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Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense  

Campus Fraiburgo 

 

EDITAL Nº 006/2021- Comissão Eleitoral do CONCAMPUS/GAB/IFC-Fraiburgo/2021 

 

Eleição de membros titulares e suplentes do CONCAMPUS 

lFC- Campus Fraiburgo 2021/2023 

 

 

O Diretor-geral do Instituto Federal Catarinense campus Fraiburgo juntamente 

com a Comissão Eleitoral do CONCAMPUS Biênio 2021/2023, designada pela PORTARIA 

nº 209/2021 - GAB/Fraiburgo, de 17 de maio de 2021, tendo como membros a docente 

DÉBORA DOS SANTOS, Matrícula SIAPE nº 1885619; os técnicos administrativos em 

educação TÁIRA INELVES OLSZEWSKI, Matrícula SIAPE nº 3079746 e JOÃO LEANDRO PEREIRA 

DA SILVEIRA,  Matrícula  SIAPE  n°2019411 sendo a primeira a presidente da Comissão, 

no uso de suas atribuições e em consonância com a Resolução CONSUPER Nº 034/2019, 

de 01/07/2019 que estabelece as normas para a deflagração do processo eleitoral  para 

a escolha dos representantes do Conselho de Campus do IFC e Resolução AD 

Referendum Nº 9/2020 - CONSUPER, CONVOCA a todos os servidores docentes e 

técnicos-administrativos do IFC (ambos em efetivo exercício e do quadro permanente), 

os discentes regularmente matriculados no Campus Fraiburgo, Egressos do IFC - 

Campus Fraiburgo, Pais/Mães/Responsáveis de alunos regularmente matriculados nos 

cursos de oferta regular do Campus Fraiburgo, e CONVIDA membros da Sociedade Civil 

para o processo eleitoral dos membros titulares e suplentes do Conselho do IFC Campus 

Fraiburgo  - CONCAMPUS, durante o biênio 2021/2023. 

 

Considerando a declaração da pandemia de Coronavírus (Covid-19) pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS; as orientações das autoridades de saúde sobre a 

prevenção do contágio da doença; a Instrução Normativa nº 19, de 12/03/2020, 

expedida pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal - SGDP/ME; os dados 



locais, nacionais e internacionais que indicam o crescimento de casos relacionados à 

contaminação pelo Covid-19; a necessidade de se manter o isolamento social; o Decreto 

nº 724 de 17/07/2020, do governo do estado de Santa Catarina; bem como as demais 

normativas que tratam do assunto, este processo eleitoral seguirá as recomendações 

do Comitê de Crise do IFC, quanto a adoção prioritária de atividades remotas. 

1- DO CRONOGRAMA 

Ato Item Edital Data 

Publicação do edital - 20/05/2021 

 

Inscrição de candidatos 

2 

3 

4 

20/05/2021 a 03/06/2021 

Divulgação dos candidatos inscritos - 04/06/2021 

Recursos 5 04/06/2021 

Divulgação dos Resultados dos Recursos 

Homologação dos candidatos 

- 07/06/2021 

  Recebimento de material para campanha 6 08/06/2021 

Período para campanha eleitoral 6 08 a 10/06/2021 

 

 

Assembleias por categoria 

 

 

8 

11/06/2021: TAEs e 

Professores; 

14/06/2021: Discentes e 

Egressos; 

15/06/2021:Pais de 

Alunos e Sociedade Civil. 

Divulgação do resultado preliminar - 16/06/2021 

Recursos 5 17/06/2021 

Homologação final - 18/06/2021 

 

2- DOS CANDIDATOS 

2.1 Docente: 

Para a representação do segmento Docente, podem ser candidatos todos os servidores 

docentes ativos do quadro permanente do Instituto Federal Catarinense, lotados no 



respectivo Campus e em efetivo exercício na data do Requerimento de Inscrição de 

Candidato. 

2.2 Técnico - Administrativo: 

Para a representação do segmento Técnico-Administrativo, podem ser candidatos todos 

os servidores técnicos-administrativos ativos do quadro permanente do Instituto Federal 

Catarinense, lotados no respectivo Campus e em efetivo exercício na data do 

Requerimento de Inscrição de Candidato. 

