
Impugnação do edital da eleição para o Conselho
Diretor
Nós, docentes, técnico(a)s administrativo(a)s e estudantes abaixo assinados 
reivindicamos a impugnação do Edital CELC 01/2022 que normatiza a eleição do Conselho 
Diretor para a legislatura 2022-2026. Fundamentamos essa reivindicação nas seguintes 
razões: 
 
O Edital impede que os eleitores votem em todos os segmentos nos quais atuam 
(Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Graduação, Pós-graduação e Pesquisa). 
 
O Edital permite que ocupantes de cargos de direção indicados pelo Diretor-Geral, o Edital 
CELC-1/2022 atuem como conselheiros e isto rompe o equilíbrio de forças entre as 
instâncias executivas e deliberativas internas. Fere, portanto, o  Art. 8o do Estatuto do 
CEFET-MG que define os princípios da Gestão Colegiada da instituição. 
 
O cronograma do Edital antecipa indevidamente a eleição, pois o término dos mandatos 
dos atuais conselheiros ocorrerá apenas em 28/08/2022. Se o retorno presencial está 
previsto para 22 de março, a depender dos indicadores da pandemia, não há razão para um 
cronograma que impõe a eleição no modo remoto, quando haveria tempo hábil para que 
ela ocorresse na forma presencial. Apenas na impossibilidade de realização presencial 
desse pleito, deveria ser prevista a eleição em ambiente digital. 
 
A impugnação do Edital CELC-1/2022 cria as condições para ajustar o cronograma de um 
novo edital que aumente as possibilidades de realização da eleição na forma presencial. 
Além disso, haverá tempo hábil para o CD se manifestar por meio dos trabalhos de 
comissão já constituída em sua 499ª reunião, realizada em 16 de novembro de 2021, 
considerando o princípio da gestão colegiada, consagrado no Estatuto do CEFET-MG, e o 
compromisso com a democracia interna pela qual temos lutado dentro da Instituição.
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