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CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 
 
Art. 1º- A normatização dos processos de consulta eleitoral para o cargo de 
Reitor e cargo de Diretores-Gerais dos campi do IF Fluminense obedece ao 
estabelecido pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o Decreto nº 
6.986, de 20 de outubro de 2009 e a Portaria MEC nº 711, de 1º de junho de 
2011.  
 
Art. 2º- O processo eleitoral para o cargo de Reitor será conduzido pela 
Comissão Eleitoral Central e para o cargo de Diretores Gerais dos campi pela 
Comissão eleitoral dos campi eleitos, conforme Decreto nº 6.986 de 20 de 
outubro de 2009. 
 
Art. 3º -  As eleições ao cargo de Reitor e ao cargo de Diretores Gerais dos 
campi realizar-se-ão, simultaneamente, conforme calendário eleitoral contido 
no Anexo I. 
 
CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 4º- Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os Docentes pertencentes 
ao Quadro de Pessoal Ativo Permanente do IF Fluminense, desde que 
possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em Instituição Federal 
de Educação Profissional e Tecnológica e que atendam a, pelo menos, um dos 
seguintes requisitos: 
 
I - possuir o título de doutor; ou 
II - estar posicionado nas Classes DIV ou DV da Carreira do Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, ou na Classe de Professor Associado 
da Carreira do Magistério Superior. 
 



§1º– Para efeito de contagem de tempo de serviço, serão considerados os 
critérios estabelecidos nos incisos I, II e III do §1º do Artigo 9º do Decreto nº 
6.986/2009. 
 
§2º- A Comissão Eleitoral Central pode indeferir os requerimentos que não se 
enquadram no caput deste artigo. 
 
Art. 5º -  Poderão candidatar-se ao Cargo de Diretor-Geral do campus os 
servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira Docente ou de cargo efetivo 
de nível superior da carreira dos Técnico-Administrativos do Plano de Carreira 
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), desde que 
possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em Instituição Federal 
de Educação Profissional e Tecnológica e que se enquadrem em, pelo menos, 
uma das seguintes situações: 
 
I - preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do IF 
Fluminense, conforme §1, do artigo 12 da Lei nº 11.892/2008; 
II - possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de 
gestão na instituição; ou 
III - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de 
cargo ou função de gestão em instituições da administração pública. 
 
§1º– Para efeito de contagem de tempo de serviço, serão considerados os 
critérios estabelecidos nos incisos I, II e III do §1º do Artigo 9º do Decreto nº 
6.986/2009. 
 
§2º- As Comissões Eleitorais dos campi podem indeferir os requerimentos que 
não se enquadram no caput deste artigo. 
 
Art. 6º– O requerimento da inscrição implica acatar as normas e diretrizes 
eleitorais elaboradas pela Comissão Eleitoral Central e aprovadas pelo 
Conselho Superior.  
 
Art. 7° - O candidato ao cargo de Reitor deverá requerer sua inscrição à 
Comissão Eleitoral Central, por meio de ficha própria (Anexo II), em qualquer 
protocolo do IF Fluminense, pessoalmente ou por procurador legalmente 
investido. 
 
Art. 8° - O candidato ao cargo de Diretor Geral de campus deverá requerer sua 
inscrição à Comissão Eleitoral do campus, por meio de ficha própria (Anexo III), 
no Setor de Protocolo do campus, pessoalmente ou por procurador legalmente 
investido. 
 
Art. 09º -  Não poderá ser candidato servidor afastado oficialmente das 
atividades do IF Fluminense, por motivos de doença, ocupação de cargo 
público, motivos particulares ou para capacitação de regime integral, há mais 
de seis meses, a contar da data da eleição. 
 
Art. 10 - O resultado das inscrições para o cargo de Reitor e ao cargo de 
Diretores Gerais dos campi será homologado pela Comissão Eleitoral Central e 



Comissão Eleitoral do campus, respectivamente, conforme calendário eleitoral 
(Anexo I) e será afixado em quadros de avisos e demais lugares públicos do IF 
Fluminense, bem como no endereço eletrônico oficial (www.iff.edu.br). 
 
