
 

COMISSÃO ELEITORAL EDITAL Nº 01/2019  
 
EDITAL DAS ELEIÇÕES DO GRÊMIO ESTUDANTIL NELSON REIS DO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO – Campus 
PIÚMA 
 
A Comissão Eleitoral no uso de suas atribuições, torna público o presente edital de 
convocação para as eleições do grêmio estudantil do IFES – Campus Piúma.  
 
Ana Emilia Ferreira Furtado estudante do 4°PESCA MATUTINO 
Ezequiel dos Santos Alves estudante do 4°PESCA VESPERTINO 
Gabriel dos Santos Alves estudante do 4°PESCA MATUTINO 
 
Ficam convocados os estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Espírito Santo – Campus Piúma, a participarem da eleição a ser realizada conforme o 
regimento descrito abaixo: 
 
CAPÍTULO I 
DO PROCESSO ELEITORAL 
 
Art. 1° O processo eleitoral ocorrerá para a escolha de:  
 
A) Presidente; 
B) Vice – Presidente;  
C) Secretário-geral; 
D) Primeiro Secretário;  
E) Tesoureiro Geral; 
F) Primeiro Tesoureiro;  
G) Diretor de Esportes, Lazer e Eventos; 
H) Diretor de Cultura e Memória;  
I) Diretor de Comunicação; 
J) Diretor de Ensino e Formação Profissional;  
K) Diretor Jurídico, Patrimonial e de Apoio ao Estudante. 
 
 
Art. 2° Na eleição para a Diretoria do Grêmio Estudantil será eleita à chapa que obtiver o 
maior número de votos válidos. 
 
CAPÍTULO II 
DA COMISSÃO ELEITORAL 
 
Art. 3° São deveres da Comissão Eleitoral: 
  
I. Coordenar todo o processo eleitoral; 
 
II. Homologar, ou não, a inscrição das chapas; 



 

 
III. Garantir a lisura do pleito; 
 
IV. Fiscalizar o material de propaganda eleitoral; 
 
V. Apurar os votos, proclamar os eleitos e dar posse à Diretoria executiva eleita;  
 
VI. Registrar em ata as fases da eleição: inscrição dos candidatos, votação e apuração, 
além de acontecimentos importantes no decorrer do processo, bem como registrar recursos 
e reuniões com chapas; 
 
VII. Adotar as providências cabíveis para assegurar a segurança das urnas; 
 
VIII. Receber e julgar os recursos interpostos pelos estudantes; 
 
IX. Julgar, observado o bom senso e o direito à ampla defesa, as faltas das chapas durante 
o processo eleitoral; 
 
X. Aplicar penalidades às chapas; 
 
XI. Manter sob sua guarda toda a documentação relativa ao processo eleitoral. 
Parágrafo único. Ao julgar as faltas das chapas e/ou a recorrência destas faltas, a Comissão 
Eleitoral poderá aplicar as seguintes penalidades: 
 
I. Advertência formal; 
 
II. Impugnação de membro da chapa; 
 
III. Impugnação de nome, número ou símbolo da chapa;  
 
IV. Impugnação da chapa. 
 
Art. 4° Os membros da Comissão Eleitoral não poderão concorrer nestas eleições. 
 
Art. 5° É vedado aos membros da Comissão Eleitoral manifestar-se politicamente a 
favor ou contra alguma das chapas. 
 
CAPÍTULO III 
DAS INSCRIÇÕES DAS CHAPAS 
 
Art. 6° As inscrições das chapas ocorrerão conforme a data prevista no ANEXO I, das 
07:00hs às 18:00hs na Coordenadoria de Apoio ao Estudante. 
 
§1° São condições para todos os membros para fim de homologação da chapa: 
 



 

I. Estar regularmente matriculado no IFES – Campus Piúma  no Médio Integrado e que 
tenha frequentado no mínimo 50% das aulas já ministradas.  
 
 
§2° Será requisito para inscrição das chapas, o preenchimento do formulário de inscrição 
ANEXO II, que será disponibilizada na Coordenadoria de Apoio ao Estudante. 
 
 
 
§3° O candidato à presidência ou à vice-presidência deve cursar do 1° ao 4°ano de 
qualquer um dos 2 cursos técnicos ofertados pelo Campus. 
 
Art. 7° As chapas para a Diretoria do Grêmio Estudantil deverão ser compostas por 11 
(onze) candidatos, de acordo com o Estatuto do Grêmio Estudantil Nelson Reis do IFES – 
Campus Piúma, sendo que todos os cargos previstos devem ser preenchidos, a saber: 
 
A) Presidente; 
B) Vice – Presidente;  
C) Secretário-geral; 
D) Primeiro Secretário;  
E) Tesoureiro Geral; 
F) Primeiro Tesoureiro;  
G) Diretor de Esportes, Lazer e Eventos; 
H) Diretor de Cultura e Memória;  
I) Diretor de Comunicação; 
J) Diretor de Ensino e Formação Profissional;  
K) Diretor Jurídico, Patrimonial e de Apoio ao Estudante. 
 
Parágrafo único: É proibido o acúmulo de cargos. 
 
Art. 8° A Comissão Eleitoral divulgará a relação das chapas homologadas dentro do prazo 
previsto, nos meios de comunicação disponíveis. 
 
CAPÍTULO IV DOS ELEITORES 
 
Art. 9° São eleitores todos os discentes regularmente matriculados nos segmentos Médio 
Integrado no período letivo do IFES – Campus Piúma. 
  
Parágrafo único: O voto será universal, direto e secreto.  
 
