
Edital de Eleição para o Conselho de Ética 

A Diretoria do Grêmio Estudantil União, Luta e Conselho (GEULC) no uso de suas 

atribuições torna pública a abertura do processo eleitoral para a escolha dos membros do 

Conselho de Ética para o ano de 2020, que será redigido por este edital, de acordo com o 

cronograma (Anexo I) e demais normas aplicáveis ao tema. 

Ficam convocados os alunos dos cursos Superiores, Técnicos Integrados ao Ensino Médio e 

Técnicos Concomitantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Triângulo Mineiro (IFTM) Campus Ituiutaba, a participarem da eleição a ser realizada 

conforme este edital.  

1. DO OBJETIVO 

1.1 O presente Edital tem por objetivo estabelecer normas e procedimentos necessários à 

realização da eleição dos membros representantes dos Discentes para a composição do 

Conselho de Ética, para o ano de 2020. 

1.2 A chapa será composta por membros estudantes dos cursos Superiores, Técnicos 

Integrados ao Ensino Médio e Técnicos Concomitantes do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) Campus Ituiutaba, sendo 1 (um) titular e 

1 (um) suplente. 

1.3 Os candidatos inscritos nas chapas serão eleitos por voto secreto, pela plataforma presente 

no Virtual IF, classificados de acordo com a ordem decrescente dos votos. Os candidatos 

eleitos terão mandato de 1 (um) ano, a partir da data da posse, conforme o Art.18 do Estatuto 

do Grêmio Estudantil União, Luta e Conselho (GEULC).  

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 As inscrições serão realizadas em 11 de novembro de 2019, SOMENTE pelo e-mail da 

Diretoria do Grêmio Estudantil (geulciftm@gmail.com) que deverá seguir o Anexo II, no 

horário das 7h às 19h. 

2.2 A lista de candidatos de cada chapa inscrita para o Conselho de Ética será divulgada 

conforme o cronograma (Anexo I) através do site do IFTM (www.iftm.edu.br/ituiutaba). 

2.3 As chapas para o Conselho de Ética deverão ser completas (2 integrantes), seguindo a 

seguinte composição: 



a) Titular; 

b) Suplente. 

2.4 Os candidatos obrigatoriamente terão que ser alunos regularmente matriculados no IFTM 

Campus Ituiutaba. 

2.5 Após a inscrição da chapa, os integrantes receberão um e-mail deferindo ou indeferindo a 

candidatura da chapa. 

2.6 Não serão permitidas as inscrições dos discentes que: 

a) Estiverem no primeiro ou no último ano dos cursos Superiores, Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio e/ou Técnicos Concomitantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) Campus Ituiutaba; 

b) Receberam advertência no ano de 2019; 

c) Foram suspensos, em qualquer período do curso. 

2.7 A divulgação das chapas concorrentes será no dia 12 de novembro de 2019 no site do 

IFTM (www.iftm.edu.br/ituiutaba) e nos murais do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia - Campus Ituiutaba. 

3. DA CAMPANHA 

3.1 As campanhas se darão em 14 de novembro de 2019; 

3.2 São proibidas campanhas fora do período estipulado; 

3.3 É proibida a “boca de urna”; 

3.4 A campanha poderá ser feita através de banners, faixas, internet, adesivos e panfletos. 

3.5 O conteúdo divulgado não poderá ter caráter ofensivo a qualquer concorrente; 

3.5.1 A punição por contrariedade a este item é de exclusão do candidato infrator 

do processo eleitoral. 

4. DA ELEIÇÃO  

4.1 A votação ocorrerá na plataforma presente no Virtual IF, dia 18 de novembro de 2019, 

das 08:00 (oito horas da manhã) às 20:00 (oito horas da noite). 



4.2 O resultado será disponibilizado a partir do dia 19 de novembro de 2019.  

4.3 Será eleita a chapa que obtiver a maior quantidade de votos. 

Parágrafo único: Em caso de empate, haverá nova eleição, sendo a Diretoria do 

Grêmio Estudantil responsável por encaminhar o novo processo eleitoral. 

5. DA POSSE  

5.1 A posse dos membros do Conselho de Ética eleitos dar-se-á solenemente no dia 02 de 

dezembro de 2019. 

5.2 Deverão estar presentes os candidatos eleitos, a Diretoria do Grêmio Estudantil União, 

Luta e Conselho (GEULC) e os demais membros do Conselho de Ética. 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Os casos omissos não comtemplados por este edital serão resolvidos pela Diretoria do 

Grêmio Estudantil União, Luta e Conselho (GEULC). 

6.2 Em caso de dúvidas sobre o presente edital, deve-se enviar para o e-mail da Diretoria do 

Grêmio Estudantil União, Luta e Conselho (geulciftm@gmail.com). 

6.3 Este Edital entra e vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

Diretoria do Grêmio Estudantil União, Luta e Conselho 

Beatriz Iunes Lapera 

Presidente do Grêmio Estudantil União, Luta e Conselho 



Anexo I 

Cronograma 

ITEM EVENTO DATA 

01 Publicação do Edital 08/11/2019 

02 Inscrição das chapas 11/11/2019 

03 Divulgação dos inscritos 12/11/2019 

04 Campanha Eleitoral 14/11/2019 

05 Eleição 18/11/2019 

06 Apuração 18/11/2019 

07 Divulgação do Resultado da Apuração 
A partir de 

19/11/2019 

08 Posse dos Eleitos 02/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II 

 

Deverão conter no e-mail, os seguintes requisitos: 

1. Nome completo dos candidatos das chapas; 

1.1 A ordem dos nomes deverá seguir a seguinte ordem: 

a) Nome do Candidato a Titular do Conselho de Ética; 

b) Nome do Candidato a Suplente do Conselho de Ética; 

2. Carteira de identidade ou Identidade Estudantil Emitida pelo IFTM dos candidatos das 

chapas em arquivo; 

3. Informações sobre advertências já sofridas, no período anterior ao ano de 2019; 

4. Curso e período dos candidatos das chapas. 

 


