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(a) Maria Lussieu Da Silva - Diretora 

 

Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento - PPGGIC 

Portaria nº 02/2022-PPGGIC, de 19 de maio de 2022 

 

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do 

Conhecimento no uso de suas atribuições legais e estatutárias, que lhe conferem a Portaria nº 

1409/2020-R, de 17 de novembro de 2020. 

  

RESOLVE: 

  

 Designar as servidoras docentes LUCIANA DE ALBUQUERQUE MOREIRA, 

matrícula nº 1225081 e MONICA MARQUES CARVALHO GALLOTTI, matrícula nº 

1225695 (membro titular), lotadas no Departamento de Ciência da Informação/UFRN; bem 

como o servidor docente WATTSON JOSE SAENZ PERALES, matrícula nº 1216931 

(membro titular), lotado no Departamento de Engenharia de Produção/UFRN, para, sob 

presidência da primeira, comporem a Comissão de Avaliação de Dissertações, a fim de eleger 

as dissertações de egressos do PPGIC a serem indicadas ao Prêmio ANCIB 2022. 

 Publique-se, 

 Cumpra-se, 

  

(a) Pedro Alves Barbosa Neto - Coordenador 

 

 

Centro de Ensino Superior do Seridó - CERES 

Departamento de Ciências Exatas E Aplicadas - DCEA 

Edital Nº 673/2022 - DCEA/CERES, de 18 de maio de 2022. 

 

A COMISSÃO ELEITORAL, designada pela Portaria nº 4/2022 - DCEA/CERES (18.12), de 

12 de maio de 2022, do Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas do Centro de Ensino 

Superior do Seridó (CERES), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

CONVOCA, os servidores docentes e técnico-administrativos lotados no aludido 

Departamento, além dos alunos de graduação, vinculados aos Cursos de Ciências Contábeis 

e Matemática do CERES/UFRN, para a eleição de Vice-chefe do Departamento de Ciências 

Exatas e Aplicadas do CERES/UFRN, para o mandato até 18 de novembro de 2022, conforme 

§ 2º , Artigo 50 do Regimento Geral da UFRN – atualizado pela Resolução nº 007/2002-

CONSUNI, de 16 de agosto de 2002, pela Resolução nº 13/2008, CONSUNI, de 01 de 

dezembro de 2008 e pela Resolução nº 008/2020-CONSUNI, de 27 de novembro de 2020 

(Regimento Interno do CERES), mediante as seguintes normas: 

 

I - DA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS 

 

Art. 1º - São elegíveis ao cargo de Vice-chefe do Departamento de Ciências Exatas e 

Aplicadas os professores efetivos e em exercício no aludido Departamento, que estão em 

regime de trabalho de 40 horas ou de dedicação exclusiva. 

§ 1º - As inscrições serão registradas sob a forma de chapas, constando o nome do candidato 

à Vice-Chefe. 
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§ 2º - As inscrições dos candidatos serão realizadas por meio de requerimento (ANEXO II), 

encaminhado ao Presidente da Comissão eleitoral, via e-mail: dcea@ceres.ufrn.br. 

§ 3º - As inscrições ocorrerão no período de 23/05/2022 a 24/05/2022, no horário das 12h às 

20h, dentro do prazo próprio descrito no calendário anexo a este Edital (ANEXO III). 

§ 4º - O pedido de inscrição será dirigido à Comissão Eleitoral, até às 20h do último dia de 

inscrição, conforme o calendário em anexo, cabendo à Comissão deferir ou não o 

requerimento. 

§ 5º - Das decisões da Comissão caberá  recurso ao Departamento de Ciências Exatas e 

Aplicadas do CERES. 

§ 6º - O prazo de impugnação do Edital ou de qualquer uma de suas disposições é de até 05 

(cinco) dias contados a partir de sua publicação. 

 

II - DOS ELEITORES 

 

Art. 2º - São habilitados a votar, os professores efetivos do Departamento de Ciências Exatas 

e Aplicadas do CERES/UFRN, os servidores técnico-administrativos lotados no 

Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas do CERES/UFRN e os alunos dos cursos 

Ciências Contábeis e Matemática do CERES/UFRN, segundo critérios estabelecidos no 

Regimento Geral da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

§ 1º - O eleitor pertencente a mais de uma categoria, vota somente uma vez, na seguinte ordem 

de atribuição: docente, técnico administrativo ou discente. 

§ 2º - O discente que tiver mais de uma matrícula votará pela matrícula mais recente. 

 

III - DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO 

 

Art. 3º - A eleição realizar-se-á na quarta-feira, 01 de junho de 2022, das 00h01min às 

21h59min, conforme as normas reguladoras do sistema SIGeleição, o voto sendo dado 

diretamente pelo sistema no seu endereço eletrônico www.sigeleicao.ufrn.br. 

Parágrafo único. Em caso de problemas técnicos no dia da Consulta Pública, via SIGeleição 

- Sistema Integrado de Gestão de Eleições/UFRN, fica a critério da Comissão Eleitoral a 

prerrogativa de prorrogação do pleito. 

