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ELEIÇÃO DA CHAPA PARA O PODER EXECUTIVO DO GRÊMIO ESTUDANTIL EDSON LUÍS - GESTÃO 2022-2023

A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital de abertura do processo eleitoral para eleição dos
cargos do poder executivo do Grêmio Estudantil Edson Luís para o mandato de 1 (um) ano letivo a contar da posse. O edital torna pública
as regras e os processos para a eleição da chapa para o poder executivo do Grêmio do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, dos
cursos Técnicos Subsequentes, dos cursos Técnicos Concomitantes e dos cursos Técnicos PROEJA do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus São Luís - Monte Castelo.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente edital visa organizar o processo eleitoral para o ano/pleito de 2022 da gestão do poder executivo (diretorias) do Grêmio
Estudantil Edson Luís do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus São Luís - Monte Castelo,
este segue todas as normas contidas no Estatuto do Grêmio.

1.2 O processo Eleitoral obedecerá a este Edital, sendo organizado, fiscalizado e cumprido pela comissão eleitoral, em conjunto com o
Departamento de Assuntos Estudantis e com a direção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA)
Campus São Luís - Monte Castelo.

1.3 Todo o processo será desenvolvido de forma on-line, tanto o processo de inscrição e homologação quanto o processo de votação
será online.

1.4 Seguinte à norma do artigo 49º do Estatuto do Grêmio, todo estudante tem seu direto de votar e o seu voto é secreto, desta forma o
eleitor não deve se preocupar com qualquer constrangimento da espécie.

1.5 Corroborando com o item 1.4, será vedado em quaisquer circunstâncias a divulgação do voto, logo este é individual, subjetivo e
direto.

1.6 A duração do mandato de cada cargo será no máximo de 1 (um) ano a contar da data de posse do mesmo.

2. DA COMISSÃO ELEITORAL

2.1 Compete à Comissão Eleitoral divulgar, realizar e coordenar o processo eleitoral.

2.2 A comissão Eleitoral é composta pelas seguintes membros:

2.2.1 Carla Gomes de Faria (Chefe do Departamento de Assuntos Estudantis) -  Presidente 

2.2.2 Angela Maria Silva Souza (Docente)

2.2.3 Alexsandra Sousa Aick (Assistente Social)

2.2.4 Aymê Thayene do Lago Barros (Discente)

2.2.5 Maiana de Almeida Bastos (Discente)

2.2.6 Tony Alef de Carvalho da Silva (Discente)

2.2.7 Dayse Mirelly Santana Teixeira (Discente)

2.3 A Comissão Eleitoral compete:

2.3.1 Coordenar, fiscalizar e supervisionar as eleições;

2.3.2 Deliberar sobre recursos interpostos;

2.3.3 Decidir sobre impugnação de votos;

2.3.4 Atuar como junta de consolidação dos resultados eleitorais.

3. DO CRONOGRAMA



ATIVIDADE LOCAL DATA

Publicação
do Edital

página do campus e página do grêmio (montecastelo.ifma.edu.br/gremio-estudantil-edson-luis) 01/04/2022

Período de
Inscrição da
Chapa

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYYstZlHZO2lyFMyimMq8nley0Z9LXr9m75QSmcSgPU8Pc4Q/viewform?
usp=sf_link

04 a
08/04/2022

Resultado
Preliminar
das Chapas
Homologadas

página do campus e página do grêmio (montecastelo.ifma.edu.br/gremio-estudantil-edson-luis) 12/04/2022

Interposição
de Recurso
contra as
Chapas
Homologadas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenVo0PLcrO_zFHkzyqQftqNttZmP2tXv2UEEX_m0eDd8icQA/viewform?
usp=sf_link

13 a
14/04/2022

Resultado
Final das
Chapas
Homologadas

página do campus e página do grêmio (montecastelo.ifma.edu.br/gremio-estudantil-edson-luis) 19/04/2022

Campanha
Eleitoral das
Chapas

Redes Sociais das Chapas 20 a
27/04/2022

Votação Link que será disponibilizado 28/04/2022
das 8h às
20h

Apuração Link que será disponibilizado 29/04/2022
0h

Interposição
de Recursos
contra a
Apuração

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenVo0PLcrO_zFHkzyqQftqNttZmP2tXv2UEEX_m0eDd8icQA/viewform?
usp=sf_link

30/04/2022

Homologação
do Resultado

página do campus e página do grêmio (montecastelo.ifma.edu.br/gremio-estudantil-edson-luis) 03/05/2022

Posse Teatro Viriato Correa 06/05/2022

4. DOS CARGOS

4.1 Seguindo as normas do artigo 41° do Estatuto do Grêmio Edson Luís, todo e qualquer brasileiro nato ou naturalizado matriculado e
frequente do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, dos cursos Técnicos Subsequentes, dos cursos Técnicos Concomitantes e dos
cursos Técnicos PROEJA do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus São Luís - Monte Castelo
pode-se candidatar a qualquer cargo do poder executivo do Grêmio.