CAPÍTULO V 
DA CAMPANHA ELEITORAL 
 
Art. 10° A campanha eleitoral terá início conforme o cronograma ANEXO I. 
 



 

Art. 11° A fixação de faixas, cartazes, panfletos e documentos, em espaços externos e vias 
limítrofes aos domínios do Campus, serão inteiramente financiadas pelas chapas que se 
candidataram ao pleito e deverão respeitar o patrimônio universitário. 
 
Art. 12° Não serão permitidas durante o período de campanha: 
 
I. Atos de campanha que danifiquem o patrimônio do Campus ;  
 
II. Propaganda e a realização de eventos fora do Campus; 
 
III. Contratação de cabos eleitorais; 
 
IV. Uso de serviços de órgãos públicos; 
 
V. Distribuição de brindes (camisetas, bonés, canetas, chaveiros, etc) e/ou 
dinheiro como tentativa de convencimento. 
 
§1° Somente as chapas devidamente homologadas poderão fazer campanha. 
 
§2° O teor de todo e qualquer material produzido é de inteira responsabilidade da chapa 
que o confeccionou. 
 
§3° Entende-se como realização de campanha a panfletagem, o uso de adesivos, 
divulgação em redes sociais bem como toda e qualquer ação tendente ao convencimento 
dos eleitores. 
 
 
 
§4° A Comissão Eleitoral deve conceder autorização para a campanha através da 
passagem da chapa nas salas de aula. 
 
§5° Qualquer dano ao patrimônio do Campus, decorrente das propagandas eleitorais, será 
comunicado à chapa, que deverá se responsabilizar junto a Direção, e correrá risco de ser 
excluída do processo eleitoral de acordo com a avaliação da Comissão Eleitoral. 
 
Art. 13° É vedada a contratação ou remuneração daqueles que estiverem envolvidos em 
atos de campanha. 
 
CAPÍTULO VI 
O PROCESSO DE VOTAÇÃO 
  
 
Art. 14° Caberá aos membros da Comissão Eleitoral a função de indicação de mesários. 
 



 

Parágrafo único: Podem ser solicitados pelo Presidente da Comissão Eleitoral para atuar 
voluntariamente como mesários os discentes regularmente matriculados que não se 
candidataram a esta eleição. 
 
Art. 15° Sob pena de nulidade da votação, a urna não poderá ser volante, devendo ser 
instalada em local interno do Campus, indicado pela Comissão Eleitoral. 
 
Art. 16° As chapas terão o direito de manter, na sala de votação, um fiscal devidamente 
identificado desde que seja estudante do IFES – Campus Piúma regularmente matriculado 
no semestre 2019/1 e que esteja devidamente cadastrado junto à Comissão Eleitoral com 
antecedência mínima de 24 horas do período de votação. 
Parágrafo único: Nenhum mesário poderá ser fiscal de chapa. 
 
Art. 17° Os eleitores, no ato de votar, deverão se apresentar documento de identificação 
com foto (identidade, carteira de habilitação, carteira estudantil, entre outros) e deverão 
assinar a listagem de votantes. (FACULTATIVO) 
 
Art. 18° A Cédula eleitoral será impressa constando, em sua parte frontal, os nomes e os 
números das Chapas homologadas concorrentes ao pleito e as opções de voto branco ou 
nulo, antecedida por um quadro com a opção de voto. 
 
CAPÍTULO VII 
DA CONTAGEM E APURAÇÃO DOS VOTOS 
 
Art. 19º O local de contagem e apuração dos votos será determinado pela Comissão 
Eleitoral e devidamente divulgado com antecedência. 
 
Art. 20° A contagem e a apuração são de responsabilidade da Comissão Eleitoral e serão 
realizados logo após o recolhimento da urna quando acabado o período de votação. 
 
Parágrafo único: A mesa apuradora poderá ter a presença de um representante de cada 
chapa concorrente. 
  
Art. 21° Na apuração dos votos será considerado válido o voto em que o eleitor houver 
escolhido apenas uma chapa, sendo invalidada a cédula que houver a escolha de duas ou 
mais chapas, as não marcadas em nenhuma opção, rasgadas ou com as rubricas 
rasuradas serão consideradas votos nulos. 
 
CAPÍTULO VIII 
DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA POSSE DA CHAPA ELEITA 
 
Art. 22° A Comissão Eleitoral divulgará os resultados assim que encerrado o processo de 
contagem e apuração dos votos. 
 



 

Art. 23° As chapas poderão interpor recurso do resultado, junto à Comissão Eleitoral, no 
prazo de 24h (vinte e quatro horas) após a divulgação oficial do resultado, caso haja 
desacordo na apuração. Após o julgamento dos recursos será declarada a Chapa eleita. 
 
Parágrafo único: Recursos apresentados fora do período previsto não serão aceitos pela 
CE. 
 
Art. 24° A posse da chapa eleita para a Diretoria do Grêmio Estudantil do IFES – Campus 
Piúma para a gestão anual homologada a partir do resultado oficial conforme cronograma 
ocorrerá segundo a data prevista no ANEXO I, em local e horário a serem divulgados pela 
Comissão Eleitoral. 
 
 
 
CAPÍTULO IX  
DOS RECURSOS 
 
Art. 25° Caberão recursos relativos ao processo eleitoral à Comissão Eleitoral no prazo de 
24h (vinte e quatro horas) a partir da ciência do fato ou da decisão, salvo disposição 
expressa em contrário com o preenchimento do Formulário de Denúncia ANEXO IV. 
 
