
Comissão Especial do 
Conselho Superior para 
escolha das comissões 

eleitorais

Atribuição de supervisionar e organizar os procedimentos referentes a 
escolha das comissões eleitorais das unidades do IFRJ para as ações 
relativas aos processos de consulta para indicação dos candidatos ao 

cargo de Reitor e de Diretor-Geral de Campi.



COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL
(CINCO CONSELHEIROS - CONFORME RESOLUÇÃO nº 44/2021)

 Eládio Bandeira de Lima Filho - Conselheiro representante do
segmento Técnico-Administrativo;

 Bruno Campos dos Santos – Conselheiro representante do
segmento Docente;

 Aldembar de Andrade Sarmento – Conselheiro representante do
segmento Docente;

 Fábio Rodrigo Conde – Conselheiro representante do segmento de
Entidades dos Trabalhadores; e

 Johnes Hebert Victal Evangelista – Conselheiro representante do
segmento dos Egressos.



Dispositivos e Regulamentos: 

 Lei n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008 - Lei de
criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia;

 Decreto n.º 6.986 de 20 de outubro de 2009 - arts. 11,
12, e 13 da Lei 11.892/2008 - disciplina o processo de
escolha dos cargos de Reitor(a) e Diretores(as)-Gerais
de campus;

 Regimento Geral do IFRJ: Arts. 108, 109 e 110.

 Estatuto do IFRJ



Art. 3º do Decreto n.º 6.986/2009

 Compete ao Conselho Superior de cada Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia deflagrar os
processos de consulta a que se refere o art. 2º, e
deliberar sobre a realização dos pleitos em turno único
ou em dois turnos, com a antecedência mínima de
noventa dias do término dos mandatos em curso de
Reitor e Diretor(a)-Geral de campus.

 Parágrafo único. Os processos de consulta para escolha
dos cargos de Reitor(a) e de Diretor(a)-Geral de
campus, serão finalizados em até noventa dias,
contados da data de seu início.



Art. 4º do Decreto n.º 6.986/2009 
(da formação das comissões)

Os processos de consulta para os cargos de Reitor(a) e
Diretor(a)-Geral, ocorrerão de forma simultânea a cada
quatro anos, e serão conduzidos por uma Comissão
Eleitoral Central e por Comissões Eleitorais de Campus,
instituídas especificamente para este fim, integradas pelos
seguintes representantes:

I- três do corpo docente + três suplentes;

II- três do corpo técnico-administrativos + três suplentes; e

III- três do corpo discente + três suplentes



Art. 5º do Decreto n.º 6.986/2009

Os representantes de cada segmento e seus respectivos
suplentes nas Comissões Eleitorais, serão escolhidos por
seus pares, em processo disciplinado e coordenado pelo
Conselho Superior.

§ 1º As Comissões Eleitorais indicarão entre seus membros,
em reunião conjunta, realizada virtualmente e transmitido
pelo IFRJ, no dia 01 de outubro, os representantes que
integrarão a Comissão Eleitoral Central.

§ 2º O Conselho Superior publicará a composição das
Comissões Eleitorais após o recebimento dos nomes dos
representantes escolhidos.

§ 3º A Comissão Eleitoral Central, elegerá o seu presidente
na reunião de instalação dos trabalhos.



Art. 6º do decreto n. º 6.986/2009 
(Competências da Comissão Eleitoral Central)

A Comissão Eleitoral Central terá as seguintes atribuições:

I - elaborar as normas, disciplinar os procedimentos de inscrição dos
candidatos e de votação, e definir o cronograma para a realização dos
processos de consulta;

II - coordenar o processo de consulta para o cargo de Reitor, em cada
campus, e deliberar sobre os recursos interpostos;

III - providenciar, juntamente com as comissões eleitorais dos campi, o
apoio necessário à realização do processo de consulta;

IV - credenciar fiscais para atuar no decorrer do processo de consulta;

V - publicar e encaminhar os resultados da votação ao Conselho
Superior; e

VI - decidir sobre os casos omissos.



