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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 10/2020/PRPGI/IFBA Retificação de 06 de maio de 2020.

 

CHAMADA PÚBLICA INTERNA PARA CONSULTA E ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CIICT

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), juntamente com o
Comissão Organizadora do Processo de Consulta e Eleição para composição do Comitê Institucional de
Iniciação Científica e Tecnológica do IFBA, período 2020- 2022, no uso de suas atribuições e em
cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 708/2020, ao Regulamento Geral do Programa Institucional de
Iniciação Científica e Tecnológica do IFBA, Resoluçãonº 24, de 06 de Setembro 2012, torna pública a
abertura de inscrições para candidatura e eleição de servidores efetivos do IFBA interessados em integrar o
Comitê Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica (CIICT).

 
                   SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – Estão estabelecidas as normas para o Comitê Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica
(CIICT), conforme o Regulamento Geral do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica
do IFBA, Resolução nº 24, de 06 de Setembro 2012.
Art. 2º – O processo de consulta será divulgado aos pesquisadores e comunidade científica acadêmica do
IFBA no site da PRPGI e no endereço de e-mail: intraifba@listas.ifba.edu.br.
Art. 3º – Serão encaminhadas correspondências eletrônicas aos Líderes de Grupos de Pesquisa para
divulgação entre seus pares.

   
   SEÇÃO II – DA INSCRIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS

Art. 4º – Poderá inscrever-se para concorrer a uma vaga como Membro do CIICT, o servidor com título de
doutor, que atua como pesquisador vinculado a um Grupo de Pesquisa, credenciado no Diretório de Grupos
de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e certificado pelo
IFBA. O pesquisador poderá ser candidato a Membro da Grande Área de Conhecimento do CNPq à qual
pertence o Grupo de Pesquisa que ele faz parte e, quando vinculado a mais de um grupo de pesquisa, se, de
Grandes Áreas diferentes, deverá decidir por qual Grande Área será candidato. Parágrafo Único – As
inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico no seguinte endereço:
<https://forms.gle/HYtnkM7gDiWXdZwd8>  , no período de 23 de abril a 05 de maio de 2020, até as
23:59h, horário de Brasília.

 
               SEÇÃO III – DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Art. 5º – A Comissão Organizadora do Processo de Consulta e Eleição para composição do Comitê
Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica (CIICT), biênio 2020-2022 é composta pelas servidoras
doutoras, membros não natas do CIICT: Érica Ferreira Marques, Maria Teresinha Tamanini Andrade e
Rivailda Silveira Nunes de Argollo.

https://forms.gle/HYtnkM7gDiWXdZwd8
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§ 1º – Compete à Comissão:
I – organizar e executar o processo de consulta;
II – apurar os votos e, ao final, totalizá-los registrando o resultado final do pleito eleitoral;
III – resolver as impugnações ou incidentes ocorridos no curso da votação e/ou da

apuração.
§ 2º – A Comissão só poderá deliberar com a presença de no mínimo dois de seus

membros.
Art. 6º – A Comissão Organizadora do Processo de Consulta e Eleição providenciará, encerrado o prazo
para registro dos candidatos:
i) A verificação da regularidade do registro em relação aos requisitos regulamentares;
ii) A homologação dos candidatos nas respectivas áreas;
iii) A publicação da lista de candidatos homologados no site da PRPGI, e por e-mail
intraifba@listas.ifba.edu.br, para conhecimento geral;
iv) A elaboração do formulário do Google, constando todos os candidatos concorrentes por área do
conhecimento e ordem alfabética.

§ 1º - Caso verificado pela Comissão Organizadora do Processo de Consulta e Eleição o
não atendimento de qualquer requisito regulamentar, a inscrição do candidato será indeferida.

§ 2º - Indeferida a inscrição do candidato cabe recurso à Comissão Organizadora do
Processo de Consulta e Eleição, conforme cronograma (Seção VIII), devendo este ser encaminhado ao e-
mail ciict@ifba.edu.br.

 
                                   SEÇÃO IV – DOS VOTOS

Art. 7º – Poderá votar somente o pesquisador do IFBA vinculado a Grupo de Pesquisa, credenciado no
Diretório de Grupos de Pesquisa CNPq e certificado pelo IFBA, de acordo com as Grandes Áreas do
conhecimento do CNPq.
Art. 8º - O pesquisador poderá votar de acordo com as Grandes Áreas do Conhecimento, definidas pelo
CNPq e, quando vinculado a mais de um grupo de pesquisa, se de Grandes Áreas diferentes, deverá decidir
por qual Grande Área exercerá o seu voto.
Art. 9º - O voto será exercido somente 01 (uma) vez, mediante o preenchimento do formulário Google, por
meio eletrônico, exclusivamente, no seguinte endereço: <https://forms.gle/1hzoDETbbdPcbihm6> . O
formulário apresentará os nomes dos candidatos de cada Grande Área do Conhecimento, em ordem
alfabética.

