Regras para Campanha Eleitoral DCE IFTO 2017/2018

Após um intenso debate entre os membros da comissão eleitoral chegamos a
conclusão que apesar de haver apenas uma chapa inscrita para concorrer a eleição ao
DCE, manteremos todas as datas e tramites já publicados anteriormente no regimento,
sendo assim abre-se agora o prazo para campanha eleitoral.
Por acreditar que seja de extrema importância os alunos conhecerem os seus
representantes a campanha eleitoral iniciará na data de hoje 16 de Maio e seguirá até o
dia 30 de Maio, para que de tempo da chapa inscrita visite todo os campis e apresente
suas propostas e projetos.
Segue abaixo as normas para campanha eleitoral:

Art. 1º – A campanha eleitoral somente poderá ser realizada no prazo estabelecido neste
documento, estando sujeita às penalidades estabelecidas neste Regimento.
Art. 2º – A campanha eleitoral deverá obedecer aos seguintes princípios:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Respeito entre as chapas;
Respeito aos membros do DCE-IFTO;
Não-poluição do ambiente visual, auditivo, olfativo ou físico;
Igualdade de direitos e deveres entre as chapas;
Respeito ao Estatuto do DCE-IFTO;
A quaisquer outros princípios estabelecidos neste Regimento ou no Edital de
Eleições para a Diretoria do DCE-IFTO 2017/2018
Respeito para com os discentes, docentes, servidores e comunidade externa.

PARAGRAFO ÚNICO: Quaisquer fatos o qual os discentes, docentes, servidores e
comunidade externa sintam-se afetados de forma negativa e/ou observando qualquer
ilegalidade cometida pelos candidatos deveram ser denunciados a Comissão Eleitoral
pelo email: cedceifto2017@gmail.com.

A comissão Eleitoral gostaria também de anunciar os alunos que se dispuseram a
auxiliar no processo eleitoral de agora até a Eleição:
Campus Palmas:
Hainnan Souza Rocha
Silas Bispo de Sousa
Campus Colinas:
Cleiber Oliveira Pereira

*Versão impressa original segue assinada pelos membros da comissão.

Edvânia da Silva Santos
Judson Franciel Barros Silva
Campus Dianopolis:
Thamiris Oliveira de Sousa
George Francisco Coelho Santos
João Pedro Melo
Campus Araguatins:
Alan Gomes Silva

Nos demais campus, Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional não
houve manifestação por parte dos alunos para participar do processo, lembrando ainda
que para haver a eleição em cada campus é preciso ser montada uma comissão de
apuração e fiscalização da eleição, pedimos para que os alunos que tenham interesse em
participar entre em contato urgentemente com a comissão para que possamos dar
continuidade aos trabalhos.

*Versão impressa original segue assinada pelos membros da comissão.

