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Regulamenta o processo eleitoral para a 

escolha do representante docente do 

Centro de Educação no Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) e na Comissão Permanente 

de Pessoal Docente da carreira do 

Magistério Superior (CPPD/MS) para o 

biênio 2018 - 2020 e dá outras 

providências. 

 

 A Comissão Eleitoral designada pela Portaria n
o
. 50/2018 CE, de 11 de setembro de 

2018, no uso de suas atribuições, faz saber aos docentes lotados no Centro de Educação, que 

será realizada eleição direta e secreta para escolha dos representantes do Centro de Educação 

(CE) junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE)  e à Comissão 

Permanente de Pessoal Docente da carreira do Magistério Superior (CPPD/MS). A consulta 

se dá em virtude de afastamento do titular e da renúncia do suplente, no caso do CONSEPE 

e, renúncia do titular na CPPD/MS.   

 A Comissão Eleitoral no uso de suas atribuições, para a qual ficam estabelecidas as 

seguintes normas: 

 

DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

 Art. 1º - Compete à Comissão Eleitoral: 

 I – Elaborar e divulgar as normas do processo eleitoral; 

 II - Coordenar e disciplinar o processo eleitoral; 

 III - Receber e deferir ou indeferir os registros das candidaturas; 

 IV - Homologar a inscrição de chapas; 

 V - Solicitar às Chefias de Departamento e Unidades Suplementares providências 

quanto à atualização do cadastro, junto ao Sistema de Gestão de Informática da UFRN, dos 

docentes aptos a votar; 



 VI - Deliberar sobre recursos e examinar sua procedência; 

 VII - Providenciar a divulgação das chapas depois de encerrado o prazo de inscrição; 

 VIII - Recuperar os votos apurados pelo Sistema de Gestão de Informática, computar 

os argumentos de cada chapa, publicar o resultado da Consulta e encaminhá-lo à chefia do 

Centro de Educação; 

 IX - Apreciar e deliberar sobre os casos não expressos nestas Normas. 

  Art. 2º - A comissão eleitoral é constituída por 3 (três) representantes do corpo 

docente e 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo, e conta com um suplente de 

cada segmento de representação docente e técnico-administrativo, todos vinculados ao 

Centro de Educação, conforme o que consta da Portaria n
o
50/2018 CE de 11 de setembro de 

2018. 

DO CALENDÁRIO ELEITORAL 

 

 Art. 3º - Fica estabelecido o seguinte calendário eleitoral:  

 I – 20 de setembro de 2018: Divulgação das normas e do edital do processo eleitoral; 

 II – 24 e 25 de setembro de 2018: Prazo de inscrição das chapas;  

 III – 26 de setembro de 2018: Deferimento das inscrições pela Comissão Eleitoral  

 IV – 27 de setembro de 2018: Data para apresentação de recursos; 

 V – 28 de setembro de 2018: Homologação da candidatura dos inscritos 

 VI - 05 de outubro de 2018: Eleição direta e secreta via SIGELEIÇÃO 

(www.sigeleicao.ufrn.br); 

 VII – 08 de outubro de 2018: Divulgação do resultado da eleição. 

 Parágrafo único. O processo será encerrado com a comunicação pela Comissão 

Eleitoral do resultado da Consulta à Diretoria do Centro de Educação. 

 

DA INSCRIÇÃO DAS CANDIDATURAS 

 

 Art. 4º – Os candidatos deverão realizar a inscrição da sua candidatura através do 

preenchimento do requerimento de inscrição; 

 Parágrafo único. As inscrições serão avaliadas pela Comissão Eleitoral e serão 

publicadas suas homologações no quadro de avisos do Centro de Educação. 

 

DO EMBASAMENTO LEGAL PARA AS ELEIÇÕES 

 

http://www.sigeleicao.ufrn.br/


 Art. 5º – As eleições tratadas nestas normas obedecerão aos artigos referentes 

expressos no Estatuto e no Regimento da UFRN e no Regimento Interno do Centro de 

Educação (Resolução nº 011/2016-CONSUNI, de 16 de setembro de 2016) e Resolução 

198/2014 do CONSEPE, de 30 de setembro de 2014. 

 

DOS CANDIDATOS 

 

 Art. 6º - Poderão ser candidatos os docentes lotados no quadro permanente dos 

Departamentos Acadêmicos do CE, que estejam no exercício de suas funções e que não 

façam parte de outro Colegiado Superior. Os candidatos serão devidamente inscritos 

mediante chapas constituídas (01 titular e 01 suplente), segundo os seguintes critérios: 

 § 1º A formalização da candidatura será feita por meio de inscrição da chapa, na 

Secretaria do Centro de Educação (CE), no andar térreo do CE encaminhada à Comissão 

Eleitoral, mediante requerimento de inscrição da chapa de acordo com o formulário próprio 

(Anexo1); 

 § 2º A Comissão atribuirá um número a cada chapa, obedecendo à ordem 

cronológica de inscrição. 

 Art. 7 º - O mandato dos representantes é de 2 anos, permitida a recondução. 