Parágrafo único:  A Comissão Eleitoral terá o prazo de 24h (vinte e quatro horas), a contar 
do recebimento formal do recurso, para se manifestar. 
 
CAPÍTULO X  
DAS DENÚNCIAS 
  
Art. 26° As denúncias sobre descumprimento das normas previstas neste Regulamento 
Eleitoral deverão ser identificadas e fundamentadas por escrito, e serão apuradas pela 
Comissão Eleitoral, tomando por base este Regulamento Eleitoral. 
 
Art. 27° As denúncias referidas neste Título devem ser formalizadas perante a Comissão 
Eleitoral, mediante formulário específico – ANEXO III –, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar do fato motivador da denúncia. 
 
Art. 28° Verificada a procedência da denúncia, a Comissão Eleitoral aplicará sanção 
administrativa prevista neste Regulamento Eleitoral, após o devido processo legal. 
 
§ 1°A pessoa denunciada terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentação de 
defesa administrativa. 
 
§ 2° A Comissão Eleitoral proferirá decisão administrativa em 48 horas (quarenta e oito), 
após a apresentação da defesa administrativa a que se refere o § 1° deste artigo. 
 
CAPÍTULO XI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



 

 
Art. 29° O Processo Eleitoral se encerra após o preenchimento da ata que ocorrerá na 
posse da nova diretoria conforme o ANEXO I. 
 
Art. 30° Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
 
Art. 31° Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
Piúma, 11 de Novembro 2019. 
  
 
 
 
 
ANEXO I  
CRONOGRAMA ELEITORAL 
 
Datas: 
INSCRIÇÕES: 12/11/2019 a 18/11/2019 
CAMPANHA: 19/11/2019 A 02/12/2019 
DEBATES: 25/11/2019 
ELEIÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CHAPA VENCEDORA: 03/12/2019 
POSSE: Primeiros 15 dias do ano letivo 2020/1 
 
Evento: 
Lançamento do Edital Inscrições das Chapas. 
Divulgação da Homologação das Inscrições.  
Período de Campanha/Debate no Auditório do Campus.  
Eleições 
Resultado Provisório Recurso Resultado Final das Eleições. 
Posse da Chapa Eleita no Auditório do Campus. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II  
FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Nome da Chapa:________________________________________________________  
 
Número pretendido da chapa para efeitos de campanha: ___________ 
  
Cargo: 
 
A) Presidente:____________________________________________ 
B) Vice – Presidente:____________________________________________  
C) Secretário-geral:____________________________________________ 
D) Primeiro Secretário:____________________________________________  
E) Tesoureiro Geral:____________________________________________ 
F) Primeiro Tesoureiro:____________________________________________  
G) Diretor de Esportes, Lazer e Eventos:_________________________________________ 
H) Diretor de Cultura e Memória:____________________________________________  
I) Diretor de Comunicação:____________________________________________ 
J) Diretor de Ensino e Formação 
Profissional:____________________________________________ 
K) Diretor jurídico, Patrimonial e de Apoio ao 
Estudante:____________________________________________ 
 
Nome: 
 
Matrícula: 
 
Curso e Série: 
 
Telefone 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO III  
FORMULÁRIO DE DENÚNCIA 
 
INFORMAÇÕES PESSOAIS DO DENUNCIANTE 
Nome:______________________________________________________________ 
Matrícula:_______________________ Turma: _____________________________  
Telefone: ______________________ Celular: ______________________________  
E-mail: _____________________________________________________________  
Nome da Chapa ou Pessoa Denunciada:_____________________________________ 
Motivo:_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Fundamentação:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 



 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV 
FORMULÁRIO DE RECURSO DE DENÚNCIA E DE RESULTADO PROVISÓRIO 
INFORMAÇÕES PESSOAIS DO DENUNCIANTE  
 
Nome:________________________________________________________________ 
Matrícula:____________________ Turma:___________________________________ 
Telefone: ______________________ Celular: ________________________________ 
E-mail:_______________________________________________________________ 
Processo:_____________________________________________________________ 
Motivo:_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Fundamentação:________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
  



 

 
 
 
 
 

Estatuto Social do Grêmio Nelson Reis- GNR 
 

Capítulo 1  

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO  

Art.1 - O Grêmio Nelson Reis Associação de Alunos do Instituto Federal do Espírito Santo 
– Campus Piúma, com a sigla GNR é o órgão máximo de representação dos estudantes dos 
cursos técnicos integrados com ensino médio, cursos técnicos subsequentes e proeja do 
IFES – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus 
Piúma, localizado na Rua Augusto Costa de Oliveira – Praia doce – Piúma – ES, fundado 
em 03 de Junho de 2013, com sede no estabelecimento de ensino IFES – Campus Piúma, 
funcionará na forma de Grêmio Livre, conforme lei no 7.398 de 4 de novembro de 1985  

Parágrafo único: As atividades do GNR reger-se-ão pelo presente Estatuto aprovado em 
Assembleia Geral convocada para este fim.  

Art. 2 - O GNR tem por objetivos:  

1. Congregar e representar os estudantes do referido estabelecimento de ensino  

promovendo a sua união em torno da solução de problemas comuns;  

2. Defender os interesses individuais e coletivos de seus associados;  

3. Incentivar a cultura literária, artística, desportiva e lazer, bem como eventos e  

excursões de seus associados;  

4. Promover a integração e cooperação entre administradores, professores,  

funcionários e alunos no trabalho escola, buscando seu aprimoramento;  

5. Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional, cívico,  

desportivo e social com entidades congêneres;  

6. Manter filiação a UBES – União Brasileira dos Estudantes Secundaristas,  

UESES – União dos Estudantes Secundaristas do Espírito Santo.  

