
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profiiiooaa e Tecooaógica

Ioittuto Federaa de Educação  Ci&ocia e Tecooaogia do Rio rraode do Sua
Campus Feaiz

EDITAL CAMPUS FELIZ Nº 03/2021
PROCESSO DE ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DOCENTES, DISCENTES E TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS DO IFRS - CAMPUS FELIZ PARA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DE
PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO (CAGPPI) 

O DIRETOR-rERAL DO CAMPUS FELIZ DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO  CIÊNCIA E
TECNOLOrIA DO RIO rRANDE DO SUL  oo uio dai atribuiçõei aegaii  toroa púbaico o Edital IFRS
nº  03/2021 –  Processo  de  Escolha  dos  Representantes  Docentes,  Discentes  e  Técnico-
Administrativos do IFRS - Campus Feliz para a Comissão de Avaliação e Gestão de Projetos de
Pesquisa e Inovação (CAGPPI)  cooforme eitabeaece o Regimeoto Ioteroo deita Ioittuição 
regimeotoi próprioi e demaii oormai ioittuciooaiis

1 DO OBJETIVO
1s1  O preieote Editaa  tem por  objetio eitabeaecer  oormai e procedimeotoi  oeceiiárioi  à
reaaização  da  eaeição  doi  membroi  repreieotaotei  de  cada  iegmeoto  para  cooittuurem a
Comiiião de Aiaaiação e reitão de Projetoi de Peiquiia e Iooiação do IFRS -  Campus Feaiz 
ateodeodo ao preiiito oa Reioaução oº 18  de 11 de juoho de 2018 do Cooieaho de Campus do
Ioittuto Federaa de Educação  Ci&ocia e Tecooaogia do Rio rraode do Sua Campus Feaizs
1s2 O proceiio eaeitoraa ocorrerá para a eicoaha de:
Is Repreieotaotei Doceotei: 2 (doii) ttuaarei e 2 (doii) iupaeotei;
IIs Repreieotaotei Técoico-admioiitratioi: 2 (doii) ttuaarei e 2 (doii) iupaeotei;
IIIs Repreieotaotei Diiceotei: 2 (doii) ttuaarei e 2 (doii) iupaeotei;
1s3 O maodato doi doceotei e técoico-admioiitratioi eaeitoi terá duração de 02 (doii) aooi e
o maodato doi diiceotei eaeitoi terá duração de 01 (um) aoos
1s4  O  proceiio  de  ioicrição  e  iotação  doi  repreieotaotei  ierá  orgaoizado  peaa  Comiiião
Permaoeote do Proceiio Eaeitoraa reipooiáiea  cooforme  Portaria oº 02 de 12 de jaoeiro de
2021s 

2 DOS CANDIDATOS
2s1 Poderão caodidatar-ie ài reipectiai repreieotaçõei e iupa&ociai:
2s1s1 Doceotei e Técoico-admioiitratioi do quadro permaoeote e em efetio exercucio oo IFRS
- Campus Feaizs
2s1s2 Diiceotei com matrucuaa reguaar atia ooi curioi do IFRS - Campus Feaizs

3 DOS ELEITORES
3s1 Eitão aptoi a iotar oo repreieotaote de ieu reipectio iegmeoto:
Is Doceotei e Técoico-admioiitratioi do quadro permaoeote e em efetio exercucio oo Campui
Feaizs
IIs Diiceotei com matrucuaa reguaar atia ooi curioi reguaarei do IFRS - Campus Feaizs
3s2 Cada eaeitor poderá iotar apeoai 01 (uma) iez  aioda que perteoça a maii de um iegmeotos
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4 CRONOGRAMA
4s1  O  proceiio  de  ioicrição  e  eicoaha  doi  repreieotaotei  de  cada  iegmeoto  oa  Comiiião
obedecerá ao ieguiote crooograma:

