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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí

 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG
37 3431 4966  - www.ifmg.edu.br

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6 DE 13 DE JULHO DE 2021

 

Dispõe sobre a escolha dos membros da Comissão Própria de Avaliação no
âmbito do IFMG- Campus Bambuí.

 

Art. 1º - As normas para a escolha dos membros da Comissão Própria de Avaliação (CPA) no âmbito do Campus Bambuí, considerando a Resolução do
Conselho Superior do IFMG nº 03, de 12 de março de 2021, estão previstas neste regulamento único, específico para a comissão local do Campus
Bambuí.
Parágrafo Único. A Comissão Própria de Avaliação (CPA), prevista no Art. 11 da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e regulamentada pela Portaria
Ministerial nº 2.051, de 09 de julho de 2004, tem por finalidade a condução do processo de autoavaliação, a sistematização e a prestação das
informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.
Art. 2º - O processo para eleição dos membros da CPA será conduzido por uma Comissão Eleitoral designada pelo Diretor Geral do IFMG - Campus
Bambuí.
§ 1º - A Comissão Eleitoral do Campus deverá ser formada por pelo menos um servidor de cada segmento participante do pleito.
§ 2º - Devido à pandemia do COVID-19, todo o processo eleitoral será conduzido de forma on-line.
Art. 3º - Serão eleitos neste processo os seguintes membros da Comissão Provisória de Avaliação (CPA) Local:
I – 1 (hum) representante docente titular e 1 (hum) suplente;
II – 1 (hum) representante técnico-administrativo em Educação titular e 1 (hum) suplente;
III – 1 (hum) representante discente titular e 1 (hum) suplente;
Parágrafo Único. Os representantes titular e suplente da sociedade civil organizada serão designados pela Direção Geral do IFMG - Campus Bambuí.
Art. 4º - Poderão ser candidatos em seus respectivos segmentos:
I - Os docentes administrativos do quadro permanente do Campus;
II - Os técnicos-administrativos do quadro permanente do Campus;
III - Os discentes regularmente matriculados em cursos superiores no Campus no presente semestre.
Parágrafo Único. Estão impedidos de se candidatarem:
I - Os membros das comissões eleitorais central e locais;
II - Os servidores docentes e técnicos administrativos licenciados ou afastados cuja natureza das licenças ou afastamentos impeçam o exercício da
função.
Art. 5º - As inscrições dos candidatos deverão ser feitas preferencialmente pelo Formulário Google no link https://forms.gle/2cD7yXLVrteWgR9k6 ou,
alternativamente, pelo envio do formulário do Anexo II ao e-mail: cecpa.bambui@ifmg.edu.br.
Parágrafo único. No ato da inscrição, independente da forma escolhida, os candidatos deverão:
I - preencher o formulário de inscrição;
II - anexar cópia de documento de identidade com fotografia;
III - anexar declaração de lotação emitida pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas (GEP), contendo o tempo de serviço no IFMG, no caso dos
docentes e dos técnicos-administrativos;
IV - anexar declaração de matrícula no presente semestre, contendo a data do ingresso no curso, emitida pela Secretaria de Registro Acadêmico
(secretaria_superior.bambui@ifmg.edu.br), no caso dos discentes.
 
Art. 6º - A Comissão Eleitoral publicará no sítio do IFMG - Campus Bambuí as listas das candidaturas homologadas conforme cronograma (Anexo I).
§ 1º - Em caso de indeferimento da inscrição, caberá recurso interposto em até 24 (vinte e quatro) horas;
§ 2º - O recurso deverá ser enviado para o e-mail cecpa.bambui@ifmg.edu.br;
§ 3º - Após o prazo de recurso, será divulgada a lista com a homologação final.
Art. 7º - Caso o número de candidatos inscritos em algum segmento não ultrapasse os quantitativos estabelecidos pelo Art. 3º desta Instrução
Normativa, os mesmos serão conduzidos por aclamação e será dispensado o pleito naquele segmento.
§ 1º - Caso o número de candidatos inscritos seja igual ao quantitativo estabelecido para o segmento e não houver um consenso entre os candidatos, o
representante titular será o candidato com mais tempo de serviço na instituição.
§ 2º - Caso o número de candidatos inscritos seja inferior ao quantitativo estabelecido para o segmento, os membros faltantes deverão ser indicados pelo
Diretor Geral do Campus.
Art. 8º - São eleitores:
I - Os servidores docentes e técnicos administrativos do quadro permanente do Campus Bambuí, conforme listagem fornecida pela Coordenadoria
Gestão de Pessoas (GEP) do IFMG - Campus Bambuí;
II – Os discentes regularmente matriculados no presente semestre do IFMG - Campus Bambuí.

