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Portaria nº 1.280/2017 - Reitoria

Processo: 23182.000464/2017-87. Inscrição de chapa junto a Comissão Eleitoral para
representante do CONSUP - Discente.
Interessado: Sara Elen de Sousa Rodrigues (Discente - Campus Angical).

O Edital de Convocação e Normas foi publicado desde o dia 10 de outubro de 2017, seguindo
um cronograma que informa todas as etapas do processo eleitoral, sofrendo, inclusive
alterações, tendo em vista as diferenças existentes entre os calendários acadêmicos no IFPI,
o que poderia prejudicar o processo eleitoral quanto à publicidade e democracia.
De acordo com item 3.1 do referido edital, cada um dos Diretores Gerais de cada campus que
compõe o IFPI nomeará uma equipe de trabalho local cuja competência será coordenar e
divulgar todo o processo eleitoral no âmbito do seu campus.
Assim, o item 3.2 do edital de Convocação e Normas informa que a equipe de trabalho local
deverá mobilizar os professores, discentes e demais servidores técnico-administrativos em
relação à eleição dos membros do CONSUP.
Em que pesem as alegações dadas pelo impugnante, não foi constatada infração que
caracterize prejuízo quanto ao processo democrático e publicidade, visto que o próprio edital
prevê para todos os campi as formas de divulgação no endereço eletrônico do IFPI, murais dos
Campi e através das equipes de trabalho local, desde a data da publicação do referido edital,
num prazo bastante extenso, possibilitando, assim, oportunidade para que todos os
interessados participem, garantindo a isonomia do processo.
Pelo exposto, esta Comissão Geral Organizadora das Eleições, nega provimento e indefere o
pedido de impugnação.
Teresina-PI, 16 de novembro de 2017.

Antônio de Pádua Alves Pinto
Presidente da Comissão Eleitoral
(assinado no original)
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