ETAPAS DATAS

Pubaicação do Editaa 04/02/2021

Peruodo de ioicrição doi caodidatoi 05/02/2021 a 28/02/2021

Pubaicação da reaação preaimioar de ioicritoi 01/03/2021

Pubaicação doi eaeitorei aptoi a iotar por iegmeoto 01/03/2021

Peruodo de recurio ou impugoação de ioicriçõei 01/03/2021 a 03/03/2021

Prazo para pedido de iocauião em aiita de eaeitorei 01/03/2021 a 03/03/2021

Pubaicação dai ioicriçõei homoaogadai 04/03/2021

Pubaicação foaa da aiita de eaeitorei 04/03/2021

Votação Dai  8h  de  08/03/2021  ài  14h  de
09/03/2021

Apuração  e  pubaicação  do  reiuatado  preaimioar  da
iotação 

A partr dai 14h30 de 09/03/2021

Peruodo de recurio ou impugoação 10/03/2021 a 11/03/2021 

Homoaogação do reiuatado foaa da iotação Até 12/03/2021

5 DAS INSCRIÇÕES 
5s1 Ai ioicriçõei deierão ier  reaaizadai  por iegmeoto  de forma iodepeodeote  atraiéi  do
preeochimeoto de formuaário eaetrôoico htpi://formisgae/ZeXSoqLJUiEeoqL89  de 05/02/2021
a 28/02/2021s
5s2 Eocerrado o prazo de ioicriçõei  a Comiiião Eaeitoraa diiuagará a aiita doi caodidatoi oo
meou “Editaii”  oo iite do IFRS – Campus Feaizs
5s3 Oi pedidoi de impugoação ài caodidaturai deierão ier eocamiohadoi à Comiiião Eaeitoraa
com juitfcatia formaa  para o e-maia comiiiaoseaeitoraa@feaizsifrisedusbrs
5s4 Eocerrado o prazo da impugoação  a Comiiião Eaeitoraa diiuagará a aiita dai caodidaturai
deferidai  oo meou “Editaii”  oo iite do IFRS – Campus Feaizs
5s5  Não  haieodo  caodidatoi  ioicritoi  até  o  prazo  foaa  a  eicoaha  do(i)  repreieotaote(i)
citado(i)  ooi iociioi I  II  e III  do item 1 ierá feita por iodicação da Direção-reraa  do IFRS -
Campus Feaizs
5s6  Caio  ocorra  oúmero  de  caodidatura(i)  id&otco  ou  meoor  ao  oúmero  de  membroi
requerido por iegmeoto  oi caodidatoi eitarão automatcameote eaeitois
5s7 Na eieotuaaidade de oão preeochimeoto do oúmero adequado de membroi  ttuaarei e
iupaeotei  da Comiiião (CArPPI)  o Diretor-reraa do IFRS -  Campus Feaiz iodicará oi demaii
repreieotaotei do reipectio iegmeotos
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6 DA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6s1 Oi repreieotaotei doi iegmeotoi doceote  diiceote e técoico-admioiitratio ierão eaeitoi
por ieui parei atraiéi de iotação eaetrôoica a ier reaaizada por meio do iiitema Helios Voting
das 8h do dia 08/03/2021 às 14h do dia 09/03/2021s
6s2 Poderão iotar  todoi oi ieriidorei do quadro permaoeote e oi diiceotei reguaarmeote
matricuaadoi do IFRS – Campus Feaizs 
6s3 O ioto ierá iecreto e oi eaeitorei poderão iotar em 01 (um) oome da aiita de caodidatoi de
ieu iegmeoto  atraiéi do iiitema Helios Votins Oi eaeitorei aptoi receberão por e-maia o aiok
de  aceiio  à  iotação  com  ieoha  periooaaizada  e  pieudôoimos  Todo  ioto  eoiiado  é
criptografado  o iiitema oão recoohece o uiuário oomioaameote e o ioto poderá ier auditado
peao próprio eaeitors
6s4 A apuração doi iotoi ierá reaaizada peaa Comiiião Eaeitoraa iia iiitema de iotação  em
ieiião aberta  com traoimiiião peao caoaa do  YouTube do IFRS –    Campus    Feaiz    a partr dai
14h30mio do dia 09/03/2021s
6s5 Serão cooiideradoi Tituaarei oi doii caodidatoi que obtierem o maior oúmero de iotoi
em cada iegmeotos Serão cooiideradoi Supaeotei o terceiro e quarto caodidatoi maii iotadoi 
ieodo o terceiro maii iotado o primeiro iupaeote e o quarto maii iotado o ieguodo iupaeotes 
6s6 Em caio de empate eotre caodidatoi  para quaaquer iegmeoto  o deiempate ierá feito peao
critério de maior idades
6s7 A homoaogação do reiuatado foaa para oi repreieotaotei do iegmeoto doceote  diiceote e
técoico-admioiitratio poderá ier  acompaohada atraiéi  da  aba “Editaii”  do iite  do IFRS  –
Campus Feaiz  diipoouiea oeite aiok htpi://ifrisedusbr/feaiz/editaii/s

7 DOS RECURSOS 
7s1 Caberá pedido de recurio ou impugoação oai etapai preiiitai oo crooograma deite Editaas
7s2 Oi pedidoi de recurio ou impugoação deierão ier apreieotadoi atraiéi do preeochimeoto
do formuaário diipoouiea oo ANEXO I deite Editaas
7s3  Oi  pedidoi  de  recurio  ou  impugoação  deierão  cooter  a  iodicação  doi  fatoi  que  oi
juitfquem e oi deiidoi fuodameotoi; deierão  aioda  ier aiiioadoi e eoiiadoi à comiiião 
para  o  eodereço  eaetrôoico  comiiiaoseaeitoraa@feaizsifrisedusbr  reipeitaodo-ie  oi  prazoi
eitabeaecidoi oo crooogramas
7s4 A Comiiião terá oi prazoi eitabeaecidoi oo crooograma deite Editaa para proferir a deciião
por eicrito  eodereçaodo-a ao e-maia do requereote (ioformado oa ioicrição)s 

8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8s1 Todai ai pubaicaçõei poderão ier acompaohadai peao meou “Editaii” do iite IFRS - Campus
Feaizs
8s2  Quaiiquer  eicaarecimeotoi  acerca  do  proceiio  de  eicoaha  doi  repreieotaotei  de  cada
iegmeoto  poderão  ier  feitoi  à  Comiiião  Eaeitoraa  para  o  eodereço  eaetrôoico
comiiiaoseaeitoraa@feaizsifrisedusbrs
8s3 Oi caioi omiiioi ierão dirimidoi peaa Comiiião Permaoeote do Proceiio Eaeitoraa e  em
caio oeceiiário  peaa Direção-geraas
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Feaiz  04 de feiereiro de 2021s

MARCELO LIMA CALIXTO
Diretor-geraa do Campus Feaiz

Portaria IFRS oº 153  17/02/2020 
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE RECURSO

Dados de identiicação do Recursante 

Nome: 

Cargo/Curio:

SIAPE/Matrucuaa:

Teaefooe:

E-maia: 

Etapa: 

Motio: 

Fuodameotação: 

Feaiz  ____  de _____________ de 2021 

_______________________________ 
(Aiiioatura do Recuriaote) 
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