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A COMISSÃO ELEITORAL FORMADA ATRAVÉS DO CONSELHO 

DELIBERATIVO TORNA PÚBLICO O PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA 

DA NOVA ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO 2021-2022, ESTABELECENDO O 

SEGUINTE:  

 1)         DOS CARGOS  

Serão eleitos 8 (oito) representantes titulares para participar das atribuições do 

diretório. Assim definidas: 

a) Presidente; 

b) Vice-presidente;  

c) Tesoureiro-geral;                                     

d) Secretário-geral; 

e) Diretor de Comunicação e Marketing; 

f) Diretor de Eventos; 

g) Diretor de Esportes; 

h) Diretor de Cultura. 

2) DOS CANDIDATOS  

Poderão candidatar-se aos cargos do Centro Acadêmico, alunos regularmente 

matriculados no curso de Zootecnia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Câmpus Sertão, sem nenhuma pendência 

documental na secretária da referida instituição.  

3)  DOS ELEITORES  

Terão direito a voto todos os alunos regularmente matriculados no curso de 

Zootecnia do IFRS – Câmpus Sertão.  

4)  DAS CHAPAS  

Para a composição das chapas, no requerimento que segue em anexo (ANEXO I) 

deverão constar o nome completo dos integrantes da chapa, cargo, número de matrícula 

no curso, RG e suas respectivas assinaturas digitais. 

5)  DAS INSCRIÇÕES  

A inscrição deverá ser feita até às 17 horas do dia limite estipulado no 

cronograma, mediante requerimento entregue via e-mail cazau.zootecnia@gmail.com 

mailto:cazau.zootecnia@gmail.com
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onde constem os dados de identificação dos candidatos da chapa e seu consentimento 

em participar desse processo eleitoral. A chapa deverá ser composta por 8 (oito) 

representantes, legalmente matriculados no curso de Zootecnia do IFRS - Campus 

Sertão. 

• As chapas devem apresentar, no ato da sua inscrição, os nomes de seus membros 

efetivos, não sendo permitido o voto nominal para cada cargo. 

• Não podendo se inscrever alunos com no máximo 20 % (vinte por cento) de 

reprovação acumulada. 

• São inelegíveis, para os cargos de presidente e tesoureiro os alunos do primeiro e 

do último ano. Poderá e ser votado o acadêmico que estiver regularmente 

matriculado. 

Após a confirmação da validade das inscrições, a lista das chapas será publicada nas 

redes sociais (Facebook e Instagram) do CAZAU como forma de tornar conhecimento 

de todas as partes. 

 6) DA VOTAÇÃO  

Devido a pandemia, a votação este ano será em formato diferente, para 

evitar riscos desnecessários! 

A votação será online, através de formulário disponibilizado no dia da votação. 

Seguindo o cronograma abaixo: 

 

Início Encerra 

8:30 17:00 

 

 

Na ocasião da votação, o eleitor deverá informar o número da matrícula. 

Os eleitores poderão marcar apenas 1 (uma) das chapas, em caso de haver mais 

de uma chapa inscrita à eleição.  

Será anulado o voto que apresentar o número da matrícula errado ou que for 

marcada mais de uma opção. 

 7) DA APURAÇÃO  

Finalizando o processo de votação, será realizada a apuração através do 

fechamento do formulário. 
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A chapa que obtiver o maior número de votos válidos será considerada a 

vencedora, a qual terá mandato de 01 (um) ano contado a partir da posse. 

Em caso de empate, o critério de desempate beneficiará a chapa com o número 

de candidatos mais antigos do curso de Zootecnia. Permanecendo o empate, a decisão 

será pela média das notas de todos os integrantes da chapa. 

8) DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

O resultado da eleição será publicado conforme o cronograma, pela Comissão 

Eleitoral através das mídias sociais do Centro Acadêmico de Zootecnia do Alto Uruguai 

(CAZAU) do IFRS - Campus Sertão, logo após os trabalhos de apuração dos votos. 

9) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Na eventualidade de não haver chapas inscritas, os representantes poderão ser 

apontados pela coordenação do curso de Zootecnia.  

Havendo apenas uma chapa inscrita, completando assim a sua 

representatividade, terá o resultado homologado, não havendo eleição.  

Não será permitida propaganda eleitoral nos espaços de votação. 

Este edital poderá ser alterado caso necessário, conforme julgamento pela 

comissão eleitoral, bem como seu cronograma, sem que haja direitos de reclamações 

por parte dos inscritos à eleição. 

10)  DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela coordenadoria do curso de 

Zootecnia do IFRS - Campus Sertão. 

 

                              

__________________________________ 

Juliana dos Santos 

Coordenadora do Curso de Zootecnia – IFRS, Campus Sertão  

 

 

__________________________________ 

João Vitor Nunes Padilha 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 Sertão, 05 de janeiro de 2022.  
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ANEXO I 

  

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA ÀS ELEIÇÕES PARA 

ESCOLHA DA CHAPA DO CENTRO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA DO 

ALTO URUGUAI (CAZAU) DO IFRS – CAMPUS SERTÃO 

  

Os abaixo nominados vêm requerer da candidatura da chapa. 

 

Às eleições para escolha da diretoria do Centro Acadêmico de Zootecnia do Alto 

Uruguai (CAZAU) no IFRS – Campus Sertão. 

 

INTEGRANTES  

CARGO NOME 
Nº 

MATRÍCULA 
RG ASSINATURA 

Presidente     

Vice-

presidente 
    

Tesoureiro-

geral 
   

 

 

Secretário-

geral 
    

Diretor de 

Comunicação 
    

Diretor de 

Eventos 
    

Diretor de 

Esportes 
    

Diretor de 

Cultura 
    

 

 

Data:____/_____/_________ 
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ANEXO II 

 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATA 

Publicação do edital 05/01/2022 

Inscrição das chapas 

 

05/01/2022 até 20/01/2022 

 

cazau.zootecnia@gmail.com  

 

Homologação e Divulgação de chapas 

inscritas 
16/01/2022 até 21/01/2022 

Eleição 

04/02/2022 

 

Horário: 08:30 às 17:00 

Via formulário 

Apuração e Divulgação do resultado da 

eleição 
04/02/2022 

Posse da nova administração 04/02/2022 

  

mailto:cazau.zootecnia@gmail.com