 
CAPÍTULO III - DOS RECURSOS 
 
Art. 11 - Facultar-se-á ao candidato, que teve a sua candidatura indeferida, 
dirigir-se à respectiva Comissão Eleitoral, mediante requerimento devidamente 
fundamentado e protocolado no Setor de Protocolo do IF Fluminense, conforme 
calendário eleitoral. 
 
Parágrafo único . O recurso interposto à respectiva Comissão Eleitoral deverá 
conter: 
I - o nome e a função do candidato que teve sua inscrição indeferida; 
II - fundamento de fato e de direito; 
III - pedido de nova decisão. 
 
Art. 12 - Serão indeferidos, sumariamente, todos os recursos interpostos fora 
do prazo estabelecido e dos moldes expressos no parágrafo único do Art. 12°.  
 
CAPÍTULO IV - DA HOMOLOGAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
 
Art. 13 - A Comissão Eleitoral Centraldivulgará a relação definitiva e a 
homologação do(s) candidato(s) ao cargo de Reitor e as Comissões Eleitorais 
dos campi divulgará a relação definitiva e a homologação do(s) candidato(s) ao 
cargo de Diretor Geral do seu respectivo campus, com os respectivos nomes 
ou apelidos aptos a concorrerem ao pleito, conforme calendário eleitoral. 
 
CAPÍTULO V - DA CAMPANHA ELEITORAL 
 
Art. 14 - Os candidatos ao Cargo de Reitor e ao cargo de Diretor-Geral 
poderão dar início à campanha eleitoral oficial, no período estabelecido pelo 
Calendário Eleitoral (Anexo I). 
 
§ 1º- A Comissão Eleitoral Centralse reunirá com os candidatos ao cargo de 
Reitor e a Comissão Eleitoral do campus se reunirá com os candidatos ao 
cargo de Diretor Geral objetivando a apresentação das normas para a 
divulgação das candidaturas e as normas dos debates, em conjunto com os 
candidatos ou seus representantes. 
 
§ 2º - Durante o período de campanha, os candidatos ao cargo de Reitor 
poderão visitar as diversas dependências do Instituto para expor seus 
programas e propostas, desde que não prejudiquem o andamento das 
atividades normais e o calendário escolar. 
 
§ 3º - Durante o período de campanha, os candidatos ao cargo de Diretor Geral 
poderão visitar setores do campus para expor seus programas e propostas, 
desde que não prejudiquem o andamento das atividades normais e o 
calendário escolar. 



 
§ 4º - A propaganda somente será permitida até o último dia do período de 
campanha eleitoral, excetuando-se a identificação pessoal com adesivo. 
 
§ 5º - Cabe à Comissão Eleitoral Central a organização de, pelo menos, 1 (um) 
debate em cada campus com os candidatos ao cargo de Reitor, no período de 
campanha, aberto a todos os eleitores e todos os candidatos. 
 
§ 6º - Cabe à Comissão Eleitoral do campus a organização de, pelo menos, 1 
(um) debate no período de campanha para o cargo de Diretor Geral do 
respectivo campus, aberto a todos os eleitores e todos os candidatos. 
 
§ 7º - A recusa ou ausência de um ou mais candidatos ao debate não 
inviabilizará a realização do mesmo. 
 
§ 8º - Durante a campanha, conforme calendário eleitoral, o(s) candidato(s) não 
poderão prejudicar as atividades normais da Instituição, danificar o seu 
patrimônio, ou promover ações que conduzam à desarticulação do processo de 
escolha ou que venham de encontro ao Estatuto do IF Fluminense. 
 
§ 9º - Não será permitido a nenhum candidato dispor de recursos próprios ou 
de terceiros que visem ao aliciamento de eleitores. 
 
§ 10 - Os candidatos não poderão fazer uso de diárias, veículos oficiais e bens 
materiais do IF Fluminense para fins de campanha, mesmo quando suas 
respectivas agendas como servidores coincidirem com o cronograma eleitoral. 
 