7. Zelar pela adequação do ensino às reais necessidades da juventude e do povo,  

bem como pelo ensino público e gratuito de qualidade para todos;  

8. Defender a democracia, a independência e o respeito às liberdades fundamentais do 
homem sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, curso, convicção política ou 



 

religiosa e orientação sexual;  

9. Zelar pela democracia permanente na escola através do direito à participação nos fóruns 
internos de deliberação desta instituição.  

 

Capítulo II  

DO PATRIMÔNIO, SUA CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO  

Art. 3 - O patrimônio do GNR será constituído por:  

1. Contribuição de seus membros;  

2. Contribuição de terceiros;  

3. Subvenções, juros, correções ou dividendos resultantes das contribuições;  
 
4. Rendimento de bens móveis ou imóveis que possua ou venha a possuir;  
5. Rendimentos auferidos em promoções do GNR.  
 
Art. 4 - A Diretoria do GNR será responsável pelos bens patrimoniais do mesmo e 
responderá por eles perante suas instâncias deliberativas.  

§ 1o Ao assumir a Diretoria do GNR, o presidente e os Tesoureiros deverão assinar 
um recibo para o CRT discriminando todos os bens da Entidade.  

§ 2o Ao final de cada gestão, o CRT conferirá os bens e providenciará outro recibo 
a ser assinado pelo novo Presidente e os Tesoureiros.  

§ 3o Em caso de ser constatada alguma irregularidade na gestão de bens, o CRT 
fará um relatório e o entregará à Assembleia Geral, para as providências cabíveis.  

§ 4o O GNR não se responsabilizará por obrigações contraídas por estudantes ou 
grupos, sem ter havido prévia autorização da Diretoria.  

§ 5o Os bens móveis e imóveis do GNR não podem ser cedidos a terceiros sob 
nenhuma hipótese. Em caso de desgaste e sendo necessária a troca do móvel, o 
GNR fará por escrito o motivo de troca do móvel e apresentado ao CRT.  

Capítulo III  

DOS ASSOCIADOS  

Art. 5 - São sócios do GNR todos os estudantes dos cursos técnicos integrados com ensino 



 

médio, cursos subsequentes e proeja do IFES – Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo - Campus Piúma.  

Parágrafo único: Exceto em caso de expulsão, as sanções disciplinares aplicadas pela 
escola ao aluno estenderão às suas atividades como associado.  

Art. 6 - São direitos do Associado.  

1. Participar de todas as atividades do GNR.  

2. Ser tratado com respeito, atenção, urbanidade e em igualdade de condições por  

todos os membros do GNR, sem discriminação de qualquer espécie;  

 

3. Votar e ser votado, observadas as disposições deste Estatuto;  

4. Encaminhar observações, sugestões e moções a Diretoria do GNR;  

5. Propor mudanças e alterações parciais ou completas do presente Estatuto;  

6. Ser representado pela Diretoria do GNR nos fóruns adequados;  

7. Receber respostas da Diretoria do GNR quanto a questionamentos, observações  

e sugestões encaminhadas à mesma dentro do menos espaço possível de tempo;  

8. Receber cópia do presente Estatuto.  

 

Art. 7 - São deveres do associado:  

1. Conhecer e cumprir as normas deste Estatuto;  
2. Informar à Diretoria do GNR qualquer violação da dignidade da classe estudantil, 
cometida na área da escola ou fora dela;  

3. Zelar pela conservação das instalações e dependências, dos materiais, dos móveis, 
utensílios e de todo o material de uso individual e coletivo do GNR;  

4. Participar das reuniões para qual tenha sido eleito como representante discente 
obedecendo à convocação;  

5. Zelar pelo fortalecimento do GNR como entidade representativa dos estudantes dos 
cursos técnicos integrados com ensino médio, cursos técnicos subsequentes e proeja do 
IFES – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Campus 
Piúma. 

Capítulo IV  

DA ORGANIZAÇÃO DO GNR  

Art. 8 - São instâncias deliberativas do GNR:  



 

1. Assembleia Geral dos Estudantes;  

2. Conselho de Representantes de Turmas (CRT);  

3. Diretoria do GNR.  
Seção 1  

Da assembleia Geral dos Estudantes  

Art. 9 - A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação do GNR e é composta por 
todos os seus sócios.  

Parágrafo único: Convidados da Diretoria do GNR não terão direito ao voto.  

Art. 10 - A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente ao fim de cada gestão, para avaliar 
a administração da Diretoria do GNR, para analisar o parecer do CRT e para a formação da 
Comissão Eleitoral, que auxiliará o GNR nas eleições da nova Diretoria.  

Art. 11 - Cabe à Diretoria do GNR conduzir as Assembleias Gerais e como também ficará 
responsável por lavrar as atas das mesmas.  

Art. 12 - A Assembleia geral se reunirá extraordinariamente por convocação de metade 
mais um do Conselho de Representantes de Turmas, ou por metade mais um da diretoria 
do GNR ou abaixo assinado de 1/3 dos seus sócios.  

Parágrafo único: Todos os pedidos devem ser encaminhados à Diretoria do GNR e ao 
Conselho de Representantes de Turmas. As convocações deverão ser feitas por meio de 
edital com no mínimo 48 horas de antecedência contendo data, horário, local e pauta.  

Art. 13 - A Realização das Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias deverá dentro 
do possível ser realizada sem prejuízo de aulas e com discriminação completa e 
fundamentada dos assuntos a serem tratados.  