2.3 Discentes: 

Podem ser candidatos todos os discentes com matrícula regular ativa em cursos de oferta 

regular de nível médio, técnico, subsequente, de graduação e de pós-graduação, no 

respectivo Campus na data do Requerimento de Inscrição de Candidato, acima de 18 anos 

ou maior de 16 anos emancipado. 

2.4 Egressos: 

Para a representação do segmento de egressos, podem ser candidatos todos os ex-

alunos do Campus Fraiburgo, acima de 18 anos ou maior de 16 anos emancipado. 

Parágrafo Único: Entende-se por egresso do Instituto Federal Catarinense aqueles que 

cumpriram integralmente o currículo dos cursos e programas e foram diplomados ou 

certificados na forma e nas condições previstas na organização didática dos cursos de 

nível médio, subsequentes, de graduação ou de pós- graduação. 

2.5 Pais/Mães/Responsáveis: 

Poderão candidatar-se pais e/ou mães, ou responsáveis de alunos regularmente 

matriculados nos cursos de oferta regular do Campus Fraiburgo. 

2.6 Sociedade Civil: 

Poderão candidatar-se quaisquer membros de entidades civis organizadas, porém será 

permitido a eleição de no máximo de 3 membros por entidade. 

2.7 Não poderá se inscrever como candidato: 

2.7.1 Servidor em licença sem vencimento; 

2.7.2 Servidor à disposição de outros órgãos; 

2.7.3 Servidor em licença integral para capacitação;  

2.7.4 Servidor que esteja respondendo processo administrativo disciplinar; 

2.7.5 Discente que esteja respondendo processo disciplinar discente; 



2.7.6 Discente, que for também servidor Técnico Administrativo, como candidato à 

categoria Discente; 

2.7.7 Discente menor de 18 anos ou acima de 16 anos que não esteja emancipado; 

2.7.8 Docente, que também for discente, como candidato à categoria Discente; 

2.7.9 Servidor ou discente membro do Conselho Superior, titular ou suplente; 

2.7.10 Servidor designado para compor a Comissão Eleitoral; 

2.7.11 Servidor ocupante de cargo de direção (CD) na condição de representante de seus 

pares; 

2.7.12 Egresso que também for pai de aluno deve concorrer como egresso. 

2.7.13 Representante da Sociedade Civil não pode ter vínculo com o IFC-Fraiburgo como 

ser aluno, egresso, servidor ou pai/mãe/responsável por alunos. 

 

3- COMPOSIÇÃO 

Conforme Resolução Consuper no 034/2019, em seu Art. 3 o CONCAMPUS, será 

integrado por membros titulares e suplentes, designados por Portaria do Reitor, tendo 

a seguinte composição: 

3.1 Campus: 

3.1.1 O Diretor-geral do Campus (membro nato); 

3.1.2 Os Diretores de Desenvolvimento Educacional e Administração do Campus 

(membros natos); 

3.1.3 02 (dois) representantes dos docentes, em efetivo exercício, eleitos por seus 

pares; 

3.1.4 02 (dois) representantes dos servidores técnico-administrativos (TAEs), em 

efetivo exercício, eleitos por seus pares; 

3.1.5 02 (dois) representantes do corpo discente, com matrícula regular ativa, eleitos 

por seus pares e com idade mínima de 18 anos; 

3.1.6 01 (um) representante dos egressos, eleito/indicado por seus pares; 

3.1.7 01 (um) representante dos pais de alunos, eleito/indicado por seus pares; 

3.1.8 05 (cinco) representantes da sociedade civil, eleitos por seus pares. 

3.2 Abaixo identifica-se o quadro de vagas disponíveis para esta eleição: 

 



Categoria Número de Vagas 

(Titular) 

Número de Vagas (Suplente) 

TAES 2 2 

DOCENTES 2 2 

DISCENTES 2 2 

EGRESSOS 1 1 

PAIS DE ALUNOS 1 1 

SOCIEDADE CIVIL 5 5 

3.3 Nenhum indivíduo poderá exercer mais de uma posição no Conselho, devendo 

representar somente um segmento. 