§ 11 - A ‘boca de urna’ será proibida no interior dos locais de votação e poderá 
acarretar sanções disciplinares administrativas previstas no artigo 16 deste 
regulamento. 
 
§ 12- Não será permitida propaganda: 
a) que use bonés, camisas e qualquer tipo de brindes; 
b) que use adesivos maiores que 10cm x10cm; 
c) que use faixas maiores que 1m x 3m; 
d) por meio da afixação de faixas em salas de aula, oficinas, auditórios, 
laboratórios e setores administrativos; 
e) que utilize equipamentos sonoros que prejudiquem o andamento das 
atividades normais do Instituto. 
 
Art. 15 - As Comissões Eleitorais, no âmbito de suas responsabilidades, 
adotarão providências para impedir ou cessar imediatamente a propaganda 
eleitoral realizada com infração ao disposto neste Capítulo. 
 
Parágrafo Único – Em casos de reincidência ou desobediência ao disposto 
neste capítulo, o candidato infrator poderá ser punido, a juízo da respectiva 
Comissão Eleitoral, com a seguinte gradação: 
a) advertência verbal; 
b) advertência pública; 
c) Solicitação da cassação de registro ao Conselho Superior. 



 
 
CAPÍTULO VI - DOS VOTANTES 
 
Art. 16 - Segundo o art. 9º do Decreto nº 6.986, de 20 de outubro de 2009, do 
processo de escolha para o cargo de Reitor, participarão todos os servidores 
que compõem o Quadro de Pessoal Ativo Permanente do IF Fluminense, bem 
como os alunos com matrícula regular ativa nos cursos de educação básica, 
técnico de nível médio, de graduação e de pós-graduação, presenciais ou à 
distância, matriculados no período letivo vigente nos campi do IF Fluminense. 
 
 
Art. 17 - Segundo o art. 9º do Decreto nº 6.986, de 20 de outubro de 2009, do 
processo de escolha para o cargo de Diretor-Geral, participarão todos os 
servidores lotados no seu respectivo campus e que compõem o Quadro de 
Pessoal Ativo Permanente, bem como os alunos com matrícula regular ativa 
nos cursos de educação básica, técnico de nível médio, de graduação e de 
pós-graduação, presenciais ou à distância, matriculados no período letivo 
vigente nos campi objeto da eleição. 
 
Art. 18 - A Diretoria de Gestão de Pessoas do IF Fluminense elaborará as 
relações de votantes das categorias Docente e Técnico-Administrativo em 
Educação dos campi e da reitoriado IF Fluminense, segundo sua lotação, 
repassando-as, por meio digital, à Comissão Eleitoral Central, até o dia 18 de 
novembro de 2011 , que a tornará pública até o dia 23 de novembro de 2011 , 
para que os servidores verifiquem suas informações nas relações de votantes. 
No caso de informação incorreta, o servidor deverá solicitar a correção à 
Comissão Eleitoral Central em um prazo máximo de 4 dias úteis. 
 
§ 1º - A Comissão Eleitoral Central deverá publicar a relação definitiva dos 
votantes das categorias Docente e Técnico-Administrativo em Educação do IF 
Fluminense, por lotação, até o 1º dia de campanha, como também entregá-la, 
por meio digital, aos candidatos ao cargo de Reitor. 
 
§ 2º - Os servidores lotados em algum campus do IF Fluminense e em 
exercício na Reitoria podem votar em seu campus de origem. Caso optem em 
votar em outro campus, que não seja o seu campus de origem, só 
poderãovotar para o cargo de Reitor. 
 
§3º - Os servidores lotados na Reitoria votarão apenas para o cargo de Reitor.  
 
§ 4º - Os servidores com mais de uma matrícula votarão apenas uma vez, 
utilizando a matrícula de sua escolha. 
 
