
    Poder Executivo  
    Ministério da Educação 
    Universidade Federal do Amazonas 
    Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia 
    Conselho Diretor 

 

Rua Nossa Senhora do Rosário, 3863 - Tiradentes - 69103-128 - Itacoatiara/AM 

Telefone: 993182549 (institucional) e-mail: direcaoicet@ufam.edu.br 

 

COMISSÃO ELEITORAL 

 

EDITAL Nº 001/2018 - CE/CONDIR/ICET/UFAM 

 

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO ELEITORAL PARA MEMBROS NÃO-NATOS 

DO CONSELHO DIRETOR DO ICET E DOS REPRESENTANTES DO ICET NAS 

CÂMARAS SETORIAIS DESTA INSTITUIÇÃO UNIVERSITÁRIA. 

 

 A Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria nº 105, de 17 de agosto de 2018, no 

uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e:  

 

 CONSIDERANDO no que se refere ao processo eleitoral do Regimento Geral da 

UFAM; 

 

 CONSIDERANDO a Resolução nº. 009/2006 que dispõe sobre a escolha dos 

Membros das Câmaras de Ensino de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação e de 

Extensão e Interiorização; 

 

 CONSIDERANDO a aprovação deste Edital de nº. 01/2018, na reunião do 

Conselho Diretor do ICET – UFAM em 19 de setembro de 2018. 

 

 TORNA PÚBLICO o presente Edital, que regulamentará as eleições para a 

escolha de Representantes das Categorias integrantes da Comunidade Acadêmica para 

comporem o Conselho Diretor da Unidade Acadêmica e às Câmaras Setoriais desta 

Instituição Universitária. O mandato dos eleitos vigorará conforme quadro abaixo: 

 

CONSELHO CATEGORIAS VAGAS MANDATO 

CONDIR 
Representantes Técnicos Administrativos 

em Educação 
02 titulares 02 ANOS 

CONDIR Representante Discente de Graduação 02 titulares 02 ANOS 

CONDIR Representante Discente de Pós-Graduação 01 titular 02 ANOS 

CONDIR 
Representante Docente de Projeto de 

Pesquisa e Extensão 
01 titular 02 ANOS 

CÂMARA SETORIAL 
Representante Docente na Câmara de 

Ensino de Graduação (CEG) 
01 titular 02 ANOS 

CÂMARA SETORIAL 
Representante Docente na Câmara de 

Extensão e Interiorização (CEI) 
01 titular 02 ANOS 

CÂMARA SETORIAL 
Representante Docente na Câmara de 

Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) 
01 titular 02 ANOS 
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1 DAS INSCRIÇÕES E DO PROCESSO ELEITORAL  

1.1 As inscrições de candidaturas deverão ser feitas individualmente, por meio de 

formulário próprio disponível no Protocolo Geral, assinado e entregue pelo 

interessado no mesmo local obedecendo ao cronograma do pleito, conforme o 

Regimento Eleitoral e o presente Edital.  

1.2 Poderão concorrer às vagas disponíveis no presente Edital, os discentes e servidores 

conforme quadro abaixo: 

CONSELHO CATEGORIA REQUISITOS  

CONDIR 

Representante Técnico 

Administrativos em 

Educação 

Servidor Técnico Administrativo estável, integrante 

do quadro permanente do ICET (Art. 15 

regimento geral UFAM).  

CONDIR 
Representante Discente 

de Graduação 

Discente regular do ICET/UFAM, matriculado em 

curso de graduação, que já tenha integralizado 

os créditos correspondentes aos 2 (dois) 

primeiros períodos do respectivo curso (Art. 14 

do regimento geral da UFAM).  

CONDIR 
Representante Discente 

de Pós-Graduação 

Discente regular do ICET/UFAM, matriculado em 

curso de pós-graduação. 

CONDIR 

Representante Docente 

dos Projetos de Pesquisa 

e Extensão 

Docente com a titulação de doutor que desenvolva 

projeto de pesquisa e projeto de extensão. 

CÂMARA 

SETORIAL 

Representante Docente 

na Câmara de Ensino de 

Graduação (CEG) 

Docente devendo ser ocupante da função de 

Coordenador ou Vice Coordenador de curso de 

graduação do ICET. (Art. 2º da resolução 009/2006 

CONSAD). 

CÂMARA 

SETORIAL 

Representante Docente 

na Câmara de Extensão e 

Interiorização (CEI) 

Docente devendo estar desenvolvendo Projeto ou 

Programa de Extensão, registrados na PROEXTI. (Art. 

4º. da resolução 009/2006 CONSAD). 