Art. 7º do decreto n.º 6.986/2009
(Competências da Comissão Eleitoral Local)

A Comissão Eleitoral de cada campus terá as seguintes atribuições:

I - coordenar o processo de consulta para o cargo de Diretor-Geral de
campus, de acordo com as diretrizes e normas estabelecidas pela
Comissão Eleitoral Central e deliberar sobre os recursos interpostos;

II- homologar as inscrições deferidas e publicar a lista dos eleitores
votantes;

III- supervisionar as ações de divulgação de cada candidatura;

IV- providenciar o apoio necessário à realização do processo de
consulta;

V- credenciar fiscais para atuar no decorrer do processo de consulta; e

VI- encaminhar à Comissão Eleitoral Central os resultados da votação
realizada no campus.



Art. 9º do decreto n.º 6.986/2009
(os que poderão e não poderão votar)

Todos os servidores que compõem o Quadro de Pessoal Ativo Permanente da Instituição,

bem como os alunos regularmente matriculados nos cursos de ensino médio, técnico, de

graduação e de pós-graduação, presenciais ou a distância, participarão do processo de

consulta a que se refere o art. 2o, de acordo com a legislação pertinente.

§1º Não poderão participar do processo de consulta:

I - funcionários contratados por empresas de terceirização de serviços;

II - ocupantes de cargos de direção sem vínculo permanente com a instituição; e

III - professores substitutos, contratados com fundamento na Lei no 8.745, de 9 de

dezembro de 1993.

§2º Os Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia deverão proporcionar aos alunos

matriculados em cursos oferecidos na modalidade de educação a distância, condições

idênticas às oferecidas aos alunos de cursos presenciais, para fins de participação no

processo de consulta.



Art. 10 do Decreto n.º 6.986/2009

O processo de consulta será finalizado com a escolha de um único

candidato para cada cargo, considerando-se o peso da participação de

cada segmento representado, de acordo com o disposto no art. 9º, em

relação ao total do universo consultado.

§ 1º O percentual de votação final de cada candidato será obtido pela

média ponderada dos percentuais alcançados em cada segmento.

§ 2º Para o cálculo do percentual obtido pelo candidato em cada

segmento, será considerada a razão entre a votação obtida pelo

candidato no segmento e o quantitativo total de eleitores do segmento

aptos a votar.



Art. 14 § 2º da Lei 11.982/2008 
Art. 13 do Decreto 6.986/2009

Art. 110 do Regimento Geral do IFRJ

As consultas para o cargo de Diretor(a)-Geral nos campi em

processo de implantação deverão ser realizadas após cinco anos de

seu efetivo funcionamento, contados da data da publicação do ato

ministerial que autorizou o início das suas atividades, conforme o

disposto no art. 12, § 1º, da Lei nº 11.892, de 2008.



Art. 12 da Lei n.º 11.892/2008 (da candidatura ao 
cargo de Reitor(a) e mandato Reitor(a))

Os Reitores(as) serão nomeados pelo Presidente da República, para
mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, após processo de
consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-
se o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3
(um terço) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de
1/3 (um terço) para a manifestação do corpo discente.
§ 1º Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor(a) os docentes
pertencentes ao Quadro de Pessoal Ativo Permanente de qualquer dos
campi que integram o Instituto Federal, desde que possuam o mínimo de 5
(cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação
profissional e tecnológica e que atendam a, pelo menos, um dos seguintes
requisitos:
I - possuir o título de doutor; ou
II - estar posicionado nas Classes DIV ou DV da Carreira do Magistério do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, ou na Classe de Professor
Associado da Carreira do Magistério Superior.



Art. 13 da Lei n.º 11.892/2008 (mandato e 
candidatura ao cargo de Diretor(a)-Geral)

Os campi serão dirigidos por Diretores(as)-Gerais, nomeados pelo Reitor(a)
para mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, após processo de
consulta à comunidade do respectivo campus, atribuindo-se o peso de 1/3 (um
terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço) para a
manifestação do corpo técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) para a
manifestação do corpo discente.
§1º Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor(a)-Geral do campus os
servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo
de nível superior da carreira dos técnico-administrativos do Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam o
mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação
profissional e tecnológica e que se enquadrem em pelo menos uma das
seguintes situações:
I - preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor(a) do
Instituto Federal;
II - possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de
gestão na instituição; ou
III - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de
cargo ou função de gestão em instituições da administração pública.