Art. 19 - As Diretorias-Gerais dos campi do IF Fluminense elaborarão a relação 
de votantes da categoria discente, repassando-a, por meio digital, à Comissão 
Eleitoral Central, até o dia 18 de novembro de 2011 , que a tornará pública até 
23 de novembro de 2011 , para que os discentes verifiquem suas informações 
na relação de votantes. No caso de informação incorreta, o aluno deverá 



solicitar a correção à Comissão Eleitoral Central em um prazo máximo de 4 
dias úteis. 
 
§1º - A Comissão Eleitoral Central deverá publicar a relação definitiva dos 
votantes da categoria discente, segundo o campus, até o 1º dia de campanha, 
como também entregá-la, por meio digital, aos candidatos a Diretor Geral.  
 
§ 2º - O eleitor da categoria discente que estiver regularmente matriculado em 
mais de um curso votará apenas uma vez, utilizando a matrícula de sua 
escolha 
 
.§3° - O eleitor da categoria discente que também for servidor votará apenas 
uma vez, utilizando a matrícula de sua escolha. 
 
 
CAPÍTULO VII - DA NATUREZA DO VOTO 
 
Art. 20 - O voto é facultativo, unitário e secreto, não podendo ser efetuado por 
correspondência ou procuração. 
 
Art. 21 - O processo de votação deverá ser desencadeado por meio de urnas e 
cédulas tradicionais (com uso de papel). 
 
Art. 22 - O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes providências: 
I – no caso de cédulas de papel, as cédulas usadas serão preparadas pela 
Comissão Eleitoral do campus e rubricadas, sendo de cor diferente para cada 
cargo a ser disputado. 
II – a votação se fará em cabine indevassável, onde cada eleitor assinalará a 
sua escolha e depositará a cédula em urna inviolável; 
III – nas cédulas constará o nome de campanha de cada candidato, conforme a 
ordem de sorteio. 
 
Art. 23- O eleitor deverá escolher apenas um dos candidatos concorrentes. 
 
§ 1º- Os votos em branco e os votos nulos não serão computados para 
nenhum dos candidatos. 
 
§ 2º- Serão considerados nulos, a critério das Comissões Eleitorais, quaisquer 
votos que suscitem dúvida sobre a intenção efetiva do eleitor, bem como votos 
que apresentem inequívocos indícios de adulteração ou fraude. 
 
Art. 24 - As Comissões Eleitorais serão responsáveis por providenciar os 
recursos necessários para garantir a eficácia e a legitimidade do processo de 
votação: 
 
I – urnas a serem alocadas nos campi; 
II – relações nominais dos eleitores, específicas por campus, conforme 
estabelecido no Decreto nº 6.986/2009, conforme abaixo especificadas: 
a) servidores Docentes ativos do Quadro Permanente, lotados em cada um dos 
campi; 



b) servidores Técnico-Administrativos em Educação ativos do Quadro 
Permanente, lotados em cada um dos campi; 
c) servidores Docentes e Técnico-Administrativos em Educação ativos do 
Quadro Permanente, lotados na Reitoria; 
d) Alunos com matrícula regular ativa em cada um dos campi. 
 
Art. 25 - A votação dar-se-á no período estabelecido, conforme calendário 
eleitoral, e de acordo com os seguintes procedimentos, quando aplicáveis: 
I – o eleitor apresentará aos mesários, documento de identificação oficial com 
foto, assinando, em seguida, a lista de presença referente à categoria à qual 
pertence; 
II – ser-lhe-á, então, entregue a cédula, devidamente rubricada em sua 
presença, para que o mesmo proceda à votação, depositando seu voto na urna 
referente à sua categoria; 
III – as listas de presenças da votação, as cédulas oficiais não utilizadas, as 
urnas lacradas e todo o material existente deverão ser recolhidos e guardados 
pelasComissões Eleitorais, para início da apuração. 
 
Art. 26 - Encerrado o processo de votação, o Presidente das Comissões 
Eleitorais tomará as seguintes providências: 
I – registro do número de votantes nas listas de presenças das diversas 
categorias, inutilizando os espaços referentes aos ausentes; 
II – registro diário em Ata de todos os atos e fatos relevantes referentes ao 
pleito. 
 
