
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 
CAMPUS OURICURI  

EDITAL Nº 12/09/2022 
ELEIÇÃO DOS MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DO CAMPUS, NO ÂMBITO 

DO CAMPUS OURICURI 

 

RESPOSTA AOS RECURSOS DO RESULTADO 

 

MATRÍCULA DO CANDIDATO: 1949533  

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO:  “Não foi publicado no site as listas de votantes 
por segmento. De modo, que não ficou tão transparente o processo eleitoral. Não 
sabemos quantas pessoas no total poderiam votar e muito menos quem seriam as 
pessoas que poderiam votar. Em processos de consulta pública na comunidade, é 
preciso que haja essa divulgação destas listas.  Assim como ocorre no Consup. As listas 
são enviadas com antecedência.”  

 

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO ( X ) INDEFERIDO  

 

FUNDAMENTAÇÃO:  O edital que regulamenta o processo eleitoral não sugere a 

publicação da relação de votantes por segmento. Deste modo a comissão considerou o 

recurso  intempestivo, visto que deveria ter sido feito ao edital. A comissão considerou 

ainda, que a não publicação da lista de votantes, não comprometeu o processo eleitoral. 

 

 

MATRÍCULA DO CANDIDATO: 1949533  

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: “O  resultado foi dado em porcentagem, sendo 
que a quantidade de votantes não coincide com o total de servidores professores, 
discentes e TAEs do IF. 
O cálculo de porcentagem deve ser calculado de forma a representar de fato por 
exemplo, qual o percentual de votos brancos, nulos, ausentes..candidato A ou B.... no 
total dando 100 por cento. E não da forma que foi dada, apenas quem votou foi 
considerado no cálculo do percentual de votos.  O que da a entender que toda a 
comunidade foi considerada. O que não ocorreu.” 

 
RESPOSTA: ( ) DEFERIDO ( X ) INDEFERIDO  

 

FUNDAMENTAÇÃO: A quantidade de votos por candidatos, com seus respectivos 

percentuais, foi publicada exatamente como extraído do sitema SUAP.  

Vale resaltar que a votação pelo SUAP não tem a opção de voto “EM BRANCO” ou 

“NULO”, muito menos leva em consideração as abstenções. Os percentuais são 

calculados com base nos votos válidos (deferidos).  

Deste modo, não compete a comissão, uma vez definido o SUAP como plataforma para 

votação, modificar a forma de calcular o resultado.  
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MATRÍCULA DO CANDIDATO: 1949533  

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: “Ainda considero importante atentar para o fato 
de que em processos eleitorais dentro do IF , sempre se considera o percentual de 50 
por cento mais um, e neste considera se apenas maior quantidade de votos, o que não 
deveria ocorrer visto que é preciso compreender que o processo de escolha de 
representantes de algo deve se pautar pela representatividade do segmento, o que 
levaria a comunidade entender o quao eh importante o processo de votacão, isso coloca 
a eleicao do concampus como sendo de menos relevância, o que não é verdade.” 
 

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO ( X ) INDEFERIDO  

 

FUNDAMENTAÇÃO: A comissão indeferiu o recurso com base no capítulo VIII (DA 

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS), itens 25 e 26, do Edital.  

A saber:   
25. Serão eleitos os candidatos para membros titulares que obtiverem o maior número 
de votos, obedecendo à quantidade de vagas descritas no Art. 3º deste edital.  
26. Serão eleitos os candidatos para membros suplentes os que obtiverem votação 

subsequente aos eleitos. 

 

 

 

   

José Willams Nogueira da Costa  
Presidente da Comissão Eleitoral -  Portaria nº 110, de 02 de setembro de 2022 

IFSertãoPE - Campus Ouricuri 
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