Competências do cargo de Reitor(a) 
(Conforme Art. 35 do Regimento Geral)

Ao Reitor compete:

I - representar o IFRJ, em juízo ou fora dele, bem como administrar, gerir, coordenar e

superintender as atividades da Instituição;

II - convocar e Presidir o Conselho Superior e o Colégio de Dirigentes;

III implementar e desenvolver a política educacional e administrativa do IFRJ, de acordo com as

diretrizes homologadas pelo Conselho Superior;

IV - firmar acordos, convênios, contratos e ajustes;

V - expedir editais, resoluções e portarias;

VI - admitir, empossar, exonerar, conceder aposentadoria e praticar demais atos relacionados

com a vida funcional dos servidores;

VII - nomear ou designar e exonerar ou dispensar os ocupantes de cargos de direção, chefia,

assessoramento e funções gratificadas, no âmbito da Reitoria;

VIII - nomear ou designar e exonerar ou dispensar para o exercício de cargos de direção,

chefia, assessoramento e funções gratificadas dos Campi, seguindo as indicações dos seus

respectivos Diretores(as)-Gerais;

IX - criar condições para o aprimoramento do processo educativo;



Competências do cargo de Reitor(a) 
(Conforme Art. 35 do Regimento Geral)

Ao Reitor compete:

X - submeter à apreciação do Colégio de Dirigentes a política institucional e a

proposta orçamentária anual;

XI – apresentar, anualmente, à apreciação do Conselho Superior, o planejamento

e a proposta orçamentária; XII – apresentar, anualmente ao, Conselho Superior,

Relatório de Gestão e Prestação de Contas antes de encaminhá-los aos órgãos

competentes;

XIII - zelar pela manutenção dos bens patrimoniais materiais e imateriais do IFRJ;

XIV - promover o contínuo aperfeiçoamento funcional dos servidores;

XV - constituir comissões de assessoramento para auxiliá-lo no desempenho de

suas atribuições;

XVII - delegar a seu substituto legal, Pró-Reitores(as) e Diretores(as)-Gerais dos

Campi, competência para realização de atos inerentes à administração.



Competências do cargo de Diretor(a)-Geral
(Conforme Art. 114 do Regimento Geral) 

Ao Diretor(a)-Geral do Campus compete:

I - coordenar as políticas educacionais e administrativas, de acordo com as diretrizes

homologadas pelo Conselho Superior, pelas orientações determinadas pelo Reitor, em

consonância com o Estatuto, com o Projeto Pedagógico Institucional, com o Plano de

Desenvolvimento Institucional e com o Regimento Geral do IFRJ;

II - representar o Campus junto à Reitoria e as demais instituições e órgãos;

III - Celebrar acordos, convênios, contratos e outros instrumentos jurídicos com entidades

públicas e privadas, no âmbito de atuação do Campus, conforme delegação do Reitor;

IV - coordenar o planejamento, bem como exercer a função de ordenador de despesas do

Campus, de forma delegada e solidária com o Reitor;

V - participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);

VI - divulgar internamente as informações relevantes para o funcionamento do Campus;

VII - autorizar a participação de servidores em eventos e reuniões representando o IFRJ;

VIII - autorizar processos de compras e execução de serviços;



Competências do cargo de Diretor(a)-Geral
(Conforme Art. 114 do Regimento Geral) 

IX – apresentar, anualmente, à Reitoria o relatório de atividades de sua gestão;

X - zelar pela manutenção dos bens patrimoniais e financeiros;

XI - promover o desenvolvimento e a formação continuada dos servidores;

XII - criar comissões de assessoramento e grupos de trabalho para orientá-lo no desempenho

de suas funções, quando necessário;

XIII - assinar diplomas, certificados e demais documentos acadêmicos relativos aos cursos

ofertados no Campus;

XIV - gerenciar a execução dos recursos orçamentários do Campus e ordenar as despesas

com poderes de movimentação financeiras e bancárias do campus

XV - presidir o Colegiado do Campus;

XVI - presidir, na ausência do Reitor ou de seu representante legal, as solenidades de

conclusão de cursos;

XVII - zelar pelo cumprimento das leis e normas, das decisões legais superiores, bem como

pelo bom desempenho das atividades do Campus.

XVIII – Abrir e movimentar conta bancária destinada à gestão orçamentária do campus.



Obrigado!