CAPÍTULO VIII - DAS MESAS RECEPTORAS 
 
Art. 27 - O Presidente das Comissões Eleitoraiscoordenará os trabalhos das 
mesas receptoras de votos. 
 
Parágrafo Único - Serão fornecidos a cada Mesa Receptora, com 
antecedência: 
I - cabines de votação; 
II - urnas; 
III - cédulas de votação; 
IV - relação de votantes; 
V - modelo de Ata; 
VI - crachás; 
VII - outros materiais necessários à execução dos trabalhos. 
 
Art. 28 - As Mesas Receptoras receberão, também, dos Presidentes das 
Comissões Eleitorais, instruções específicas sobre os procedimentos de 
votação e de apuração e deverão instalar-se com 30 (trinta) minutos de 
antecedência, no dia da votação. 
 
Art. 29 - Compete aos Presidentes das Mesas Receptoras: 
I – identificar o eleitor; 
II – identificar os fiscais credenciados; 
III – manter a ordem no recinto da votação; 
IV – dirimir, dentro do possível, as dúvidas que ocorrerem; 



V – comunicar ao Presidente da Comissão Eleitoral as ocorrências relevantes; 
VI – encerrar a votação e designar Secretário para lavrar a Ata; 
 
Art. 30 - Compete aos Mesários: 
I - auxiliar o Presidente; 
II - substituí-lo nas ausências e/ou impedimentos ou por delegação; 
III - indicar o nome do eleitor na relação de votação; 
IV - organizar a fila dos eleitores. 
 
Art. 31 - Todos os membros das Comissões Eleitoraisenvolvidos no processo 
de votação serão identificados por crachás, bem como os fiscais de cada 
candidato. 
 
Art. 32 – Haverá mesas receptoras nos Núcleos Avançados e Pólos em 
Educação a Distância a cargo das Comissões Eleitorais dos campi 
responsáveis por estes Pólos.  
 
Art. 33 - Terminada a votação, o Presidente de cada Mesa Receptora 
providenciará: 
a) a lavratura da Ata de Votação, contendo as assinaturas dos membros da 
Mesa e dos Fiscais presentes, número de ausentes, número de votantes e 
outras ocorrências relevantes; 
b) a entrega das urnas e os demais documentos referentes ao processo de 
consulta eleitoral para Diretor Geral ao Presidente da Comissão Eleitoral do 
campus. E no caso do processo de consulta eleitoral para Reitor, será entregue 
ao representante da Comissão Eleitoral Central. . 
 
Parágrafo Único - No caso de impedimento, o Presidente da Mesa Receptora 
poderá ser substituído por outro membro da Mesa Receptora. 
 
 
CAPÍTULO IX – DA FISCALIZAÇÃO 
 
Art. 34 - Cada candidato poderá indicar 1 (um) fiscal e seu respectivo suplente, 
por mesa receptora, além de 1 (um) fiscal, e seu respectivo suplente, por mesa 
apuradora, desde que não façam parte das Comissões Eleitorais. 
 
§ 1º- Só poderão ser fiscais dos candidatos os servidores ativos e permanentes 
pertencentes ao quadro de pessoal e os alunos com matrícula regular e ativa 
no campus do IF Fluminense onde estão ocorrendo as eleições, de acordo com 
o exposto nos artigos 32, 33 e 34 do Estatuto do IF Fluminense. 
 
§ 2º - A inscrição dos fiscais será realizada em ficha própria, conforme modelo 
em anexo (Anexos IV a VII), endereçada às Comissões Eleitorais, no Setor de 
Protocolo da reitoria, quando fiscal do candidato a Reitor e no Setor de 
Protocolo do campus no qual o fiscal atuará, quando fiscal do candidato a 
Diretor Geral.. 
 
 
CAPÍTULO X – DA ELEIÇÃO 



 
Art. 35 – O processo eleitoral dar-se-á em turno único. 
 