Art. 14 - Compete à Assembleia Geral:  
 
1. Aprovar e reformular o Estatuto do GNR;  
 
2. Aprovar comissões das Diretorias do GNR, grupos de trabalho e a Comissão  

Eleitoral;  

 

3. Discutir e votar teses, recomendações, moções, adendos e propostas  



 

apresentadas por qualquer um de seus membros;  

4. Denunciar, suspender ou destituir Diretores do GNR, de acordo com os resultados de 
inquéritos procedidos, desde que comunicados e garantido o direito de defesa do acusado, 
sendo qualquer decisão tomada, neste sentido por uma maioria de 2/3 dos votos;  

 

5. Receber e analisar os relatórios da Diretoria do GNR e prestação de contas, apresentada 
juntamente com o Conselho Fiscal.  

 

Art. 15 - As Assembleias Gerais serão realizadas com quórum mínimo de 5% dos alunos 
da escola em primeira chamada com qualquer quorum em segunda chamada, a ser feita em 
intervalo de 30 minutos, decidindo por maioria simples de votos.  

Seção II  

Do conselho de representante de Turmas  

Art. 16 - O Conselho de Representantes de Turmas (CRT) é a instância intermediária e 
deliberativa do GNR. É o órgão de representação exclusiva dos estudantes e será 
constituído pelo representante e vice-representante, eleitos anualmente pelos alunos de 
cada turma.  

Art. 17 - A convocação do CRT deverá ser feita com uma antecedência mínima de 24 
horas. Com a divulgação em edital contendo data, horário, local e pauta.  

Art. 18 - O Conselho de Representantes de Turmas funcionará com quórum de no mínimo 
de 50% mais um dos representantes de turmas sendo que a maioria simples dos votos 
homologará as decisões.  

Art. 19 - O CRT poderá ter um Coordenador, caso seus membros sintam necessidade.  

Art. 20 - Compete ao conselho de Representantes de Turmas:  

1. Discutir e votar as propostas da Assembleia Geral e da Diretoria do GNR;  

2. Zelar pelo cumprimento do Estatuto do GNR e deliberar sobre casos omissos;  

3. Assessorar a Diretoria do GNR na execução de seu programa administrativo;  

4. Apreciar as atividades da Diretoria do GNR, podendo convocar, para esclarecimentos, 
qualquer de seus membros;  

 

5. Examinar os livros contábeis e papéis de escrituração do GNR, a situação do  



 

caixa e os valores em depósito;  

 

6. Colher, do presidente e dos Tesoureiros eleitos, recibo discriminando os bens do  

GNR, o qual terá valor de inventário;  

 

7. Convocar a Assembleia Geral extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves e 
urgentes, na área de sua competência;  
 
8. Deliberar, nos limites legais, sobre assuntos de interesse do corpo discente de cada 
turma representada.  

 

Art. 21 - São atribuições do representante de turma:  

1. Encaminhar à reunião do CRT os problemas e propostas sugeridas na turma; 2. 
Encaminhar à turma resoluções e fatos ocorridos na reunião do GNR.  

Seção III  

Da Diretoria do GNR  

Art. 22 - A Diretoria do GNR é um órgão executivo e delibera por maioria simples dos 
votos de seus membros.  

Parágrafo único: É vedado o acúmulo de cargos na direção:  

1. Gerir a Entidade;  

2. Cumprir o presente Estatuto, bem como divulgá-lo entre os sócios do GNR;  

3. Respeitar e cumprir as deliberações das instâncias deliberativas superiores como  
o CRT e Assembleia Geral;  

4. Lutar politicamente e juridicamente em defesa dos estudantes do IFES - Campus  

Piúma;  

5. Prestar solidariedade a outros Grêmios e entidades estudantis sempre que  

possível;  

6. Elaborar o plano de trabalho da gestão, informar ao Conselho de Representantes  

de Turma – CRT;  

7. Colocar em prática o plano de trabalho da Gestão;  

8. Tomar medidas de emergência, não previstas no Estatuto, e submetê-las ao Conselho de 
Representantes de Turmas e/ou a Assembleia Geral para “ad referendum”.  



 

9. Reunir-se ordinariamente pelo menos uma vez por mês, e extraordinariamente a critério 
do Presidente ou de 2/3 da Diretoria, sendo sua convocação ser realizada com 
Antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas contendo data, horário, local e pauta;  

10. Realizar balanço da gestão a cada semestre.  

 

Art. 24 - A Diretoria do GNR será constituída pelos seguintes membros:  

1. Presidente;  

2. Vice-Presidente;  

3. Secretário Geral;  

4. Tesoureiro Geral;  

5. 1o Secretário;  

6. Diretor de Esportes, Lazer e Eventos;  

7. Diretor de Cultura e Memória;  

8. Diretor de Comunicação;  

9. Diretor de Ensino e Formação Profissional;  

10. Diretor Jurídico, Patrimonial e de Apoio ao Estudante.  
 
Art. 25 - O Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro Geral e Secretário Geral, 
obrigatoriamente deverão ter idade igual ou superior a 17 (dezessete) anos nos termos da 
legislação em vigor, ou serem declarados plenamente capazes por: um coordenador de 
curso técnico; um diretor do IFES – Campus Piúma; maioria do CRT; ou emancipação - 
até o dia da posse.  

Art. 26 - Todos os membros da Diretoria obrigatoriamente deverão ter idade igual ou 
superior a 15 (quinze) anos nos termos de legislação em vigor até o dia da posse.  