4.2 O Poder Executivo do Grêmio Estudantil Edson Luís possui os seguintes cargos segundo o artigo 15° do Estatuto do Grêmio Edson
Luís:

4.2.1 Coordenador Geral I

4.2.2 Coordenador Geral II

4.2.3 Coordenador Geral III

4.2.4 Secretário-Geral

4.2.5 1º Secretário

4.2.6 Tesoureiro Geral

4.2.7 1º Tesoureiro

4.2.8 Diretor de Comunicação

4.2.9 1º Diretor de Comunicação

4.2.10 Diretor de Imprensa



4.2.11 1º Diretor de Imprensa

4.2.12 Diretor de Questões Sociais

4.2.13 1º Diretor de Questões Sociais

4.2.14 Diretor de Esportes e Lazer

4.2.15 1º Diretor de Esportes e Lazer

4.2.16 Diretor de Cultura

4.2.17 1º Diretor de Cultura

4.2.18 Diretor de Saúde e Meio Ambiente

4.2.19 1º Diretor de Saúde e Meio Ambiente

4.2.20 Diretor de Assuntos Estudantis I

4.2.21 Diretor de Assuntos Estudantis II

4.2.22 1º Suplente

4.2.23 2º Suplente

4.2.24 3º Suplente

4.3 Os deveres e atribuições de cada cargo podem ser encontrados do artigo 16° ao artigo 33° do Estatuto do Grêmio Estudantil Edson
Luís.

4.4 Todos os cargos (integrantes) devem representar os alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA) Campus São Luís - Monte Castelo e cumprir em todas as circunstâncias o Estatuto do Grêmio Estudantil Edson Luís.

5. DOS ELEGÍVEIS

5.1 São elegíveis para os cargos do poder Executivo do Grêmio Estudantil Edson Luís todos estudantes matriculados e frequentes no
Ensino Médio Integrado, Técnicos Subsequentes, Técnicos Concomitantes e PROEJA do (IFMA) Campus São Luís - Monte Castelo.

6. DA INSCRIÇÃO

6.1 As inscrições serão realizadas no período de 04 a 08 de abril de 2022, por meio do preenchimento do formulário eletrônico (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYYstZlHZO2lyFMyimMq8nley0Z9LXr9m75QSmcSgPU8Pc4Q/viewform?usp=sf_link)

6.2 No ato de inscrição, os candidatos deveram preencher todo o formulário, não podendo deixar omissa quaisquer informações, caso
porventura haja omissão de informação a inscrição será anulada, imediatamente.

6.3 Estando a inscrição anulada a chapa tem direito de fazer outra, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, isso ocorre através da
interposição de recursos para o ato de inscrição.

6.4 Só serão aceitas inscrições com todos os integrantes que compõem uma chapa de acordo com o item 3.2. Sendo vedadas inscrições
independentes.

6.5 Não serão aceitas inscrições fora do prazo.

6.6 As chapas com inscrições homologadas serão divulgadas no dia 12 de abril de 2022, nos meios de comunicação oficiais do Campus
e na página do Grêmio Edson Luís (montecastelo.ifma.edu.br/gremio-estudantil-edson-luis/).

6.7 Recursos contra a homologação poderão ser interpostos no dia 13 e 14 de abril de 2022, através do preenchimento do formulário de
recurso (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenVo0PLcrO_zFHkzyqQftqNttZmP2tXv2UEEX_m0eDd8icQA/viewform?usp=sf_link)

6.8 A relação final com as chapas inscritas será divulgada no dia 19 de abril de 2022, nos meios de comunicação oficiais do Campus e
na página do Grêmio Edson Luís (montecastelo.ifma.edu.br/gremio-estudantil-edson-luis/).