 
CAPÍTULO XI – DA APURAÇÃO 
 
 
Art. 36 - O processo de apuração será iniciado conforme Calendário Eleitoral 
contido no anexo I, por mesa apuradora constituída pelas Comissões Eleitorais. 
 
§ 1º A apuração para reitor será centralizada no município de Campos dos 
Goytacazes, no Ginásio Esportivo do Campus Campos- Centro.  
§2º A apuração para diretores gerais de campus ocorrerá no próprio campus, 
em local  a ser definido pela comissão eleitoral local. 
 
Art. 37 - O Presidente da Comissão Eleitoral do campus presidirá os trabalhos 
de totalização dos votos, no caso do processo de consulta eleitoral para Diretor 
Geral, após a conclusão dos trabalhos das mesas receptoras e entrega das 
urnas e da documentação à Comissão Eleitoral do campus, podendo, no caso 
de impedimento, ser substituído por outro membro da Comissão Eleitoral.  No 
caso do processo de consulta eleitoral para o cargo de Reitor, um 
representante da Comissão Eleitoral Central presidirá os trabalhos de 
totalização de votos. 
 
§ 1º- Será aberta uma urna de cada vez, por categoria para conferência, e a 
apuração dos votos será realizada publicamente com os votos misturados após 
conferência da totalização. 
 
§ 2º - No momento da apuração será permitida a presença dos fiscais, em 
espaço previamente definido pelas Comissões Eleitorais. 
 
 
CAPÍTULO XII - DA TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS PELA COMISS ÃO 
ELEITORAL 
 
 
Art. 38 - Para definição do candidato eleito, deverão ser apurados os pesos 
dos votos válidos de cada segmento de forma a atribuir o peso de 1/3 (um 
terço) para a manifestação do corpo D 
Docente, de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo Técnico-
Administrativo em Educação e de 1/3(um terço) para a manifestação do corpo 
discente, conforme o artigo 13º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. 
 
§ 1º- São considerados votos válidos o total de votos, descontados os em 
branco e os nulos. 
 
§ 2º - O cálculo dos percentuais de cada candidato deverá seguir o descrito no 
Decreto nº 6.986/2009, Art. 10, parágrafos 1º e 2º, resultando na seguinte 
equação: 
 



 
 
§ 3° -  O cálculo dos percentuais de votos brancos e nulos será feito da mesma 
forma que o dos percentuais dos candidatos. 
§ 4° -  O resultado da apuração será registrado em ata específica, conforme 
modelo fornecido pela comissão eleitoral. 
 
Art. 39 - Será considerado eleito o candidato que obtiver o maior percentual de 
votos válidos, considerando os pesos e a soma de todos os segmentos, 
conforme o Artigo anterior. 
 
Art. 40 - O desempate, se necessário, respeitará o seguinte critério: 
I - maior tempo de serviço no IF Fluminense, no caso do cargo de Reitor; 
II – maior tempo de serviço no campus, no caso do cargo de Diretor Geral; 
III – maior idade. 
 
Parágrafo único. Permanecendo o empate, caberá ao Conselho Superior se 
pronunciar. 
 
Art. 41 - Os pedidos de recurso deverão ser encaminhados à Comissão 
Eleitoral do campus, no caso das questões relativas ao cargo de Diretor Geral, 
e à Comissão Eleitoral Central, no caso das questões relativas ao cargo de 
Reitor, no prazo estabelecido pelo calendário eleitoral. 
 
 
 
CAPÍTULO XIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 
Art. 42 - O resultado dos Processos Eleitorais para escolha do cargo de Reitor 
e dos Diretores-Gerais dos campi Macaé, Campos Centro e Bom Jesus do 
Itabapoana será encaminhado ao Presidente da Comissão Eleitoral Central que 
o enviará ao Presidente do Conselho Superior, acompanhado de toda a 
documentação pertinente ao Processo Eleitoral, conforme determina o Decreto 
nº 6.986/2009, em seu Artigo 7º, inciso VI, e Artigo 6º, inciso V. 
 



Art. 43  – O Conselho Superior será a instância recursiva máxima no âmbito 
administrativo para as etapas do Processo Eleitoral, passíveis de 
homologação. 
 