Art. 27 - O Diretor que superar o limite de 5 (cinco) faltas consecutivas ou alternadas não 
justificadas estará automaticamente desligado do seu cargo, devendo o fato ser informado 
ao CRT e/ou Assembleia Geral para “ad referendum”.  

Art. 28 - Compete ao Presidente:  

1. Representar o GNR na Instituição e fora dela; 2. Convocar e presidir as reuniões 



 

ordinárias e extraordinárias da Diretoria, CRT e Assembleia Geral;  

3. Praticar, “ad referendum” da Diretoria, os atos que por motivo de força maior se fizerem 
necessários, dando deles conhecimento na reunião subsequente;  

4. Assinar, juntamente com o Tesoureiro Geral e/ou 1o Tesoureiro, os documentos 
relativos ao movimento financeiro e contas bancárias do GNR;  

5. Coordenar a execução dos planos, metas, objetivos e cronograma, elaborados  

pela Diretoria, Comissões, CRT e Assembleia Geral;  

6. Assinar, juntamente com o Secretário Geral, as correspondências oficiais do  

GNR;  

7. Cumprir e fazer cumprir as normas do presente Estatuto;  

8. Desempenhar as demais funções inerentes ao cargo.  

Art. 29 - Compete ao Vice-Presidente:  

1. Auxiliar o presidente no exercício de suas funções e nas reuniões;  

2. Coordenar e colaborar na formulação de projetos, metas, plano de trabalho, objetivos, 
cronogramas de atividades da diretoria e dos diretores do GNR;  

3. Substituir o presidente nos casos de ausência eventual ou impedimento temporário e nos 
casos de vacância do cargo.  

 

Art. 30 - Compete ao Secretário Geral:  

1. Publicar avisos e convocações de reuniões, divulgar editais e expedir convites 
conjuntamente com o Presidente;  

2. Coordenar o plano administrativo e de trabalho da diretoria;  

3. Auxiliar todas as diretorias e suas competências;  

4. Lavrar as atas das reuniões de todas as instâncias deliberativas do GNR;  

5. Coordenar o trabalho da ouvidoria do GNR;  

6. Manter em dia os arquivos do GNR;  

7. Desempenhar demais funções inerentes ao cargo.  

Art. 31 - Compete ao Tesoureiro Geral:  
1. Ter sob seu controle direto todos os bens móveis e imóveis do GNR;  
2. Manter em dia a escrituração de todo movimento financeiro do GNR;  



 

3. Assinar, com o Presidente e/ou 1o Tesoureiro, os documentos e os balancetes,  

inclusive os relativos à movimentação bancária; 4. Elaborar, discutir e implantar políticas 
de finanças;  

5. Apresentar, juntamente com o Presidente e/ou 1o Tesoureiro, a prestação de  

contas ao CRT.  

6. Desempenhar demais funções inerentes ao cargo.  

 

Art. 33 - Compete ao Diretor de Esporte, Lazer e Eventos:  

1. Coordenar e orientar as atividades esportivas do corpo discente;  

2. Incentivar a prática de esportes, organizando campeonatos internos, gincana e  

atividades de lazer no IFES;  

3. Promover e participar de debates sobre políticas públicas de esportes e lazer;  

4. Promover e participar de projetos sociais de cunho esportivos e de lazer no  

IFES;  

5. Realizar e coordenar em conjunto com as demais diretorias eventos, festas,  

seminários promovidos pelo GNR, dentro e fora do IFES;  

6. Desempenhar demais funções inerentes ao cargo.  

 

Art. 34 - Compete ao Diretor de Cultura e Memória:  

1. Promover a realização de conferências, exposições, recitais, concursos, “shows” e outras 
atividades de natureza cultural;  

2. Manter relações com entidades culturais e artísticas do Espírito Santo;  

3. Promover e participar de projetos sociais de cunho cultural no IFES;  

4. Promover e participar de debates sobre políticas públicas de cultura;  

5. Organizar, orientar e colaborar com grupos culturais do IFES;  

6. Desenvolver ações de resgate e preservação da memória do GNR e do  

movimento estudantil;  

7. Desempenhar demais funções inerentes ao cargo.  

 

Art. 35 - Diretor de Comunicação:  

1. Responder pela comunicação da Diretoria com os sócios do GNR e com a Instituição;  

2. Zelar pelo bom relacionamento do GNR com os gremistas, com as entidades  



 

similares e gerais do Movimento Estudantil;  

3. Manter os sócios do GNR e sua diretoria, informados dos fatos de interesse da  

classe estudantil;  

4. Coordenar, elaborar e executar o jornal oficial do GNR e o site e demais  

ferramentas na WEB, bem como sua atualização; 5. Desempenhar 
demais funções inerentes ao cargo;  

 

Art. 36 - Compete ao Diretor de Ensino e Formação Profissional:  

1. Promover debates sobre a política educacional do Ifes;  

2. Elaborar a opinião do GNR nos debates sobre educação;  
 
3. Discutir a regulamentação da Organização Didática (Rod) com a instituição;  
 
4. Auxiliar e orientar os alunos em problemas acadêmicos relacionados a eles e a  

Instituição sendo intermediário sempre que necessário;  

5. Promover atividades de caráter tecnológico e científico;  

6. Orientar e promover atividades de Formação Profissional;  

7. Desempenhar demais funções inerentes ao cargo.  

 

Art. 37 - Compete ao Diretor Jurídico, Patrimonial e de Apoio ao Estudante:  

1. Coordenar e orientar ações e atividades jurídicas do GNR e seus sócios perante a  

instituição;  

