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CONVOCAÇÃO E NORMAS PARA A ELEIÇÃO DOS EGRESSOS E DA SOCIEDADE CIVIL 
ORGANIZADA COMO MEMBROS DO CONSELHO DIRETOR – CONDIR – DO CAMPUS 

SANTARÉM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ 
 

O Diretor Geral do Campus Santarém do IFPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Portaria nº 747/2019 de 08 de abril de 2019 através da COMISSÃO ELEITORAL, 
legalmente constituída pela portaria nº 107/2019 – GAB/Campus Santarém, de 23 de abril de 
2019, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, vem a público convocar 
os egressos e representantes da sociedade civil organizada para a escolha dos membros 
desses seguimentos para compor o Conselho Diretor - CONDIR - do Campus Santarém, 
conforme prevê os Artigos 51, 52 e 53 do Regimento Geral do IFPA e a Lei 11.892/2008, e 
publicar as seguintes normas: 
 

DO OBJETIVO  
 

Art. 1º. O presente Edital tem por objetivo dar publicidade e estabelecer normas e 
procedimentos necessários à realização de assembléia para a escolha dos membros 
representantes dos egressos e de reunião para escolha dos membros representantes da 
sociedade civil organizada para compor o Conselho Diretor do Campus Santarém. 
 

Art. 2º. A assembleia e a reunião ocorrerão para escolha de:  
I. Um representante dos egressos, eleito por seus pares e dois suplentes; 
II. Dois representantes da sociedade civil organizada, eleito por seus pares e dois suplentes;  
 

Art. 3º. O Conselho Diretor do Campus terá a seguinte composição:  

I - Diretor Geral do Campus, como presidente;  
II - Diretor de Ensino;  
III - Diretor de Administração e Planejamento;  
IV - 02 (dois) representantes docentes eleitos por seus pares e dois suplentes;  
V - 02 (dois) representantes discentes eleitos pelos seus pares e dois suplentes;  
VI - 02 (dois) representantes técnico-administrativos, eleitos pelos seus pares e dois suplentes;  
VII - 01 (um) representante dos egressos e dois suplentes;  
VIII - 02 (dois) representantes da sociedade civil organizada e dois suplentes.  
 

Art. 4º. Os dois atos públicos serão realizados no mesmo dia e horário. 
 

DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS 
 

Art. 5º. São elegíveis todos os egressos e representantes da sociedade civil organizada 
maiores de 18 anos. 
  
Parágrafo único: considera-se aluno egresso o estudante que efetivamente concluiu um dos 

cursos ofertados pelo Campus, independente do nível e modalidade. 
 

DOS ELEITORES  
 

Art. 6º. São eleitores todos os alunos egressos maiores de 18 anos e todos os representantes 
da sociedade civil organizada presentes. 
 

DA ASSEMBLEIA E DA REUNIÃO 



Art. 7º. A escolha dos representantes dos dois seguimentos será feita por meio de Assembleia 
e Reunião que serão realizadas no dia 21/06/2019, nas salas 01 e 02 do 2º Piso do Bloco de 
Ensino do Campus Santarém às 8h30. 
 

Art. 8º. Nos atos públicos os interessados em compor o Conselho Diretor devem se apresentar 
de maneira individual. 
 

Art. 9º. A eleição dar-se-á, preferencialmente, por meio de escolha consensual entre os 
presentes.  
 

Parágrafo primeiro: Na impossibilidade de escolha consensual, será realizada votação entre 
os presentes e a escolha ocorrerá por maioria simples.  
 

Parágrafo segundo: A eleição por votos será majoritária, sendo considerado eleito como 
titular dos egressos o candidato mais votado e, como suplentes, o segundo e o terceiro mais 
votados e para titulares da sociedade civil organizada os dois candidatos mais votados e, como 
suplentes, o segundo e o terceiro mais votados. 
 

DO RESULTADO  
 

Art. 10. O resultado será proclamado logo após a eleição. 
 

DA HOMOLOGAÇÃO  
 

Art. 11. A homologação dos eleitos será no dia 21/06/2019. 
 

Art. 12. Homologado o resultado da consulta, a Comissão Eleitoral encaminhará os nomes dos 

eleitos à Direção Geral. 
 

DA POSSE  
 

Art. 13. Os candidatos eleitos serão empossados pela Direção Geral do Campus Santarém do 
IFPA em solenidade específica para esse fim. 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 14. As comunicações da Comissão Eleitoral serão afixadas nos murais do IFPA – Campus 
Santarém e no site santarem.ifpa.edu.br 
 

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pela Comissão Eleitoral, pelo 
voto da maioria dos presentes, sendo exigido, para instalação de qualquer de seus trabalhos, o 
quorum mínimo de 03 (três) de seus membros. 
 

Art. 16. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação no site do IFPA – campus 
Santarém, www.santarem.ifpa.edu.br e deverá ser fixado ainda em local de grande circulação 
dos servidores e alunos. 

Santarém, 21 de maio de 2019. 
 
 
_________________________                      ______________________________ 
Ivanita Bentes Sousa                                                                     Damião Pedro Meira Filho 

Comissão Eleitoral                                                                                         Dir. Geral – IFPA/Campus Santarém 
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Ana Beatriz Albarado Xavier – Membro 
Alice Thayná Costa Lopes- Membro 