Art. 44 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral Central e 
ainda persistindo dúvidas, pelo Conselho Superior. 
 
Art. 45 - Este Regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho 
Superior do IF Fluminense, datado e assinado por seu Presidente. 
 

 
 

COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL 
 
 
 

Presidente:  
Titular: Christiano Carvalho Leal  
Suplente: Gilmar Santos Costa 
 
Secretário: 
Titular:Ítalo Freitas Rocha  
Suplente: Eduardo Paiva Machado 
 
Membros:  
Titular: Gabriel Gomes da Silva Campista  
Suplente: Matheus Campista Mariano 
Titular: Ana Lucia Gomes Gonçalves  
Suplente: Claudia Marcia Pereira Alves 
Titular: Luciano Ferreira Machado  
Suplente: Gabriel Duarte Carvalho 
Titular: Gustavo Carvalho Lemos  
Suplente: Fábio Gustavo Viana Siqueira 
Titular: Daniel Vale Brasil  
Suplente: Wellington de Freitas Duarte 
Titular: Adriano Costa da Silva 
Suplente: Paula Aparecida Martins Borges Bastos 
Titular: Adrian LumbrerasDellatorri 
Suplente: Rafael Vieira de Carvalho Caitano 
  
 

Campos dos Goytacazes, 10 de novembro de 2011. 

 



 
ANEXO I 

CALENDÁRIO ELEITORAL PARA ESCOLHA DO REITOR E DOS 
DIRETORES 

GERAIS DOS CAMPI CAMPOS-CENTRO,MACAÉ E BOM JESUS DO 
ITABAPOANA 

 
Atividade  Período  

Divulgação do Regulamento 11/11/2011 a 16/11/2011 
Inscrição 17/11/2011 das 9 às 20 horas 

Homologação das Inscrições            18/11/2011 das 9 horas às 12 horas 

Recursos 18/11/2011 até 15h 

Resultado dos recursos 18/11/2011 a partir das 19 horas 
Campanha Da 0 hora do dia 19/11 a 24 horas do 

dia 13/12/2011 

Inscrição dos Fiscais                         21/11/2011 ao 25/11/2011 das 9 
horas ás 20 horas 

Votação   14/12/2011 das 9 horas as 21 horas. 
Apuração e Divulgação dos 
resultados 

14/12/2011 (após o término da 
votação) . 

Apresentação de Recursos                15/12/2011 das 9 horas às 12 horas 

Julgamento dos recursos pelas 
Comissões Eleitorais de cada 
campus  e pela Comissão Eleitoral 
Central                 

15/12/2011 a partir das 12 horas até 
às 15 horas 

Homologação do Resultado Final 
das eleições e divulgação pelo 
Conselho Superior                                           

15/12/2011 a partir das 18 horas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO II 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS AO CARGO DE REITO R DO  

IF FLUMINENSE 
 
 
Eu, __________________________________________________________________ 
matrícula SIAPE nº _______________________, ocupante do cargo de Docente, 
venho por meio desta requerer inscrição junto à Comissão Eleitoral Central para 
candidato ao cargo de Reitor do Instituto Federal Fluminense, sob o nome de 
campanha 
_____________________________________________________________________. 
Declaro estar ciente das Normas que regem este processo, bem como estar de acordo 
com o seu cumprimento. 
 

_________________________________, _____ de novembro de 2011. 
 

 
__________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
 

 
 
 
 
 
 
 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS AO CARGO DE  REITOR DO 

IF FLUMINENSE 
 
 
 
Recebemos a inscrição de ______________________________________________ 

como candidato ao cargo de Reitor do IF Fluminense, sob o nome de campanha 

__________________________________________. 

 

 
__________________________, _____ de novembro de 2011. - ___h____min. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do responsável pelo recebimento 

 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO III 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS AO CARGO DE DIRET OR GERAL DE 

CAMPUS 
 
 
Eu, __________________________________________________________________ 
matrícula SIAPE n° _______________________, ocupant e do cargo de 
____________________________________________, venho por meio desta 
requerer inscrição junto à Comissão Eleitoral do campus  para candidato ao cargo de 
Diretor Geral do campus _______________________________, sob o nome de 
campanha __________________________________________. 
Declaro estar ciente das Normas que regem este processo, bem como estar de acordo 
com o seu cumprimento. 
 