Art. 4º - A apuração dos votos será feita pela Comissão Eleitoral, mediante processamento de 

relatório gerado e auditado pelo sistema SIGeleição, no dia 02 de junho de 2022, sendo 

considerado o peso de 70% para os votos de docentes, 5% para os votos de técnicos 

administrativos e 25% para os votos de discentes. 

Parágrafo único: O resultado da apuração será divulgado no dia 02 de junho de 2022, na 

página eletrônica do CERES: http://www.ceres.ufrn.br/. 

 

IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 5º - O processo eleitoral será registrado em ata assinada pela Comissão Eleitoral, e, no 

final, encaminhada ao Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas do CERES/UFRN, para 

fins de apreciação pelo seu Plenário. 

§ 1º - O processo eleitoral poderá ser fiscalizado livremente por qualquer participante do pleito. 

§ 2º - Qualquer recurso poderá ser encaminhado à Comissão Eleitoral, até 24 (vinte e quatro) 

horas após a publicação do resultado. 
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§ 3º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, de conformidade com as 

normas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e subsidiariamente, pela legislação 

eleitoral do país. 

 

(a) Luis Gonzaga Vieira Filho - Presidente da Comissão - Representante Docente 

Herciane Araújo De Melo - 1º Membro - Representante Técnico-Administrativo 

Ekaterine Fanny Ramalho Teixeira - 2º Membro - Representante Discente 

 

Anexo I 

 

CÁLCULO DA APURAÇÃO 

 

O cálculo da apuração final dos resultados do processo eleitoral será feito obedecendo-se os 

seguintes percentuais: 70% para os docentes, 5% para os técnicos administrativos e 25% para 

os discentes. Utilizando-se a média ponderada como fórmula de cálculo, o argumento final é 

calculado da seguinte forma: 

0,7 x (Pi/ P) + 0,05 x (Ti / T) + 0,25 x (Ai / A) 

P = Total de votos válidos de professores; 

T = Total de votos válidos de técnicos administrativos; 

A = Total de votos válidos de alunos; 

Pi = Quantidade de votos de professores na chapa i; 

Ti = Quantidade de votos de técnicos administrativos na chapa i; 

Ai = Quantidade de votos de alunos na chapa i. 

 

Anexo II 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO - VICE-CHEFE DO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS DO CERES - DCEA 

 

À COMISSÃO ELEITORAL 

 

Eu, __________________________________________________________, professor(a), 

matrícula nº ______________________, lotado(a) no Departamento de Ciências Exatas e 

Aplicadas do CERES, pertencente à carreira de Magistério Superior da UFRN e em efetivo 

exercício, venho requerer a inscrição de minha candidatura no processo de eleição para o 

cargo de Vice-Chefe do Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas do CERES, compondo 

a Chapa denominada______________________. 

Na oportunidade, declaro ciência das regras do Edital que regem o referido processo eleitoral. 

Nestes termos, 

Peço deferimento. 

 

Caicó, _____ de ____________de 2022. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do (a) candidato (a) a Vice-Chefe(a) 
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Anexo III 

 

Calendário de Eleição para o cargo de Vice-chefe do Departamento de Ciências Exatas e 

Aplicadas do CERES/UFRN. 

 

Período de inscrição das candidaturas 24/05/2022 a 25/05/2022 

Homologação das inscrições 25/05/2022 

Data da eleição 01/06/2022 

Apuração e divulgação do resultado 02/06/2022 

Interposição de recursos 03/05/2022 

 Resultado Final do Processo Eleitoral 06/05/2022 

 

Departamento De Geografia - DGC 

Portaria nº 36 do DGC/CERES, de 19 de Maio de 2022. 

 

 O CHEFE DE DEPARTAMENTO DO CERES - DEPARTAMENTO DE 

GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso 

de suas atribuições legais e estatutárias, 

 

RESOLVE: 

 

 Autorizar o afastamento no país de DIOGENES FELIX DA SILVA COSTA, 

Matrícula: 2966354, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR DO CERES - 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, para Viagem a serviço, no país, em NATAL e 

MACAU/RN, no período de 20 a 23 de Maio de 2022, conforme solicitação de afastamento 

nº 990/2022. 

 

(a) Jose Yure Gomes Dos Santos - Chefe 

  

Portaria nº 37 do DGC/CERES, de 19 de Maio de 2022. 

 

 O CHEFE DE DEPARTAMENTO DO CERES - DEPARTAMENTO DE 

GEOGRAFIA DO(A) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no 

uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

 

RESOLVE: 

 

 Autorizar o afastamento no país de THIARA OLIVEIRA RABELO, Matrícula: 

3230818, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR - SUBSTITUTO DO CERES - 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA, para Viagem a serviço, no país, em MACAU/RN, no 

período de 21 a 22 de Maio de 2022, conforme solicitação de afastamento nº 985/2022. 

 

(a) Jose Yure Gomes Dos Santos - Chefe 

 

Portaria nº 38 do DGC/CERES, de 19 de Maio de 2022. 

 