7. DA CAMPANHA

7.1 A campanha deve acontecer no período de 20 a 27 de abril de 2022.

7.1.1 A campanha poderá ser realizada por meio das mídias sociais.

7.1.2 A propaganda das chapas será através de material conseguido ou confeccionado pela própria chapa.

Parágrafo Único. É vetada a ajuda de qualquer pessoa que trabalhe na Escola à chapa, na criação, confecção, ou fornecimento de
material ou dinheiro para a propaganda eleitoral.

7.2 Serão proibidas campanhas fora do prazo determinado no 7.1 (caso ocorra essa infração a chapa será penalizada pela Comissão,
podendo acarretar a cassação).

7.3 O conteúdo das propagandas não pode ter caráter ofensivo a qualquer concorrente



de outras chapas (caso ocorra essa infração a chapa será penalizada pela Comissão, podendo acarretar a cassação).

7.4 Durante o período de campanha estipulado por este edital é proibido e considerado atos desalinhados com a defesa do direito
estudantil e da democracia, tais atos:

a) Compra de voto;

b) Tratar os oponentes de campanha com termos vulgares e que fujam do conteúdo necessário a ser debatido;

c) Utilização de meios não convenientes para a campanha, ou seja, que não promovam a democracia, a harmonia, o respeito e a
honestidade;

d) Quebra das regras deste edital.

7.5 Os atos referidos no 7.4 serão discutidos, analisados e penalizados e/ou absolvidos pela Comissão Eleitoral.

8. DA VOTAÇÃO

8.1 A votação acontecerá no dia 28 de abril de 2022, das 08h às 20h horas via formulário eletrônico de votação a ser disponibilizado no
dia da votação nos meios de comunicação oficiais do Campus São Luís - Monte Castelo.

8.2 Não será aceito em nenhuma circunstância algum voto anterior e/ou posterior ao período estipulado pela Comissão Eleitoral.

8.3 Para votar, o aluno deve acessar o formulário eletrônico de votação com seu e-mail acadêmico, preencher os seus dados pessoais
(nome completo, número de matrícula, Curso e Turma), selecionar a chapa de sua preferência e deverá clicar no botão ‘Enviar’ do
formulário para que o voto seja registrado.

Parágrafo Único – A fiscalização e o desenvolvimento de todo o processo de votação, é somente incumbida a responsabilidade a
Comissão Eleitoral.

9. DA APURAÇÃO

9.1 A apuração será realizada pela Comissão Eleitoral, com a presença de membros da Comissão e um fiscal de cada chapa, sendo o
registro oficializado em ata e a divulgação publicada no site logo após a conclusão.

9.2 A apuração será no dia 29 de abril de 2022, será proclamada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos, devendo o relatório
do ato da apuração registrar as principais ocorrências e a relação nominal dos candidatos vitoriosos.

9.3 Caso ocorra o registro de apenas uma chapa, essa precisará obter maioria simples dos votos.

9.4 A apuração dos votos será virtual, estarão no ambiente da plataforma Google Meet, os seguintes integrantes: todos os membros da
Comissão Eleitoral e um membro representante/fiscalizador de cada chapa devidamente inscrita, para realizar a apuração.

9.5 Ao final da apuração será contabilizado os votos e será anunciado o resultado final da votação, divulgando o nome da chapa
vencedora.

10. DOS MEMBROS FISCALIZADORES DE CHAPA

10.1 Cada chapa deverá apresentar no ato de inscrição um membro representante desta para acompanhar e fiscalizar a apuração via
reunião na plataforma Google Meet, com o link, que a Comissão irá divulgar um dia antes.

10.2 Os membros fiscalizadores deveram estar atentos durante o ato de apuração para uma eventual defesa de pontos de vista de sua
chapa que este representa, dentro de um recurso documentado e apresentado a Comissão Eleitoral, dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas após a apuração do resultado, através do preenchimento do formulário de recurso
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenVo0PLcrO_zFHkzyqQftqNttZmP2tXv2UEEX_m0eDd8icQA/viewform?usp=sf_link).

11. DA POSSE E DO MANDATO

11.1 A posse da chapa vencedora será realizada em assembleia no Teatro Viriato Correa para todos os estudantes e autoridades
convidadas no dia 06 de maio de 2022.

11.2 O mandato é de um ano, contado do dia da assembleia de posse.

11.3 Um mês antes do fim do mandato cabe à Diretoria do Grêmio convocar assembleia para eleição de nova Comissão Eleitoral, dando
início a um novo processo eleitoral.

São Luís - MA, 1º de abril de 2022.

(assinado eletronicamente)

Carla Gomes de Faria

Presidente da Comissão Eleitoral
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