 
 

_________________________________, _____ de novembro de 2011. 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 
 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS AO CARGO DE  DIRETOR 
GERAL DE CAMPUS 

 
 
 

Recebemos a inscrição de ______________________________________________ 

como candidato para candidato ao cargo de Diretor Geral do campus _____________, 

sob o nome de campanha __________________________________________. 

 

 
_________________________, _____ de novembro de 2011. - ___h____min. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do responsável pelo recebimento 

 
 
 
 



ANEXO IV 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE FISCAL DE MESA RECEPTORA DE 
CANDIDATO NAS 

ELEIÇÕES PARA REITOR DO IF FLUMINENSE 
 
 
 
Eu,____________________________________________________________,
candidato a Reitor do Instituto Federal Fluminense, venho por meio desta 
requerer inscrição dos Fiscais (Titular e Suplente) abaixo relacionado, que 
atuarão juntos às Mesas Receptoras, do segmento 
___________________________ (Docente/Técn. Administrativo/Discente) no 
processo de consulta eleitoral para o cargo de Reitor.  
 
Titular: ___________________________________________________ 
Suplente: _________________________________________________ 
 
 
Declaro estar ciente das Normas que regem este processo, bem como estar de 
acordo com o seu cumprimento. 
 
 
 

________________________________, _____ de novembro de 2011. 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO V 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE FISCAL DE MESA RECEPTORA DE 
CANDIDATO NAS 

ELEIÇÕES PARA DIRETOR GERAL DE CAMPUS 
 
 
Eu,____________________________________________________________,
candidato a Diretor Geral do campus _______________________, venho por 
meio desta requerer inscrição dos Fiscais (Titular e Suplente) abaixo 
relacionado, que atuarão juntos às Mesas Receptoras, do segmento 
___________________________ (Docente/Técn. Administrativo/Discente) no 
processo eleitoral do referido campus. 
 
Titular: ___________________________________________________ 
Suplente: _________________________________________________ 
 
 
Declaro estar ciente das Normas que regem este processo, bem como estar de 
acordo com o seu cumprimento. 
 
 
 

________________________________, _____ de novembro de 2011. 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VI 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE FISCAL DE MESA APURADORA DE 
CANDIDATO NAS 

ELEIÇÕES PARA REITOR DO IF FLUMINENSE 
 
 
 
Eu,____________________________________________________________, 
candidato a Reitor do Instituto Federal Fluminense, venho por meio desta 
requerer inscrição dos Fiscais (Titular e Suplente) abaixo relacionados, que 
atuarão juntos às Mesas Apuradoras, no processo de consulta eleitoral para o 
cargo de Reitor.  
 
 
Titular: ___________________________________________________ 
Suplente: _________________________________________________ 
 
 
 
Declaro estar ciente das Normas que regem este processo, bem como estar de 
acordo com o seu cumprimento. 
 
 
 
 

________________________________, _____ de novembro de 2011. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VII 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE FISCAL DE MESA APURADORA DE 
CANDIDATO NAS 

ELEIÇÕES PARA DIRETOR GERAL DE CAMPUS 
 
 
 
Eu,____________________________________________________________, 
candidato a Diretor Geral do campus _______________________, venho por 
meio desta requerer inscrição dos Fiscais (Titular e Suplente) abaixo 
relacionados, que atuarão juntos às Mesas Apuradoras, no processo eleitoral 
do referido campus. 
 
 
Titular: ___________________________________________________ 
Suplente: _________________________________________________ 
 
 
 
Declaro estar ciente das Normas que regem este processo, bem como estar de 
acordo com o seu cumprimento. 
 
 
 
 

________________________________, _____ de novembro de 2011. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


