissão Organizadora designada pela 
Resolução nº 16,  de 13 de novembro de 2009. do Conselho Superior do IFBA - CONSUP, 
estabelece critérios para a organização, realização e apuração da eleição de representantes 
das categorias Docente e Técnico-Administrativo e do segmento Discente, para compor as 
comissões eleitorais dos campi do IFBA que deverão conduzir o processo de consulta para 
escolha dos cargos de Reitor(a) e Diretor(a) Geral do Campus de Salvador, conforme 
estabelece a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, regulamentada pelo Decreto 6.986, de 
20 de outubro de 2009 e disciplinada pela Portaria 1003/MEC, de 27 de outubro de 2009; 
sendo: 03 (três) representantes titulares e 03 (três) suplentes do Corpo Discente, 03 (três) 
representantes titulares e 03 (três) suplentes dos Técnicos-Administrativos e 03 (três) 
representantes titulares e 03 (três) suplentes do Corpo Docente. 
 
 

CAPÍTULO II 
DOS CANDIDATOS 

 
Art. 2º – Poderão candidatar-se para as respectivas representações todos os Docentes e 
Técnico-Administrativos do quadro permanente do IFBA, em efetivo exercício, e Discentes 
com matrícula regular ativa. 
 
§ 1º – O servidor que ocupar mais de um cargo no IFBA somente poderá candidatar-se na 
condição de integrante da categorial funcional correspondente ao cargo mais antigo. 
 
§ 2º – O servidor pertencente a qualquer carreira do quadro permanente do IFBA que 
também tiver matrícula ativa como Discente no IFBA, somente poderá candidatar-se na 
condição de servidor integrante da categorial funcional correspondente ao cargo ocupado. 
 
§ 3º – Os Discentes que estejam na condição de reprovados por falta estarão excluídos da 
condição de candidatos aptos à referida Comissão. 
 
§ 4º – O Discente matriculado em mais de um curso no IFBA somente poderá candidatar-se 
considerando a matrícula mais antiga. 



§ 5º - Os representantes do corpo discente deverão ter, no mínimo, dezesseis anos 
completos. 
 
§ 6º – Os membros das Mesas Receptoras (um de cada categoria/segmento) serão indicados 
pelos Diretores Gerais de cada campus e estarão excluídos da condição de candidatos às 
Comissões Eleitorais. 
 
Art. 3º – O registro da candidatura será requerido, preenchido e protocolado pelo candidato, 
a partir das 08:00 (oito) horas do dia 24 de novembro de 2009, até às 18:00 (dezoito) horas 
do dia 25 de novembro de 2009, nos Protocolos dos Campi do IFBA, em formulário 
específico, disponível naquele local, conforme anexo I. 
 
Art. 4º – Encerrado o prazo do registro de candidaturas, a Comissão Organizadora divulgará 
a lista dos candidatos a partir das 12:00 (doze) horas do dia 26 de novembro de 2009. 
 
§ 1º – Os pedidos de impugnação às candidaturas deverão ser protocolados e encaminhados 
à Comissão Organizadora com justificativa formal e devidamente assinada, via fax nº  (71) 
2102 9475, até as 9:00 (nove) horas do dia 27 de novembro de 2009. 
§ 2º – O prazo final para interpor recurso contra impugnação de candidatura será até as 
12:00 horas do dia 28/11/09 pela mesma via do parágrafo anterior. 
  
 
  

CAPÍTULO III 
DOS ELEITORES 

 
Art. 5º – Poderão votar nas respectivas representações os servidores Docentes em efetivo 
exercício, integrantes da carreira de magistério do quadro permanente de pessoal do IFBA; 
os Técnicos-Administrativos em efetivo exercício, integrantes da carreira de Técnico-
Administrativo em Educação do quadro permanente de pessoal do IFBA, ambos regidos 
pelo Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das 
Fundações Públicas Federais e os Discentes nos termos do artigo 33 do Estatuto do IFBA. 
 
§ 1º – O servidor que ocupar mais de um cargo no IFBA somente poderá votar na condição 
de integrante da categorial funcional correspondente ao cargo mais antigo. 
 
§ 2º – O servidor pertencente a quaisquer carreiras do quadro permanente do IFBA que 
também estiver matriculado em qualquer curso do IFBA, somente poderá votar na condição 
de integrante da categoria funcional correspondente ao cargo ocupado. 
 
Art. 6º – O eleitor deverá votar em até 3 (três) candidatos representantes da sua categoria/ 
segmento, no local de votação do Campus definido pela sua lotação, de acordo com lista 
atualizada de servidores, fornecida pelos Setores de Recursos Humanos do IFBA e de 
discentes, fornecidas pelas Gerências de Registros Acadêmicos (GRA) ou Coordenações de 
Registros Escolares (CORES). 
 
Art. 7º – As listas com os nomes dos eleitores e respectivas categorias/segmentos serão 
divulgadas pela Comissão Organizadora no dia 26 de novembro de 2009, até as 12:00 (doze) 
horas, nos murais e sítio oficial do Instituto. 
 