https://forms.gle/2cD7yXLVrteWgR9k6
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Parágrafo único. Estão impedidos de votar:
I – os servidores substitutos, visitantes, temporários e terceirizados;
II - os servidores licenciados sem vencimento;
III - os discentes que estiverem com o curso trancado.
Art. 9º - Cada eleitor terá direito a apenas um voto.
Art. 10º - É vedada, durante a campanha eleitoral, sob qualquer pretexto, a utilização de recursos financeiros, materiais ou patrimoniais, do site
institucional e comunicacao.bambui@ifmg.edu.br do IFMG - Campus Bambuí, para cobertura de campanha eleitoral, sob pena de cancelamento da
inscrição da candidatura, ficando ressalvadas as promoções de iniciativa da Comissão Eleitoral.
Art. 11 - No caso dos servidores docentes e técnicos administrativos, a campanha eleitoral poderá ser realizada, dentro do prazo previsto no Anexo I,
mediante a utilização do e-mail institucional, desde que a mesma se atenha à divulgação das propostas e metas a serem desenvolvidas na CPA e, em
hipótese alguma, serão admitidas ofensas diretas ou indiretas a candidatos.
Parágrafo único. No caso dos discentes, a campanha eleitoral poderá ser realizada, dentro do prazo previsto no Anexo I e, em hipótese alguma, serão
admitidas ofensas diretas ou indiretas a candidatos.
Art. 12 - No dia da votação, não será permitido nenhum tipo de campanha eleitoral.
Art. 13 - As denúncias, devidamente fundamentadas, deverão ser encaminhadas pelo e-mail cecpa.bambui@ifmg.edu.br e serão apuradas pela Comissão
Eleitoral.
Art. 14 - Verificada a procedência da denúncia, a Comissão Eleitoral tomará as medidas cabíveis, podendo resultar no cancelamento da inscrição do
candidato responsável pela infração.
Art. 15 - Ao cancelamento da inscrição de candidato contemplado no parágrafo anterior, caberá recurso, interposto em 24 (vinte e quatro) horas, por
meio do e-mail cecpa.bambui@ifmg.edu.br.
 