CÂMARA 

SETORIAL 

Representante Docente 

na Câmara de Pesquisa e 

Pós-graduação (CPPG) 

A preferência para vaga na Câmara de Pesquisa e 

Pós-graduação (CPPG) é do Coordenador e Vice 

Coordenador de pós-graduação Stricto sensu do ICET 

(Art. 3º. da resolução 009/2006 CONSAD). Caso 

ocorra a inscrição destes não serão homologadas as 

demais inscrições.  

Caso contrário, de acordo com a quantidade de vaga 

disponível, serão homologadas as inscrições de 

docentes doutores, que desenvolvam atividade de 

pesquisa e credenciados em Programa de Pós-

Graduação Stricto sensu do ICET. 

 

1.3 O interessado é o único responsável pelas informações prestadas na inscrição neste 

Processo Eleitoral, dispondo a Comissão Eleitoral do direito de excluir do processo 

aquele que não preencher o formulário de inscrição de forma correta e completa.  
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1.4 Encerrado o período de inscrição dos interessados caberá à Comissão Eleitoral a 

homologação das inscrições, conforme o Item 4.1 deste edital. 
 

2. DOS ELEITORES 

2.1 Os segmentos da Comunidade Universitária lotados no ICET (discentes e 

servidores ativos ou inativos, efetivos ou contratados) escolherão por voto 

uninominal, universal e secreto os seus respectivos representantes, em urna 

convencional.  

2.2 O voto é facultativo. 

2.3 Cada eleitor somente poderá votar uma vez em cada uma das 7 (sete) 

categorias definidas conforme seu representante: discente de graduação vota nos 

representantes dos discentes da graduação, discente de pós-graduação vota nos 

representantes dos discentes da pós-graduação, docente vota nos representantes 

dos docentes e técnico administrativo em educação vota nos representantes dos 

técnicos administrativos em educação. 

2.4 Docente da Universidade com mais de um vínculo na Instituição votará como membro 

do corpo docente.  

2.5 Servidor técnico-administrativo, que também seja discente, votará como servidor.  

2.6 Docente ou servidor técnico-administrativo aposentado com novo vínculo 

empregatício com a Universidade votará pela categoria em que estiver em atividade. 

2.7 Os docentes ativos poderão votar nos quatro representantes para o cargo de 

docente, seja para membro do Conselho Diretor e/ou para membros das Câmaras.  

2.8 Na apuração dos votos, caso seja marcada mais de uma opção o voto será 

considerado nulo, em qualquer uma das 7 (sete) categorias. 

2.9 O voto branco/nulo não será considerado para qualquer fim. 

 

3. DO PROCEDIMENTO DE VOTAÇÃO 

3.1 O processo de escolha ocorrerá no dia 02/10/2018 das 09h às 19h, na Sala de 

Reunião do ICET. 



    Poder Executivo  
    Ministério da Educação 
    Universidade Federal do Amazonas 
    Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia 
    Conselho Diretor 

 

Rua Nossa Senhora do Rosário, 3863 - Tiradentes - 69103-128 - Itacoatiara/AM 

Telefone: 993182549 (institucional) e-mail: direcaoicet@ufam.edu.br 

 

3.2 O eleitor deverá apresentar no ato da votação, documento de identificação com foto, 

que após a conferência de seu nome na lista do respectivo segmento a que pertence, 

deverá assinar seu nome e proceder o sufrágio.  

3.3 A não apresentação do documento da forma mencionada no item 3.2, impedirá o 

procedimento de voto. 

3.4 Caso o nome do eleitor não conste na lista de votantes, deverá votar em separado, 

sendo devidamente identificado em lista separada.  

3.5 Serão 03 (três) mesas receptoras, sendo cada uma composta de 01 (um) docente, 

(01) servidor técnico administrativo e 01 (um) discente. 

3.5.1 Na hipótese de ausência de algum integrante da mesa receptora, o Presidente da 

Comissão Eleitoral fará parte para composição.  

3.5.2 Os integrantes da mesa receptora não poderão de qualquer forma, realizar 

propaganda, inclusive usar distintivos, camisetas entre outros elementos indicativos de 

candidatos.  

3.6 Será 01 (uma) mesa apuradora, sendo composta de 01 (um) docente, (01) servidor 

técnico administrativo e 01 (um) discente, na qual suas atividades terão início logo após o 

termino da votação.  

3.7 Todos os membros que irão compor a mesa receptora e mesa apuradora, serão 

nomeados via portaria, pelo Diretor do ICET. 

3.7.1 Os discentes que participarem desta consulta, na qualidade de membros da mesa 

receptora e mesa apuradora, receberão ao final, certidão de participação sendo conferida 

05 (cinco) horas de atividade complementares, que poderão ser usadas ou não a seu 

critério.  