2. Auxiliar os Tesoureiros na gestão de patrimônio, bem como promover políticas  

de manutenção e ampliação do patrimônio do GNR;  

3. Acompanhar políticas de Assistência Estudantil do Ifes;  

4. Auxiliar os estudantes e acompanhar as políticas da Coordenação de Apoio ao  

Educando – CAE;  

5. Desempenhar demais funções inerentes ao cargo.  

 

Art. 38 - Compete ao 1o Secretário:  

1. Auxiliar o Secretário Geral no exercício de suas funções;  

2. Assinar, com o Presidente e/ou Secretário Geral, os documentos e as atas  



 

relativas a reunião;  

 

3. Substituir o Secretário Geral nos casos de ausência eventual ou impedimento temporário 
e nos casos de vacância do cargo observando as normas do presente Estatuto.  

Capítulo V  

DAS COMISSÕES AUXILIARES  

Art. 39 - As comissões auxiliares são instâncias executivas das Diretorias para demandas 
Específicas do GNR  

Art. 40 - As comissões auxiliares formar-se-ão:  

I- Quando houver uma demanda específica do movimento Estudantil e do GNR;  

II- Quando a Diretoria julgar necessário;  

III- Quando o CRT deliberar a esse respeito.  

Art. 41 - As comissões auxiliares não possuem autonomia financeira ou deliberativa.  

Parágrafo único: Toda movimentação financeira para a realização dos trabalhos das 
comissões auxiliares deverá ser feita por meio de reuniões com a Diretoria.  

I- Auxiliar sua Diretoria na execução de suas funções;  

II- Discutir com a sua Diretoria as demandas que surgirem.  

Capítulo VI  
DO REGIME DISCIPLINAR  

Art. 42 - Constituem infrações disciplinares:  

1. Usar o GNR para fins diferentes dos seus objetivos, visando o privilégio pessoal,  

de grupo ou de partidos políticos;  

2. Deixar de cumprir as disposições deste Estatuto;  

3. Prestar informações, referente ao GNR, que coloquem em risco a integridade de  

seus membros;  

4. Praticar atos que venham a ridicularizar o GNR, seus sócios ou seus símbolos;  

5. Representar o GNR sem autorização da Diretoria em gestão;  



 

6. Aplicar trote dentro do GNR sob qualquer pretexto;  

7. Introduzir ou guardar dentro do GNR bebidas alcoólicas, qualquer substância tóxica 
e/ou psicotrópica, armas e materiais inflamáveis, explosivos de qualquer natureza ou 
qualquer elemento que represente perigo para si e para a comunidade escolar;  

8. Causar danos de qualquer natureza ao espaço imobiliário, aos equipamentos, ao acervo 
bibliográfico e aos arquivos do GNR;  

9. Atentar contra a guarda e o emprego de bens do GNR;  

 

Art. 43 - São competentes para apurar e julgar as infrações dos incisos acima o CRT e/ou 
Assembleia Geral.  

Parágrafo único: Em quaisquer das hipóteses será dado direito de defesa ao acusado.  

Art. 44 - Das penalidades:  

§ 1o O infrator estará sujeito às penalidades deste artigo, e em caso de crime 
previsto em lei, o infrator poderá responder legalmente.  

§ 2o A diretoria do GNR será apta a aplicar as seguintes penalidades:  

1. Advertência verbal;  

2. Advertência por escrito que deverá ser registrada nos arquivos do GNR;  

3. Suspensão temporária do infrator por tempo pré-estabelecido, devendo ser registrada 
nos arquivos do GNR e publicada em Edital § 3o O Conselho de Representantes de 
Turmas está apto a aplicar todas as penalidades mencionadas nesse artigo. § 4o Somente a 
Assembleia Geral dos Estudantes poderá destituir qualquer membro do GNR, exceto o que 
consta no artigo 26.  

Capítulo VII  

DO PROCESSO ELEITORAL  

Seção I  

Das considerações iniciais  
Art. 45 - São condições para ocupar cargos eletivos do GNR:  

1. Ser sócio do GNR;  

2. Manter vínculo como aluno do IFES Campus Piúma durante o mandato que  



 

disputa;  

3. Não estar suspenso segundo artigo art.40.  

 

46 - O voto será direto e secreto, sendo que a votação será realizada em local previamente 
escolhido pela Comissão Eleitoral, no horário normal de funcionamento de cada turno.  

Parágrafo único: A comissão eleitoral iniciará imediatamente a apuração dos votos logo 
após o término da votação.  

Art. 47 - O período de inscrição para concorrerem aos cargos do GNR é de no mínimo 5 
dias úteis a partir da abertura oficial das inscrições e para campanha será de no mínimo 10 
dias úteis, após finalizadas as inscrições.  

§ 1o A eleição para os cargos da Diretoria serão por chapas;  

§ 2o Não será permitida a fusão de chapas;  

Art. 48o - A Comissão Eleitoral comunicará os resultados à Diretoria eleita, à Diretoria 
atual e ao CRT até 24 (vinte e quatro) horas após a realização das eleições.  

Art. 49o - A duração dos mandatos da Diretoria será de 1 (um) ano letivo, podendo ser 
reeleitos apenas uma vez.  

§ 1o O mandato obrigatoriamente deverá se iniciar junto ao ano letivo e finalizar- se com o 
mesmo, de forma que a posse será dada nos primeiros 15 dias de aulas.  

Seção II  

Da Comissão Eleitoral e Votação  

Art. 50 - A Comissão Eleitoral é o órgão responsável pelos trabalhos eleitorais e é 
composta por 3 (três) membros.  