Art. 16 - A votação ocorrerá no  formato  eletrônico no período determinado pela Comissão Eleitoral, conforme Anexo I, e sob a coordenação da
mesma, de acordo com os seguintes procedimentos gerais:
I – os eleitores receberão um e-mail contendo o link que os redirecionará para o endereço eletrônico onde ocorrerá a votação on-line;
II – a votação ocorrerá do dia 24/08/2021 às 23:59 horas do dia 26/08/2021;
III – o voto será secreto;
IV – os votos brancos e nulos não serão computados para nenhum dos candidatos ou opções.
Parágrafo único. Caso o servidor ou discente não receba o link de votação em seu e-mail, poderá entrar em contato com a Comissão Eleitoral pelo e-
mail cecpa.bambui@ifmg.edu.br, em até 24 (vinte e quatro) horas após o início do período de votação para que sejam tomadas as devidas providências.
Art. 17 - O pleito se dará conforme os seguintes procedimentos específicos, além dos constantes no Art. 16:
I - a lista dos candidatos titulares para votação estará em ordem alfabética;
II - o votante deverá escolher um dos candidatos;
III - encerrada a votação, a Comissão Eleitoral registrará a classificação dos candidatos, em ordem decrescente de número de votos, para fins de
consolidação do pleito;
IV – serão declarados eleitos os candidatos que obtiverem maior votação;
V – havendo empate entre candidatos, o critério de desempate deverá obedecer à seguinte ordem:
a) maior tempo de serviço no IFMG, no caso dos servidores docentes e técnicos administrativos, e maior tempo de ingresso no curso, no caso dos
discentes;
b) maior idade, para todos os segmentos.
Art. 18 - A homologação dos resultados da eleição dar-se-á após o término da apuração dos votos, conforme o cronograma constante no Anexo I.
Art. 19 - Após a publicação dos resultados da eleição, os recursos poderão ser encaminhados à Comissão Eleitoral em até 24 (vinte e quatro) horas pelo
e-mail cecpa.bambui@ifmg.edu.br.
Art. 20 - Compete à Comissão Eleitoral analisar e julgar os recursos, bem como resolver os casos omissos dentro do processo eleitoral.
Parágrafo único. Caso necessário, em segunda instância, os recursos serão levados à Direção Geral, que deliberará sobre a questão levantada.
Art. 21 - A Comissão Eleitoral encaminhará ao Diretor Geral do IFMG - Campus Bambuí relatório da eleição com os nomes dos candidatos eleitos, para
que sejam tomadas as medidas cabíveis.
Art. 22 - O mandato dos representantes eleitos por este pleito terá duração de 3 (três anos), podendo haver 1 (uma) recondução por igual período.
§ 1º - O mandato a que se refere o caput deste Artigo deverá acompanhar o período trienal do processo de autoavaliação institucional estabelecido pelo
INEP, tendo início logo após a entrega do Relatório Final de Autoavaliação Institucional do triênio analisado e término com a entrega do Relatório Final
de Autoavaliação Institucional do período subsequente.
§ 2° - Em caso de vacância de membro titular e/ou suplente, o presidente da CPA deverá solicitar a indicação de novo membro ao Diretor Geral do
Campus, após a declaração oficial de vacância.
 

ANEXO I – CRONOGRAMA ELEITORAL

Data/Horário Evento

19/07/2021 Abertura do processo eletivo

19/07/2021 a 08/08/2021 Inscrições das candidaturas

10/08/2021 Publicação das candidaturas

11/08/2021 Interposição de recurso

13/08/2021 Publicação da homologação das inscrições pós-recurso
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14/08/2021 a 23/08/2021 Campanha eleitoral

24/08/2021 até 26/08/2021 às 23:59 Votação

A partir de 31/08/2021 Divulgação do resultado da eleição

01/09/2021 Interposição de recurso

A partir de 03/09/2021 Publicação do resultado final

 
ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CANDIDATURA

A MEMBRO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA)
 
CANDIDATURA AO SEGMENTO:
(    ) Docente (    ) Técnico administrativo   (    ) Discente
 
DADOS DO(A) CANDIDATO(A):
 
Nome legível: ___________________________________________________________
SIAPE ou nº de matrícula: _________________________
 
ANEXAR A ESTE FORMULÁRIO:
- CÓPIA DO DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIDADE COM FOTO (TODOS OS SEGMENTOS).
- DECLARAÇÃO DE LOTAÇÃO NO DEPARTAMENTO CONSTANDO O TEMPO DE SERVIÇO (NO CASO DE SERVIDORES
DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS).
- DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA CONSTANDO O ANO DE INGRESSO NO CURSO (NO CASO DE DISCENTES)
secretaria_superior.bambui@ifmg.edu.br
 
 
Eu, candidato a membro da CPA, estou ciente das normas constantes no Regulamento Eleitoral.
 
Bambuí, _________ de _____________ de 2021
 
________________________________
Assinatura do candidato
 

ANEXO III
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

 
Nome do(a) candidato(a): ___________________________________________________

Motivo do recurso:
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Diretor(a) Geral, em 13/07/2021, às 19:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador 0896026 e o código CRC
70157866.

23209.002591/2021-51 0896026v1


