
 

 

COLÉGIO ESTADUAL DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO – CIE-MG 

 

REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES DOS COORDENADORES 

REGIONAIS E ESTADUAL DO COLÉGIO ESTADUAL DE 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

Artigo 1º - O presente regulamento tem por objetivo atender o que está prescrito no Artigo 17º 

do estatuto do Colégio Estadual de Instituições de Ensino (CIE). 

Artigo 2º - A Comissão Eleitoral composta por três membros do colégio e um membro 

convidado da comissão de educação CREA-MG e deverá ser constituída por Coordenadores 

Regionais e ou Coordenadores Regionais Adjuntos durante a última reunião anual do CIE. 

 § Único – O Coordenador Regional e ou Coordenador Regional Adjunto que compor a 

Comissão Eleitoral fica impedido de se candidatar a Coordenador Regional, salvo a 1ª eleição 

do CIE. 

Artigo 3º - A Comissão Eleitoral abrirá o processo eleitoral enviando comunicação eletrônica a 

todas as IE cadastradas no CREA-MG e seus representantes. 

Artigo 4º - Os representantes das IE (reitor, vice-reitor, diretor ou coordenador da unidade de 

engenharia) cadastradas no CREA-MG, para manifestar a intenção de se candidatar ao cargo 

de Coordenador Regional, deverão preencher Ficha de Registro de candidatura e enviar 

eletronicamente até a data estipulada pela Comissão Eleitoral, juntamente com o comprovante 

de adimplência junto ao CREA-MG. 

Artigo 5º - A Comissão Eleitoral enviará eletronicamente para todos os Representantes a 

relação de candidatos inscritos por Regional. 

§ 1º- Cada representante das escolas (reitor, vice-reitor, diretor ou coordenador da 

unidade de engenharia) cadastradas no CREA-MG, terá direito a um voto para eleger o 

Coordenador de sua Regional.  

Artigo 6º - A votação será feita eletronicamente em data estipulada pela Comissão Eleitoral. 

§ 1º - A apuração será feita pela Comissão Eleitoral. 

§ 2º - O candidato mais votado será eleito Coordenador Regional e o 2º mais votado 

será o Coordenador Regional Adjunto. 



Artigo 7º - A inscrição de candidatos aos cargos de Coordenador Estadual deverá ser feita na 

1ª Reunião Anual do CIE-MG. 

 

§ 1º - A inscrição será feita junto a Comissão Eleitoral, durante a 1ª hora da referida 

reunião. A atual coordenação Estadual permanecerá em exercício até que a nova 

eleição seja feita. 

§ 2º - As inscrições serão divulgadas entre os presentes após o fim do prazo das 

inscrições.  

§ 3º - Será dado um intervalo de tempo de no máximo 02(duas) horas para um 

eventual trabalho de composição dos candidatos antes do início da votação, podendo 

ser antecipado se os mesmos considerarem que a composição já tenha sido feita. 

§ 4º - Fica determinado o prazo máximo de 15 minutos para cada candidato apresentar 

sua proposta de trabalho e após dará início ao processo eleitoral. 

§ 5º - A eleição poderá ser realizada a qualquer tempo durante a primeira Reunião 

Ordinário do ano do Colégio Instituição de Ensino. 

§ 6º - Haverá um candidato para cada cargo, à eleição deste poderá ser feita por 

aclamação. O primeiro mais votado será o Coordenador Estadual e o segundo o 

Coordenador Estadual Adjunto. 

Artigo 8º - O mandato dos Coordenadores Estadual efetivo e suplente será de 01(um) ano, 

permitindo uma única reeleição em quaisquer cargos. 

Artigo 9º - A eleição se dará por maioria simples dos presentes à reunião. 

Artigo 10º - A apuração da eleição se fará no mesmo dia, pela Comissão Eleitoral, que 

procederá à apuração na presença dos Coordenadores Regionais e ou Coordenadores 

Regionais Adjuntos. 

Artigo 11º - No caso de empate, o critério de desempate será a favor da Instituição de Ensino 

que tiver o registro mais antigo no CREA-MG. 

Artigo 12º - A proclamação e a posse dos eleitos se farão logo em seguida, pelo Presidente do 

CREA-MG ou seu substituto regimental. 

Artigo 13º - O trabalho da Comissão Eleitoral se encerrará após leitura da Ata da Eleição 

durante a primeira reunião ordinária. 

Artigo 14º - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral. 

 

Belo Horizonte, 06 de julho de 2018.  

 


