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REGULAMENTO DE CONSULTA PARA: 

 

Recomposição dos Membros do Conselho Diretor do ICET (CONDIR) 

 

 

CAPÍTULO I 

Dos membros a serem eleitos para o Conselho Diretor 

 

Art. 1º. Serão escolhidos membros para as seguintes vagas:  

I. 1 (um) Representante dos Técnicos Administrativos em Educação (TAE); 

II. 1 (um) Representante dos Discentes da Graduação; 

III. 1 (um) Representante dos Discentes da Pós-Graduação. 

 

 Parágrafo único: Todos os membros citados neste regulamento terão 

mandato de 1 (um) ano. 

 

 

CAPITULO II 

Da votação 

Art. 2º. Cada segmento da Comunidade Universitária (discente da graduação, 

discentes da pós-graduação e TAEs) escolherá o seu representante por voto 

uninominal, universal e secreto a ser depositado em urna convencional.  

 

Parágrafo 1º. Terão direito a voto os TAEs ativos ou aposentados, 

admitidos até 29/08/2017. 

 

Parágrafo 2º. Terão direito a voto os discentes regularmente matriculados 

até 29/08/2017 em curso de graduação ou pós-graduação do ICET. 

 

Parágrafo 3º. O voto é facultativo. 

 

Art. 3º. Servidor técnico-administrativo, que também seja estudante, votará como 

servidor. Servidor técnico-administrativo aposentado com novo vínculo empregatício com 

a Universidade votará pela categoria em que estiver em atividade. 
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Art. 4º. O aluno que tiver mais de um vínculo (graduação-graduação ou 

graduação-pós-graduação) com a Universidade Federal do Amazonas/ICET 

exercerá o seu direito ao voto pela categoria mais antiga ativa na instituição. 

 

Art. 5º. Só poderão votar, no dia da eleição, os eleitores que apresentarem 

documento de identificação oficial com foto. 

 

 

CAPITULO III 

Da apuração dos votos 

 

Art. 6º. Na apuração dos votos, caso seja marcada mais de uma opção, o voto 

será considerado nulo, em qualquer uma das 3 (três) categorias. 

 

Art. 7º. Serão eleitos aqueles candidatos que obtiverem o maior número de votos. 

Considerar-se-ão suplentes de cada categoria o segundo mais votado dos 

candidatos que não obtiverem classificação para ocupação da vaga.  

 

Art. 8º. Havendo empates, aos técnicos-administrativos em educação, ter-se-á 

por eleito o mais antigo em exercício na UFAM, e entre os de mesmo tempo, o 

mais idoso e; aos discentes de graduação e pós-graduação, considerar-se-á eleito 

o acadêmico que apresentar o maior número de créditos concluídos e, persistindo 

o empate, o mais idoso.  

 

Art. 9º. O voto branco/nulo não será considerado para qualquer fim. 

 

 

CAPITULO IV 

Das inscrições 

Art. 10. Somente poderão candidatar-se à representação do corpo técnico-

administrativo os servidores estáveis, integrantes do quadro permanente (Artigo 

15 do Regimento Geral da UFAM). 
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Art. 11. Somente poderão candidatar-se à representação discente os alunos 

regulares da Universidade, matriculados em cursos de graduação, que já tenham 

integralizados os créditos correspondentes aos 2 (dois) primeiros períodos dos 

respectivos cursos, bem como aqueles regularmente matriculados em curso de 

pós-graduação stricto sensu (Artigo 14 do Regimento Geral da UFAM). 

 

Art. 12. Os membros desta Comissão não poderão se candidatar a vagas no 

Conselho Diretor, podendo, entretanto, votar. 

 

Art. 13. Os interessados podem se inscrever mediante o preenchimento de ficha 

de inscrição, disponibilizada na Secretaria da Direção, localizada no Bloco  B. 

Para o acadêmico, deve-se entregar o seu histórico escolar - emitido no portal do 

aluno – para comprovação de créditos cursados. Para o técnico administrativo em 

educação, deve-se entregar uma cópia da Portaria emitida pela Reitoria da UFAM que 

homologa a aprovação do Estágio Probatório do servidor candidato. 

 

Art. 14. Havendo apenas um candidato inscrito para um dos segmentos, não 

haverá a necessidade de ocorrer a consulta para o respectivo segmento. A 

comissão encaminhará o nome do(a) candidato(a) homologado ao CONDIR para 

apreciação. 

 

 

CAPITULO V 

Do cronograma 

 

DATAS ATIVIDADES 

13/09/17 
INSCRIÇÃO 

14/09/17 

18/09/17 DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS PELA COMISSÃO 

19/09/17 RECURSOS DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

20/09/17 RESPOSTAS DOS RECURSOS 

21/09/17 CONSULTADAS 9H ÀS 20H NA SALA DE REUNIÃO BLOCO B 

21/09/17 APURAÇÃO DOS VOTOS (A PARTIR DAS 20H) 

22/09/17 DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

23/09/17 RECURSOS DOS RESULTADOS 

24/09/17 RESPOSTA DOS RECURSOS DOS RESULTADOS 

02/10/17 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL (A ser homologado pelo CONDIR). 
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Itacoatiara, 30 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

__________________________ 

TAE André Tavares Ferreira 

(Presidente da Comissão Organizadora - Portaria 

109/2017-ICET) 

 

 

_______________________________ 

Acad. Grad. João Antônio G. Soares 

 

 

______________________________ 

Acad. Pós-Grad. Jander S. Nunes 

_____________________________ 

Supl. TAE Wagner J. C. de Sousa 

 

 

 

_________________________________ 

Supl. Acad. Grad. Layane K. de S. Leite 

 

 

__________________________________ 

Supl. Acad. Pós-Grad. Rayanna G. A. da 

Silva

 

 