§ 1º - Caso o pesquisador votante esteja vinculado em mais de um Grupo de Pesquisa,
deverá escolher 01 (um) Grupo de Pesquisa e votar no candidato vinculado à mesma Grande Área do
Conhecimento do grupo escolhido.

§ 2º - Será considerado o voto mais recente apurado no formulário Google.
Art. 10º - O período de votação ocorrerá entre os dias 21 e 22 de maio de 2020, até as

23:59h, horário de Brasília.
 
                       SEÇÃO V – DA LISTA DE VOTANTES

Art. 11º – A PRPGI confeccionará a lista de votantes, organizada pelas Grandes Áreas do Conhecimento
(CNPq) e pelos Grupos de Pesquisa do IFBA, divulgando-a, no site da PRPGI, até o dia 11 de maio de
2020.

§ 1º – Havendo alguma inconsistência sobre a lista de votantes, identificada pelos
pesquisadores após a sua divulgação no site da PRPGI, a Comissão Organizadora do Processo de Consulta
e Eleição deverá decidir sobre a revisão e elaboração da lista definitiva.

§ 2º – A lista definitiva, de que trata o parágrafo anterior, será divulgada no site da PRPGI
e servirá para confirmação dos eleitores durante a votação.

https://forms.gle/1hzoDETbbdPcbihm6
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                        SEÇÃO VI – DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Art. 12º – A apuração se dará pela contagem dos votos oriundos dos formulários Google preenchidos
durante o período de votação, conforme cronograma (Seção VII).

 
                              SEÇÃO VII – DO CRONOGRAMA

Art. 13º – O processo de consulta e eleição dos novos membros seguirá o cronograma a seguir:

Período Atividade Responsáveis

23 de abril de 2020 Divulgação do Edital nº 10/2020/PRPGI/IFBA Comissão/PRPGI

23 de abril de 2020
Divulgação da relação de pesquisadores vinculados aos
grupos de Pesquisa do IFBA, por Grande Área de
Conhecimento

PRPGI

23 de abril a 05 de maio de
2020

23 de abril a 11 de maio de
2020

Inscrição dos candidatos Comissão

08 de maio de 2020

13 de maio de 2020
Divulgação da lista preliminar dos candidatos homologados Comissão

11 de maio de 2020

14 de maio de 2020
Divulgação da lista de votantes vinculados aos grupos de
Pesquisa do IFBA, por Grande Área de Conhecimento PRPGI

11 de maio de 2020

14 de maio de 2020
Recurso do candidato Candidatos

13 de maio de 2020

18 de maio de 2020
Divulgação da lista definitiva dos candidatos homologados Comissão

14 a 20 de maio de 2020

19 a 25 de maio de 2020
Campanha dos candidatos Candidatos

21 e 22 de maio de 2020

26 a 28 de maio de 2020
Votação Comissão
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26 de maio de 2020 

01 de junho de 2020 

Divulgação do resultado preliminar da eleição Comissão

27 de maio de 2020

02 de junho de 2020
Recurso do resultado Candidatos

29 de maio de 2020

04 de junho de 2020
Divulgação do resultado final da eleição Comissão

 

SEÇÃO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14º – A Comissão Organizadora do Processo de Consulta e Eleição, após verificar o cumprimento das
normas, procederá com a apuração e totalização final dos votos, lavrando ata dos trabalhos, que deverá
constar, além dos incidentes eventualmente ocorridos, o número total de votos atribuídos a cada candidato e
o número de votos nulos.
Art. 15º – Serão arquivadas todas as informações recebidas, mediante o preenchimento e validação dos
formulários Google, durante o processo de consulta, até a posse dos novos membros.
Art. 16º – A PRPGI, juntamente com o Comissão Organizadora do Processo de Consulta e Eleição,
proclamará o resultado das eleições.
Art. 17º – A PRPGI convocará o Comitê Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica eleito para a
posse, com data a ser divulgada, no site da PRPGI/IFBA.
Art. 18º – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo de Consulta e
Eleição.

 
                                Salvador - Bahia, 22 de abril de 2020.

 
 

Érica Ferreira Marques (Presidente)
Maria Teresinha Tamanini Andrade  (Membro)
Rivailda Silveira Nunes de Argollo (Membro)

Comissão Organizadora do Processo de Consulta e Eleição
(Portaria nº 708/2020)

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI

Documento assinado eletronicamente por JANCARLOS MENEZES LAPA, Pró-Reitor(a) de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 06/05/2020, às 14:31, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ERICA FERREIRA MARQUES, Presidente da
Comissão, em 06/05/2020, às 14:40, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA TERESINHA TAMANINI ANDRADE, Membro
da Comissão, em 06/05/2020, às 15:45, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por RIVAILDA SILVEIRA NUNES DE ARGOLLO, Membro
da Comissão, em 06/05/2020, às 16:56, conforme decreto nº 8.539/2015.

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 1470664 e o código CRC 44870571.
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