3.4 O número de suplentes para cada segmento deverá ser no máximo a mesma 

quantidade de vagas dos titulares. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 Os interessados em concorrer às vagas do CONCAMPUS deverão requerer a inscrição 

perante a Comissão Eleitoral no período de 20 de maio de 2021 a 03 de junho de 

2021, através do Formulário de Pedido de Candidatura preenchido (Anexo I) e enviar 

exclusivamente para o e-mail: comissaoeleitoral.concampus.fraiburgo@ifc.edu.br 

4.2 Deverá estar descrito no Assunto do e-mail de inscrição: "Eleições CONCAMPUS 

2021”. 

4.3 No ato da inscrição (e-mail) o candidato deverá apresentar, juntamente ao anexo I 

deste edital, conforme a categoria os seguintes documentos: 

4.4 Servidor (TAE ou DOCENTE) do IFC-Fraiburgo, nome completo e a matrícula SIAPE do 

candidato, 

4.5 Discente (Aluno), nome completo e o comprovante de matrícula do candidato. 

4.6 Egresso (Ex-aluno), comprovante de conclusão de Curso; 

4.7 Pai, mãe de aluno, ou responsável legal, comprovante de vínculo com o aluno e 

deste com o IFC - Campus Fraiburgo. 

4.8 Sociedade Civil (membro de entidade civil): Nome completo com cópia em anexo 

do CPF e comprovante de vinculação a alguma sociedade civil organizada (estatuto, 

mailto:comissaoeleitoral.concampus.fraiburgo@ifc.edu.br


ata de reuniões e etc.). Fica vedada a participação de servidores do IFC para 

representação do segmento de sociedade civil. 

4.9 Não serão aceitas inscrições por correio ou outro e-mail institucional. 

Parágrafo único: Encerrado o prazo das inscrições e análise  dos recursos por  parte da 

Comissão Eleitoral, a lista de candidatos homologados será divulgada no site eletrônico 

http://editais.fraiburgo.ifc.edu.br/?p=2651   

 

5. DOS RECURSOS 

5.1 Os pedidos de recurso (Anexo II) deverão ser encaminhados exclusivamente para o 

e-mail: comissaoeleitoral.concampus.fraiburgo@ifc.edu.br 

5.2 O resultado da análise dos recursos será publicado no site eletrônico 

http://editais.fraiburgo.ifc.edu.br/?p=2651    

 

6. DA DIVULGAÇÃO DA CANDIDATURA/CAMPANHA ELEITORAL 

6.1 O período de campanha eleitoral será de 08 a 10 de junho de 2021. 

6.2 É proibida a campanha eleitoral fora do período estabelecido neste regulamento, 

sob pena de exclusão do candidato desta eleição. 

6.3 A campanha será feita de forma on-line, sendo que o candidato poderá enviar um 

texto (máximo 1000 caracteres com espaço), contendo uma foto para o e-mail 

comissaoeleitoral.concampus.fraiburgo@ifc.edu.br, o qual será divulgado em um 

espaço criado no site do IFC - Campus Fraiburgo. O candidato também poderá usar 

meios como as redes sociais particulares para a divulgação. 

6.4 Não será permitido o uso de recursos financeiros ou materiais do IFC, ou de qualquer 

projeto de pesquisa ou extensão, exceto os meios de divulgação na forma estrita como 

definida neste edital, por tratar-se de momento excepcional devido à pandemia de 

COVID-19. 

 

7. DOS ELEITORES 

7.1 Estarão aptos a votar no representante de seu respectivo segmento todos os 

servidores ativos pertencentes ao quadro permanente de pessoal do IFC-Fraiburgo e os 

Discentes regularmente matriculados no IFC-Fraiburgo, bem como os egressos que 

http://editais.fraiburgo.ifc.edu.br/?p=2651
mailto:comissaoeleitoral.concampus.fraiburgo@ifc.edu.br
http://editais.fraiburgo.ifc.edu.br/?p=2651
mailto:comissaoeleitoral.concampus.fraiburgo@ifc.edu.br


comprovarem sua situação, pais de alunos que comprovem vínculo com o aluno e 

representantes da sociedade civil. 