Parágrafo Único – A solicitação de impugnação a qualquer nome contido nas listas oficiais 
de eleitores deverá ser protocolada à Comissão Organizadora até às 09:00 (nove) horas do 
dia 27 de novembro de 2009. 



 
 

CAPÍTULO IV 
DA ELEIÇÃO 

 
SEÇÃO I 

 
DA DATA E HORÁRIO 

 
Art. 8º – A eleição será realizada no dia 30 de novembro de 2009, das 09:00 (nove) horas às 
21 (vinte e uma) horas. 
 

SEÇÃO II 
 

DAS MESAS RECEPTORAS 
 

Art. 9º – A eleição nos Campi do IFBA será coordenada por uma Mesa Receptora. 
Parágrafo Único – Cada Mesa Receptora será constituída de 3 (três) membros, devendo ser 
2 (dois) servidores e 1 (um) discente, indicados pela Diretoria Geral de cada Campus. 
 

SEÇÃO III 
 

DO SISTEMA DE VOTAÇÃO 
 
Art. 10 – A votação dar-se-á por voto direto e secreto, em urna própria.  
 
Art. 11 – O sigilo do voto será garantido pelo uso de cédula única por campus, contendo o 
nome completo e apelido, se houver interesse, de todos os candidatos registrados para a 
categoria/segmento, em ordem alfabética, com rubrica do presidente e de um membro da 
mesa receptora de votos. 
 
Parágrafo Único – As cédulas eleitorais serão confeccionadas nas cores verde, amarelo e 
branco que serão associadas, respectivamente, às diferentes categorias de Docente e 
Técnico-Administrativo e segmento Discente. 
 
Art. 12 – Haverá uma única mesa receptora de votos para todos os segmentos, em cada um 
dos seguintes Campi: Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Porto Seguro, Santo Amaro, Simões 
Filho, Valença e Vitória da Conquista. 
 
Parágrafo Único – No Campus Salvador, em razão do grande número de eleitores, o 
segmento discente votará em mesa e urna distintas. 
 
Art. 13 – Cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa e devidamente identificado, 
portando documento oficial com foto, assinará a folha de votantes, receberá a cédula 
correspondente à sua categoria ou segmento e, na cabine indevassável, consignará os votos 
nos candidatos (até três) de sua preferência e depositará na urna receptora de votos. 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEÇÃO IV 

 
DO ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO 

 
Art. 14 – Encerrada a votação, o presidente da mesa receptora emitirá o boletim de urna em 
03 (três) vias e designará um dos membros para lavrar as atas da eleição, constando o 
número de eleitores votantes e ausentes, de cada categoria/segmento. 
Parágrafo Único – Concluído o processo de votação, o presidente da mesa receptora de 
votos lacrará a urna, fazendo constar as assinaturas dos mesários sobre o lacre, conduzindo-a 
ao local de apuração. 
 

SEÇÃO V 
 

DA APURAÇÃO 
 
Art. 15 – A apuração dos votos será realizada pelos membros da mesa receptora, nos 
Campi, imediatamente após o término da votação, facultada a presença dos candidatos. 
 
Parágrafo Único – Antes da apuração serão contadas as cédulas existentes na urna; 
conferidas com o número de votantes conforme registrado nas atas; procedido o 
agrupamento das cédulas por segmento, para enfim, efetivar a apuração. 
 
Art. 16 – Nos campi onde houver Ensino Superior, e na hipótese de haver candidatos da 
categoria Docentes do Magistério Superior e do segmento discente da educação superior, 
deverão ser garantidas as representações em cada comissão eleitoral, elegendo os mais votados 
daquela categoria e deste segmento para uma das três vagas da categoria e do segmento 
respectivos. 
 
Art. 17 - Serão considerados nulos os votos: cujas cédulas não corresponderem às oficiais; 
não estiverem devidamente rubricadas; não atenderem ao previsto no artigo 13; contiverem 
expressões, frases, sinais ou qualquer outro elemento que venha a descaracterizar o sigilo do 
voto. 
 
Art. 18 – A totalização dos votos será feita pela Mesa Receptora em cada Campus, devendo 
ser encaminhado, com documento assinado pelos membros da Mesa, o resultado à Comissão 
Organizadora, via fax nº (71) 2102 9475 e por meio eletrônico para o endereço 
humberto@ifba.edu.br (Presidente da Comissão Organizadora) imediatamente após o pleito. 

 
SEÇÃO VI 

 
DO RESULTADO 

 
Art. 19 – Concluída a apuração dos votos consignados a cada candidato das respectivas 
categorias e segmentos, a Comissão Organizadora encaminhará ao CONSUP a lista final 
contendo a listagem nominal da comissão eleitoral de cada campus.   
 
§ 1º – Em caso de empate entre candidatos das categorias Técnico-Administrativo ou 
Docente, qualquer que seja a colocação, será considerado como critério para desempate 
aquele que tiver maior tempo de efetivo serviço no IFBA e, na persistência, o mais idoso. 
 