§ 1o Será eleita em Assembleia Geral pelo menos 1 (um) mês antes do final da 
gestão atual no período.  

§ 2o A Comissão tem até 15 (quinze) dias para divulgar seu cronograma de 
atividades, a partir da sua formação.  

§ 3o A comissão eleitoral possui um Coordenador, que será escolhido por meio de 
processo interno pelos membros da mesma.  

§ 4o É vedado aos membros da Comissão Eleitoral concorrerem aos cargos da 



 

Diretoria do GNR.  

§ 5o É permitido que 1 (um) membro da atual gestão possa participar da Comissão 
Eleitoral, sendo que este deve ser afastado da Diretoria no momento da eleição da 
Comissão Eleitoral e não estará habilitado a concorrer aos cargos da próxima 
gestão, retornando à Diretoria quando este processo se encerrar.  

Art. 51 - Compete à Comissão Eleitoral:  

1) Definir e divulgar o calendário e as regras eleitorais que devem conter:  

a) Data de início das inscrições para a eleição de Diretoria do GNR;  

b) Data de início da campanha;  

c) Data de eleição;  

2) Fazer o registro das chapas para a eleição da Diretoria no livro de atas e pareceres da 
Comissão Eleitoral;  

3) Realizar o registro das chapas para a eleição da Diretoria no livro de atas e  

pareceres da Comissão Eleitoral;  

4) Realizar a eleição e apuração dos votos;  

5) Julgar e encaminhar recursos apresentados por qualquer estudante.  

 

Art. 52 - Somente serão aceitas inscrições de chapa completas de cargos da Diretoria do 
GNR, com nome, turma e número de matrícula.  

Parágrafo único: Cabe à Comissão Eleitoral averiguar a regularidade da matrícula de 
todos os inscritos.  

Art. 53 - Os recursos eleitorais devem ser apresentados até 48 (quarenta e oito) horas após 
o fim da votação.  

Art. 54 - A apuração dos votos deverá ocorrer logo após o término do processo de votação 
e ser presenciada por pelo menos 1 (um) membro da Comissão Eleitoral, 1 (um) membro 
do GNR e 1 (um) membro de cada chapa concorrente.  

Parágrafo único: Caso solicitado pelo CRT, pela atual Diretoria do GNR ou por algum 
servidor do Ifes – Campus Piúma, a apuração pode ser presenciada por até 2 (dois) 
servidores efetivos do Campus.  

Art. 55 - A Comissão Eleitoral divulgará o resultado eleitoral em local público em no até 
96 (noventa e seis) horas após finalizada a apuração dos votos.  

Art. 56 - Será considerada vencedora, a chapa que obtiver maior número de votos.  



 

§ 1o Em caso de empate, haverá nova eleição no prazo de 7 (sete) dias, 
concorrendo ao novo pleito as chapas anteriormente inscritas.  

§ 2o Em caso de fraude comprovada, a mesa apuradora dará por anulada o referido 
pleito, marcando-se nova eleição no prazo de 7 (sete) dias, concorrendo ao novo 
pleito as chapas anteriormente inscritas.  

 
Art. 57 - A Comissão Eleitoral possui autonomia na condução da eleição, e em caso de 
omissão deste Estatuto prevalecerá a decisão da mesma sobre as regras do processo 
eleitoral.  

Seção III  

Da propaganda Eleitoral  

Art. 58 - É expressamente proibida a campanha eleitoral fora do período estipulado pela 
Comissão Eleitoral.  

Art. 59 - É expressamente proibida a distribuição de panfletos e adesivos dentro e fora das 
dependências da escola, sendo passível de anulação da inscrição da chapa envolvida.  

Art. 60  - A colagem de cartazes será permitida apenas em locais autorizados pela 
comissão eleitoral sendo definidos anteriormente pela mesma.  

Art. 61 - O descumprimento desta seção será passível de punição a ser definida pela 
comissão, desde a advertência verbal até a inabilitação da chapa.  

Capítulo IX  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 62 - O presente Estatuto poderá ser modificado mediante proposta de qualquer sócio 
do GNR, do Conselho de Representantes de Turmas ou da Assembleia Geral.  

Parágrafo único: As alterações serão discutidas pela Diretoria e pelo Conselho de 
Representantes de Turmas e aprovadas em Assembleia Geral, de acordo com o artigo 15o.  

Art. 63 - As representações dos sócios do GNR só serão consideradas pela Diretoria ou 
pelo Conselho de Representantes de Turmas quando formuladas por escrito, devidamente 
fundamentadas e assinadas.  

Art. 64 - A dissolução do GNR somente ocorrerá quando for extinto o Ifes - Campus 



 

Piúma, revertendo-se seus bens a outro Grêmio Estudantil mais próximo ou entidades 
estudantis gerais.  

Art. 65 - Nenhum sócio poderá de intitular representante do GNR sem a autorização, por 
escrito e com assinatura, da Diretoria do GNR.  

Art. 66 - O símbolo do grêmio é representado pelo brasão escolhido em eleição pelos 
alunos, tendo uma âncora sobre um escudo amarelo, enrolada por cordas características da 
pesca, o nome embaixo “Grêmio Nelson Reis” escrito em branco sobre tira cinza, tendo 
dois remos sob o escudo.  
 
Art. 67 - Revogadas as disposições em contrário, este Estatuto entra em vigor no dia 19 de 
agosto de 2019, em assembleia de reorganização oficial convocada para este fim.  
 


