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EDITAL Nº 37/2022 

DA ELEIÇÃO DO COORDENADOR DA COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA 
MECÂNICA DO IFES CAMPUS SÃO MATEUS 

 

O Diretor-geral do Ifes – Campus São Mateus, no uso de suas atribuições legais, juntamente com 
a comissão responsável pelo processo eleitoral para escolha do Coordenador da Coordenadoria 
do Curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus São Mateus, 
designada pela Portaria nº 443, de 22 de novembro de 2022, considerando a Resolução do 
Conselho Superior nº 07/2021, torna público por meio deste edital o calendário e as normas do 
referido processo eleitoral: 

 

1. Da finalidade 

O presente edital tem por objetivo normatizar o processo de escolha do Coordenador da 
Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica do Campus São Mateus. 

 

2. Dos candidatos 

Os candidatos à Coordenador da Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica deverão 
cumprir os seguintes requisitos: 

a) Ser efetivo do corpo docente do Ifes Campus São Mateus; 

b) Estar localizado na Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica; 

c) Trabalhar em regime de 40 horas semanais ou Dedicação Exclusiva. 

 

3. Da vigência 

O coordenador de curso eleito terá mandato de 02 anos, a partir da data de nomeação. É 
permitida a recondução à função em mandatos alternados e apenas 1 (uma) vez em mandatos 
consecutivos. 

 

4. Dos aptos a votar 

Poderão participar da eleição, na qualidade de votantes: 



I.  Estudantes do curso de Engenharia Mecânica, devidamente matriculados; 

II. Servidores efetivos lotados na Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica; 

III. Docentes que atuaram no curso no ano do processo eleitoral ou nos 2 (dois) anos anteriores 
a ele, independentemente de estarem lotados ou não na Coordenadoria. 

 

5. Das inscrições dos candidatos 

Os candidatos deverão enviar um e-mail contendo o texto conforme consta no ANEXO I deste 
edital, devidamente preenchido, em cópia para os e-mails dos membros da comissão responsável 
pelo processo eleitoral: alcides.hora@ifes.edu.br, artur.maioli@ifes.edu.br e 
paulo.helker@ifes.edu.br, conforme o Cronograma. 

 

6. Da eleição 

a) Os candidatos terão 5 (cinco) dias úteis para realizar a campanha eleitoral. 

b) Caso haja a inscrição de somente 1 (um) candidato, não haverá votação, e a candidatura do 
mesmo será deliberada em reunião da Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica. 

c) A eleição será realizada no dia 13 de dezembro de 2022, via SIGEleição. 

d) No caso de empate entre os candidatos serão utilizados os seguintes critérios de desempate, 
em ordem de prioridade: 

I. Maior tempo de efetivo exercício na Coordenadoria do Curso de Engenharia Mecânica; 

II. Maior tempo de atuação no Campus São Mateus; 

III. Maior tempo de atuação no Ifes; 

IV. Maior idade. 

 

7. Do resultado 

a) O resultado será representado pelo Coeficiente Eleitoral (CE) percentual, apurado pela 
seguinte fórmula: [1/2 x (votos de alunos / número total de votos válidos de alunos)] + [1/2 x 
(número de votos de servidores / número total de votos válidos de servidores)] x 100. 

b) Conforme o subitem b do item 6, para o caso de somente 1 (um) candidato inscrito, não haverá 
votação e o resultado será deliberado em reunião com a Coordenadoria do Curso de 
Engenharia Mecânica e registrado em Ata Eleitoral. 



8. Do Cronograma 

 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO LOCAL 

Divulgação do Edital 28/11/2022 ---------- 
Site Campus São Mateus e e-
mail institucional. 

Inscrição dos 
candidatos 

02/12/2022 08h às 17h. Via e-mail institucional. 

Homologação das 
inscrições 

05/12/2022 A partir de 16h. Site Campus São Mateus. 

Campanha Eleitoral 06 a 12/12/2022 ----------- Campus e redes sociais. 

*Encontro com 
estudantes 

06/12/2022 15h 
Link Meet 
meet.google.com/yqm-kucz-gif 

Eleição 13/12/2022 ----------- SIGEleição. 

Divulgação do 
resultado 

14/12/2022 A partir de 08h. Site Campus São Mateus. 

Recursos 15/12/2022 08h às 17h. 
Via e-mail institucional 
endereçado aos membros da 
comissão eleitoral. 

Análise e resultado 
dos Recursos 

16/12/2022 08h às 17h. Site Campus São Mateus. 

Resultado e 
Homologação 

19/12/2022 A partir de 08h. 
Site Campus São Mateus e e-
mail institucional. 

*Em caso de candidato único, previsto no Art. 11 da Resolução do Conselho Superior nº 7/2021. 

 

9. Das disposições finais 

Os casos omissos e as situações não previstas neste edital serão resolvidos pela Comissão 
responsável pela eleição. 

São Mateus, 28 de novembro de 2022. 

 

Alcides Luiz dos Anjos Hora  
SIAPE 1257291 

 
Artur Guimarães Maioli 

SIAPE 3063701 
 

Paulo Victor Toso Helker 
SIAPE 3217344 

 
 

Eros Silva Spalla 
Diretor-Geral do Campus São Mateus 
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