Parágrafo único: Os eleitores poderão votar apenas UMA vez, em apenas UM 

representante do SEU segmento, ainda que pertença a mais de uma categoria, conforme 

segue: 

7.1.1 docente e técnico-administrativo vota como docente; 

7.1.2 docente e discente vota como docente; 

7.1.3 docente e egresso vota como docente; 

7.1.4 docente e pai de aluno vota como docente; 

7.1.5 técnico-administrativo e discente vota como técnico-administrativo; 

7.1.6 técnico-administrativo e egresso vota como técnico-administrativo; 

7.1.7 técnico-administrativo e pai de aluno vota como técnico-administrativo; 

7.1.8 discente e egresso vota como discente; 

7.1.9 discente e pai de aluno vota como discente; 

7.1.10 egresso e pai de aluno vota como egresso. 

7.1.11 sociedade civil: serão eleitos pelos seus pares. 

7.1.12 servidor aposentado vota como sociedade civil. 

7.2 Não estão aptos a votar: 

7.2.1 Servidores Terceirizados; 

7.2.2 Ocupantes de Cargos de Direção sem vínculo permanente com a instituição; 

7.2.3 Professores substitutos e temporários. 

 

8.  DA VOTAÇÃO/ASSEMBLÉIA 

8.1  O processo de escolha dos titulares e suplentes de cada categoria se dará por 

aclamação através de Assembleias via Google Meet em endereço e horários a serem 

divulgados na página do Campus Fraiburgo (http://editais.fraiburgo.ifc.edu.br/?p=2651 

), durante os dias 11, 14 e 15 de junho de 2021. 

http://editais.fraiburgo.ifc.edu.br/?p=2651


9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1  A realização dos trâmites de eleição obedecerá ao cronograma estabelecido no 

edital, que contempla todas as fases do processo de eleição para os membros do 

CONCAMPUS do IFC - Campus Fraiburgo. 

9.2  Caso não haja candidatos previamente, será mantida a data das assembleias e os 

presentes, caso atendam aos critérios para candidatura, poderão candidatar-se para 

eleição por aclamação dentro de sua respectiva categoria. 

9.3  Os casos omissos serão julgados pela Comissão Eleitoral. 

 

 

 

 

Fraiburgo, 20 de maio de 2021.  

 
 
 
 
 
 

Débora dos Santos 

Presidenta da Comissão Eleitoral do CONCAMPUS – 

Biênio 2021/2023 

Portaria nº 209/2021 - GAB/Fraiburgo 17/05/21 

 

 

 

 

Tiago Lopes Gonçalves 

Diretor-Geral do IFC Campus Fraiburgo 

Portaria nº 105 28/01/2020 

Publicada no DOU 29/01/2020 

 

 

 



ANEXO I 
 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO AO CONCAMPUS - BIÊNIO 

2021/2023 

 
À Comissão Eleitoral do CONCAMPUS/IFC - Fraiburgo. 

 
 

Nome da (o) candidata(o):  
 
  

 
 

CPF: ____________________________________________________________________   

 

Celular: 

  

 

E-mail: 

  

vem por meio deste requerer inscrição como candidato a membro do Conselho do 
Campus Fraiburgo (CONCAMPUS) 
 
Categoria: 

(  ) Docente, 

(  ) Técnico-Administrativo,  

(  ) Discente, 

(  ) Egresso, 

(  ) Pais/Mães/Responsáveis, 

(  ) Representante da Sociedade Civil.  

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 
 

Fraiburgo,________ de _________________ de 2021. 

( ) Declaro que as informações acima são verdadeiras e assumo a inteira responsabilidade 
pelas mesmas. 



ANEXO II 

 

RECURSO Referente:  

(  )  Inscrição  

(  ) Resultado Preliminar 

  

NOME DO CANDIDATO (A): 

 _________________________________________________________ 

 

Segmento: ( ) TAE       ( ) DOCENTE            ( ) DISCENTE  

( ) PAIS/RESPONSÁVEIS              ( ) SOCIEDADE CIVIL 

 

JUSTIFICATIVA DO RECURSO: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

PARA FUNDAMENTAR ESSA CONTESTAÇÃO, ENCAMINHO EM ANEXOS OS 
SEGUINTES DOCUMENTOS: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

(  ) Declaro que as informações acima são verdadeiras e assumo a inteira 
responsabilidade pelas mesmas. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE
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