§ 2º – Em caso de empate entre candidatos do segmento Discente, qualquer que seja a 
colocação, será considerado como critério para desempate aquele que tiver maior tempo na 
Instituição e, na persistência, o mais idoso. 
 
§ 3º – A interposição de recurso contra o resultado da votação deverá ser protocolada e 
encaminhada à Comissão Organizadora, com justificativa formal e devidamente assinada, 
via fax nº  (71) 2102 9475, por intermédio dos setores de Protocolo do IFBA, até as 18 
(dezoito) horas do dia 01 de dezembro de 2009. 
 
Art. 20 – A Comissão Organizadora proclamará oficialmente o resultado do pleito até as 21 
(vinte e uma) horas do dia 03 de dezembro de 2009, através dos murais dos Campi e do sítio 
institucional www.ifba.edu.br . 
 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 21 – O voto é facultativo e não será aceito voto em trânsito e nem por procuração. 
 
Art. 22 – A divulgação do Regulamento Eleitoral estará disponível no dia 23 de novembro 
de 2009, nos murais do IFBA e através do sítio institucional (www.ifba.edu.br). 
 
Art. 23 – A Comissão Organizadora procederá à divulgação dos atos pertinentes ao 
processo eleitoral em pauta, nos murais do IFBA e através do sítio institucional 
(www.ifba.edu.br). 
 
 
Art. 26 - Não havendo a quantidade mínima de 03 (três) candidatos inscritos em 
determinada categoria ou segmento, as vagas remanescentes serão indicadas pelo Diretor 
Geral do respectivo Campus, com vistas a possibilitar o cumprimento das exigências 
contidas no Decreto nº .6.986/09.   
 
Art. 27 – A inexistência de suplentes não inviabilizará a realização do pleito.   
 
Art. 28 – O Cronograma contendo os diversos momentos para efetivação deste processo é 
parte integrante deste regulamento, como Anexo II, bem como os anexos I – Formulário 
para registro de candidatura, e III – Modelo de cédula eleitoral. 
 
Art. 29 – As Comissões eleitas serão designadas mediante ato do Conselho Superior 
(CONSUP) do IFBA. 
 
Art. 30 – Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Organizadora. 
 

Salvador (BA), 23 de novembro de 2009. 
 
 
 
Humberto Teixeira Ramos (PRESIDENTE) 
Acimarney Correia Silva Freitas 
Joilson Cruz da Silva 
Manoel Nunes Cavalcanti Junior 
Jorge Luiz Ferreira Moreira 
 



ANEXO I 
FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE CANDIDATURA 
 
 
 
___Início do formulário___________________________________________________________________________ 

 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  da Bahia 
FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATO MEMBRO DA CO MISSÃO 
ELEITORAL DE CAMPUS 
 
 
Solicito minha inscrição como candidato a vaga de membro da Comissão Eleitoral  
Nome / Apelido(opcional): ________________________________/_______________ 
Segmento/categoria: __________________ 

Docente / Técnico-Administrativo / Discente  
Matrícula: __________   Campus: ________________ 
 
Declaro estar ciente e concordar com o Regulamento Eleitoral que regerá o presente 
pleito. 
 
Data Hora: 
____/11/2009 _____:____ 
 
_______________________________ 
Assinatura do Candidato. 
 
 
Fim do formulário    
____________________________________________________________________________________________ 

 
 
ANEXO II 
 
CRONOGRAMA SIMPLIFICADO DO PROCESSO ELEITORAL  
PRAZO/PERÍODO EVENTO 
 
CRONOGRAMA 
 
Item Data 
Divulgação do Regulamento para eleição das comissões 23/11/09 
Período de inscrição de candidaturas às Comissões Eleitorais 24 e 25/11/09 
Divulgação da relação de candidatos inscritos e eleitores 26/11/09 (até12 horas) 
Prazo final para pedido de impugnação de Candidaturas 27/11/09 (até 09 

horas) 
Divulgação das listas definitivas de candidatos  27/11/09 (até 19 

horas) 
Prazo final para recurso contra impugnação de candidatura 28/11/09 (até 12 horas) 
Eleições das comissões eleitorais 30/11/09 (de 9 às 21 

horas) 
Apuração dos votos e divulgação dos resultados 30/11/09 (a partir das 

21 horas) 
Prazo final para recurso contra o resultado da votação 01/12/09 (até às 18 

horas) 
Proclamação dos eleitos 03/12/09 



 
ANEXO III 
 
MODELO DE CÉDULA ELEITORAL  
(*Organizar uma cédula por segmento) 
 
 
Frente : 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
COMISSÃO ELEITORAL 2009  – CAMPUS  _____ (DIGITAR NOME DO CAMPUS) 
 
 

____________________ 
PRESIDENTE 

 
____________________ 

SECRETÁRIO 
 

____________________ 
MESÁRIO 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Verso :  
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ATENÇÃO! 
- Marcar opções de voto com “X” nos quadrinhos à esquerda do nome, podendo 
votar em até 03 (três) candidatos. 
 
 
          Candidato A 
 
          Candidato B 
 
        Candidato C 
 

Candidato N 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 