3.7.2 Os servidores técnicos administrativos e docentes que participarem desta consulta, 

na qualidade de membros da mesa receptora e mesa apuradora, estarão liberados de 

suas atividades laborais no período da prestação do serviço na consulta.     

3.8 Após o termino da votação, será procedido a contagem de votos pela mesa 

apuradora que lavrará o resultado em ata final dos trabalhos, que será lida e assinada.  

3.9 Havendo empates, o docente eleito será o mais antigo no magistério superior 

da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), e entre os de igual antiguidade, o 

mais idoso; Aos técnicos-administrativos em educação ter-se-á por eleito o mais 
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antigo em exercício na UFAM, e entre os de mesmo tempo, o mais idoso e;  Aos 

discentes, considerar-se-á eleito o acadêmico que apresentar o maior número de 

créditos concluídos e, persistindo o empate, o mais idoso.  

 

4. DO CALENDÁRIO  

4.1 Será obedecido o seguinte cronograma: 

DATA ATIVIDADE 

De 24 a 25/09/2018 Período de Inscrição das 09h às 12h e 14h às 17h. 

26/09/2018 Divulgação das inscrições homologadas pela Comissão. 

27/09/2018 Período de Recurso das 08h as 18h. 

28/09/2018 Divulgação das inscrições pós-recurso. 

02/10/2018 Consulta das 09h às 19h. 

02/10/2018 Apuração e Divulgação dos Resultados (a partir das 19h). 

03/10/2018 Período de Recurso das 08h as 18h. 

04/10/2018 Resultado final após o recurso. 

10/10/2018 Homologação no CONDIR. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

5.1 A inscrição do interessado implica na aceitação das normas contidas neste Edital e 

em outros que vierem a ser publicados e das decisões que possam ser tomadas pelo 

ICET/UFAM em casos omissos. 

5.2 Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este Edital serão resolvidos e 

esclarecidos, em primeira instância, pela Comissão do Processo Eleitoral e, em segunda 

e última instância, pelo Conselho Diretor (CONDIR). 

5.3 Os prazos recursais estão dispostos no item 4.1 deste Edital, bem como devem ser 

feitos e protocolados no aludido período (data e horário) no Protocolo Geral do ICET e em 

formulário especifico deste edital.  

 

Itacoatiara, 19 de setembro de 2018. 

 

TAE: ANDRÉ TAVARES FERREIRA 
(Presidente da Comissão Eleitoral - Portaria No. 105/2018 ICET) 
 
Acadêmico JOÃO ANTÔNIO GALVÃO SOARES 
Membro Discente 
 
Prof. Me. ANDERSON LINCOLN VITAL DA SILVA 
Membro Docente 
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COMISSÃO ELEITORAL 

EDITAL Nº 001/2018 - CE/CONDIR/ICET/UFAM 

 
ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

NOME   

ENDEREÇO Nº  

BAIRRO CIDADE 

FONE   E-MAIL 

RG 
 
 

CPF SIAPE ou Nº de MATRÍCULA 

 
 MARQUE A VAGA DE CANDIDATURA COM UM X 

CONSELHO CATEGORIAS VAGA 

CONDIR 
Representantes Técnicos 

Administrativos em Educação 
 

CONDIR Representante Discente de Graduação 
 
 

CONDIR 
Representante Discente de Pós-

Graduação 
 

CONDIR 
Representante Docente de Projeto de 

Pesquisa e Extensão 
 

CÂMARA SETORIAL 
Representante Docente na Câmara de 

Ensino de Graduação (CEG) 
 

CÂMARA SETORIAL 
Representante Docente na Câmara de 

Extensão e Interiorização (CEI) 
 

CÂMARA SETORIAL 
Representante Docente na Câmara de 

Pesquisa e Pós-graduação (CPPG) 
 

 
Itacoatiara, ___ de __________ de  2018. 

 
 

___________________________________                 
     Assinatura do Candidato                                                   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nome do candidato:_______________________________________________________ 
 
Recebido por:________________________ Data ____ / ____ / ____  Hora: ____ : ____ 
 
Categoria inscrita: ________________________________________________________ 
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COMISSÃO ELEITORAL 

EDITAL Nº 001/2018 - CE/CONDIR/ICET/UFAM 

 
ANEXO II 

FOLHA DE RECURSO 
 

RECORRENTE: 

VAGA A QUE CONCORRE: 

OBJETO DO RECURSO: 
 
 

 

DOS FATOS 
 
 
 
 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
 
 
 
 

DO PEDIDO 
 
 
 
 
 

 
Itacoatiara, ___ de __________ de  2018. 

 
 

___________________________________                 
      Assinatura do Recorrente                                                  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nome do Recorrente:______________________________________________________ 
 
Recebido por:________________________ Data ____ / ____ / ____  Hora: ____ : ____ 
 