 

DOS ELEITORES 

 

 Art. 8º - São eleitores para a escolha do representante docente no Centro de 

Educação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) todos os docentes, 

lotados nos Departamentos e Unidades Suplementares do CE e em pleno exercício no 

âmbito da UFRN, exceto professores visitantes e substitutos. 

 Art. 9º - São eleitores para a escolha do representante docente na Comissão 

Permanente de Pessoal Docente da carreira do Magistério Superior (CPPD/MS), de acordo a 

Resolução 198/2014 do CONSEPE, todos os docentes constantes da carreira do magistério 

superior, lotados nos Departamentos do CE e em pleno exercício no âmbito da UFRN, 

exceto professores visitantes e substitutos. 

 

DA NATUREZA DO VOTO 

 

 Art. 10 - Com relação à natureza dos votos, estabelece-se o que se segue: 

 I – a Comissão Eleitoral divulgará os critérios de seleção dos eleitores aptos a votar; 

 II – será proclamada vencedora a chapa que obtiver o maior número de pontos ou 

argumentos, resultado da ponderação dos votos válidos. 



 §1º O processo eleitoral caracteriza-se como eleição direta e escrutínio secreto; 

 §2º O voto será registrado via SIGELEIÇÃO, através dos seguintes 

endereços: www.sigeleicao.ufrn.br ou www.eleicao.ufrn.br. 

  

DA CAMPANHA ELEITORAL 

 

 Art. 11 - Define-se como campanha eleitoral a oportunidade que se oferece: 

 I - à comunidade universitária, de ser informada das propostas de atuação das várias 

chapas concorrentes e dos perfis dos candidatos que pleiteiam sua indicação; 

 II - aos candidatos, de exporem suas ideias a seus pares debatendo com pessoas e 

grupos sobre os problemas dos respectivos departamentos e sobre os encaminhamentos que 

propõem. 

 Parágrafo único: É vetada a participação dos membros da Comissão Eleitoral na 

campanha de quaisquer chapas em ações que revelem caráter de proselitismo.  

  Art. 12 - A campanha eleitoral deverá ser encerrada no dia anterior à eleição. 

  Art. 13 - É facultativo às chapas o cadastramento de um representante junto à 

Comissão Eleitoral para tratar de quaisquer detalhes do processo eleitoral que se fizerem 

necessários. 

  

DA VOTAÇÃO 

 

 Art. 14 - A eleição será realizada pelo sistema SIG-Eleição através do 

sítio www.sigeleicao.ufrn.br ou www.eleicao.ufrn.br, no período das 0h às 23h59m. 

 I - O voto é secreto, ficando o sigilo garantido pelo SIG-Eleição. 

 II - A votação será norteada por procedimentos técnicos e operacionais estabelecidos 

pela Superintendência de Informática. 

 Art. 15 - A Comissão Eleitoral providenciará as seguintes ações: 

 I – Envio à Superintendência de Informática da UFRN para cadastramento dos 

critérios de seleção dos eleitores aptos para o pleito; 

 II – Ao final do processo eleitoral o Sistema SIG-Eleição contabilizará os votos, 

informando a quantidade de docentes que participam do pleito. 

Da Fiscalização 

 Art. 16 - A fiscalização do processo eleitoral via SIG-Eleição poderá ser exercida 

pela Comissão Eleitoral ou por qualquer das chapas inscritas. 
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 Parágrafo único – A fiscalização a que se refere o caput consiste na solicitação de 

relatórios descritivos e explicativos à Superintendência de Informática, de modo a garantir a 

não identificação do eleitor, bem como a inviolabilidade e lisura do processo. 

 

DA APURAÇÃO 

 

 Art. 17 - Terminada a votação e considerando o Relatório Conclusivo, a Comissão 

Eleitoral fará, então, o cômputo dos argumentos de cada chapa. 

 Parágrafo único – Na presença da Comissão Eleitoral, será feita a impressão do 

respectivo relatório de apuração via SIG-Eleição, no qual constam os votos computados para 

cada chapa, além de brancos e nulos. 

 Art. 18 - Encerrada a apuração, a Comissão Eleitoral fará a consolidação de todos os 

resultados, segundo o conjunto destas Normas e divulgará o resultado final. 

 § 1º - Para o caso de eleições com 03 (três) ou mais chapas, será declarada vencedora 

a chapa que obtiver argumento maior que 50,00 (cinquenta); 

 § 2º - Haverá segundo turno entre as 2 (duas) chapas com maiores valores de 

argumento para o caso do não atendimento das exigências do parágrafo anterior. 

 Art. 19 - Ocorrendo empate, será declarada vencedora a chapa que tiver o candidato 

a Representante Docente com maior tempo de efetivo exercício do magistério na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

DOS RECURSOS 

 

 Art. 20 - Após a divulgação dos resultados haverá um prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas para a interposição de recurso junto à Comissão Eleitoral que terá prazo idêntico para 

apresentar seu parecer e encaminhá-lo à Direção do Centro de Educação. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Art. 21 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 Art. 22 - Estas normas entrarão em vigor na data de sua publicação. 

 

Natal (RN), 20 de setembro de 2018. 
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Dilma Marianna da Silva 

Mat. 1689687 

 


