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EDITAL Nº 01/2020 

ELEIÇÃO PARA COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

O Instituto Federal de Alagoas – Campus Viçosa, por meio do colegiado do curso técnico em 

Administração na forma subsequente ao ensino médio, torna público o presente edital de eleição 

para preenchimento de vaga para a função de coordenador do curso técnico em Administração e 

convoca os membros do colegiado para eleição, a ser realizada em 20 de julho de 2020, em 

conformidade com o disposto na Deliberação N°50/CEPE – IFAL, de 19 de outubro de 2016. 

1. DA ELEIÇÃO 

1.1 A eleição para coordenador do curso técnico em Administração dar-se-á mediante votação 

realizada pelos membros do colegiado do curso. 

1.2 Poderá ser candidato qualquer professor efetivo com dedicação exclusiva lotado e em 

exercício no Campus Viçosa que seja membro do colegiado do curso técnico em Administração. 

1.3 Os candidatos terão 2 (dois) dias úteis para realizar a campanha eleitoral. 

1.4 Será eleito o candidato que tiver maioria simples dos votos computados. 

1.5 O voto deverá ser direto. 

1.6 Caso não haja inscrição de candidatos, o diretor-geral indicará o coordenador. 

1.7 A comissão que conduzirá o processo eleitoral deverá ser composta pelo então coordenador 

do curso e dois servidores em exercício no Campus Viçosa. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 O período de inscrição será de 06/07/2020 a 07/07/2020. 

2.2 As inscrições serão feitas mediante preenchimento e envio da FICHA DE INSCRIÇÃO 

(ANEXO 1 disponível em  < https://forms.gle/RaCgesSrYfV4eFiM6>), na qual consta o 

TERMO DE CIÊNCIA DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE CURSO) 

 

3. DO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Etapas Datas 

Inscrição 06 a 07/07/2020 

Homologação das inscrições 08/07/2020 

Interposição de recursos contra a homologação das inscrições 09/07/2020 

Resultado da interposição de recursos contra a homologação das 

inscrições 

10/07/2020 

Campanha eleitoral e exposição de propostas 20 e 21/07/2020 

Eleição 22/07/2020 

Divulgação do resultado provisório 22/07/2020 

Interposição de recursos contra o resultado provisório 23/07/2020 

Homologação do resultado 24/07/2020 

 

4. DA CAMPANHA E PROPAGANDA 
 

4.1 A campanha e a propaganda do candidato deverão ser pautadas pelo princípio da ética e do 

decoro. 
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4.2 O candidato poderá utilizar todo e qualquer meio de divulgação e propaganda legalmente 

aceito. 

 

5. DIVULGACAO DOS CANDIDATOS 

 

5.1 A relação de candidatos será enviada ao e-mail institucional dos membros do colegiado e 

publicada no site do campus. 

 

6. DOS RECURSOS 

 

6.1 Os recursos deverão ser encaminhados ao e-mail da coordenação do curso 

(ctadm.vicosa@ifal.edu.br), respeitando os prazos estabelecidos pelo cronograma eleitoral, 

estipulado no item 3 deste edital. 

 

7. DA HOMOLOGAÇÃO 

 

7.1 A homologação do resultado da eleição ocorrerá em 24 de julho de 2020. 

 

8. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DA ELEIÇÃO 

8.1 A eleição ocorrerá na quarta-feira 22/07/2020, entre 9h e 14h, via formulário digital, cujo 

link será divulgado no dia da eleição. 

9. DA APURACAO DOS VOTOS 

9.1 A apuração e divulgação dos resultados provisórios dos votos serão no dia 22/07/2020. 

9.2 Os resultados provisório e finais serão afixados no site do campus nos dias 22/07/2020 e 

24/07/2020, respectivamente. 

10. DO MANDATO 

10.1 A representação do coordenador de curso terá um mandato de 02 (dois) anos permitida a 

reeleição por uma única vez. 

11. DA POSSE 

11.1 O diretor-geral do Campus Viçosa efetivará o coordenador eleito via portaria interna um 

dia após a dispensa da função do atual coordenador do curso. 

12. DAS DISPOSICOES FINAIS 

12.1 Cabe a Comissão Eleitoral, em caso de necessidade, estabelecer atos normativos 

complementares a esse edital. 

12.2 Os casos omissos neste edital serão julgados pela Comissão Eleitoral. 

Viçosa/AL, 03 de julho de 2020 

Fernando Valério Ferreira de Brito 
Coordenador do Curso Técnico em Administração  
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ANEXO 1 -FICHA DE INSCRIÇÃO 

(disponível em  < https://forms.gle/RaCgesSrYfV4eFiM6>) 


