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REGULAMENTO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DOS DOCENTES E 

DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO JUNTO AO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO 

 

 

A comissão eleitoral para escolha dos representantes dos docentes e dos técnicos administrativos 

em educação junto ao Conselho Universitário (CONSUNI) da Universidade Federal de 

Rondonópolis, constituída pela portaria nº 016/REITORIA/UFR, de 28 de abril de 2020, em 

conformidade com o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério da Educação e a 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para a implantação da Universidade Federal de 

Rondonópolis (UFR) e com a Decisão nº 01/2020/UFR, aprova o regulamento eleitoral, conforme 

segue.  

 

CAPÍTULO I  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 1º - A escolha dos representantes dos docentes e dos técnicos administrativos em educação 

junto ao CONSUNI será feita por meio de eleição direta, a ser realizada no dia 18 de maio de 2020, 

em meio eletrônico, em link a ser divulgado no processo SEI 23108.039644/2020-47 e via e-mail, 

pelo Setor de Comunicação da UFR, a pedido da comissão organizadora do processo eleitoral.  

 

Art. 2º - As inscrições para os candidatos estarão abertas no período de 06 a 08 de maio de 2020. 

 

Parágrafo Único - As inscrições deverão ser feitas pela internet, devendo ser enviada 

correspondência eletrônica para o e-mail eleicaoconsuniufr@gmail.com, anexando na mensagem 

a declaração da chefia imediata ou direção do instituto ou faculdade de lotação (Anexo II do edital) 

e o requerimento de inscrição de candidatura (Anexo III do edital), devidamente preenchidos e 

assinados (física ou eletronicamente), com identificação do cargo para o qual se pretende concorrer, 

obedecendo ao período de inscrição.  

 

Art. 3º - Será eleito um representante de cada categoria. 

 

Art. 4º - O Colégio Eleitoral será constituído pelos servidores docentes e técnicos administrativos 

em educação do quadro de pessoal permanente ativos na instituição. 

 

Art. 5º - Será considerado eleito em cada categoria o candidato que obtiver a maioria simples de 

votos.  

 

Art. 6º - Compete à comissão organizadora do processo eleitoral:  

I. Coordenar, fiscalizar e supervisionar as eleições; 

II. Solicitar à Administração Superior a publicidade do processo eleitoral; 

III. Solicitar à Administração Superior os meios necessários à realização do processo eleitoral; 

IV. Deliberar sobre recursos interpostos; 

V. Decidir sobre impugnação de candidaturas; 

VI. Atuar como junta de consolidação dos resultados eleitorais; 

VII. Proclamar os resultados. 



 

CAPÍTULO II  

 

DOS CANDIDATOS  

 

Art. 7º - Serão elegíveis os servidores docentes e técnicos do quadro de pessoal permanente desta 

IFES e que se encontrem em pleno exercício das suas funções na UFR, sendo excluídos os que 

estejam em licença ou afastados parcial ou totalmente.  

 

Parágrafo único - Encerrado o prazo previsto no cronograma (Anexo I do edital), a relação dos 

candidatos com inscrição deferida pela comissão organizadora do processo eleitoral será divulgada 

no processo SEI nº 23108.039644/2020-47 e encaminhada por e-mail a todos os servidores ativos 

das categorias pela SECOM/UFR, a pedido da comissão.  

 

CAPÍTULO III  

 

DO VOTO E APURAÇÃO  

 

Art. 10 - O voto é facultativo, pessoal e secreto, e será realizado através de link eletrônico a ser 

divulgado no processo SEI 23108.039644/2020-47 e via e-mail, pela SECOM/UFR, a pedido da 

comissão.  

 

Art. 11 - São eleitores todos os servidores docentes e técnicos administrativos em educação do 

quadro de pessoal permanente ativos na instituição. 

 

Art. 12 - A votação será realizada por meio de sistema eletrônico, com a criação pela Secretaria de 

Tecnologia da Informação (STI) da UFMT de um link que será divulgado no processo SEI 

23108.039644/2020-47 e via e-mail, assim que disponibilizado pelo referido setor. 

 

Art. 13 - A votação ocorrerá da zero hora às 23 horas e 59 minutos do dia 18 de maio de 2020. 

 

CAPÍTULO IV  

 

DA APURAÇÃO  

 

Art. 14 - O resultado da eleição será verificado pela comissão eleitoral, que receberá acesso a um 

link específico com o relatório eletrônico da votação.  

 

Art. 15 - A comissão organizadora do processo eleitoral deverá analisar e homologar os resultados 

constantes no relatório gerado eletronicamente, a fim de publicar e encaminhar o resultado final 

para a Reitoria/UFR.  

 

CAPÍTULO V  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

Art. 16 - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral.  

 



Art. 17 - As decisões e encaminhamentos da comissão eleitoral deverão ser tomados pela maioria 

simples dos seus membros.  

 

Art. 18 - A comissão encerrará seus trabalhos após a proclamação definitiva do resultado da eleição, 

tendo sido apreciados todos os possíveis recursos, para cujas interposições será disponibilizado 

prazo mínimo de 24 horas.  

 

Rondonópolis-MT, 06 de maio de 2020.  



 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DOS 

DOCENTES E DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO JUNTO AO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO 

 

 

A comissão eleitoral para escolha dos representantes dos docentes e dos técnicos administrativos 

em educação junto ao Conselho Universitário (CONSUNI) da Universidade Federal de 

Rondonópolis, constituída pela portaria nº 016/REITORIA/UFR, de 28 de abril de 2020, em 

conformidade com o Termo de Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério da Educação e a 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) para a implantação da Universidade Federal de 

Rondonópolis (UFR) e com a Decisão nº 01/2020/UFR, torna público e convoca os docentes e os 

técnicos administrativos em educação para a inscrição de candidatura e eleição, nos seguintes 

termos:  

 

 

1 DA ELEIÇÃO 

 

Ficam abertas as inscrições para registro de candidatura para escolha da representação dos 

docentes e dos técnicos administrativos em educação junto ao Conselho Universitário da 

Universidade Federal de Rondonópolis, aos interessados que satisfaçam as exigências do presente 

edital e do regulamento da eleição.  

 

2 DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

 

Para a inscrição é necessário que o candidato atenda aos requisitos básicos exigidos no 

regulamento da eleição.  

 

3 DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E DOS REGISTROS DE CANDIDATURA 

 

3.1 As inscrições dos candidatos serão realizadas no período de 06 a 08 de maio de 2020. 

3.2 O pedido de inscrição será efetuado por meio de requerimento dirigido à comissão eleitoral, 

assinado pelo(a) candidato(a), e enviado para o e-mail eleicaoconsuniufr@gmail.com.  

3.3 No ato da inscrição, o candidato deve anexar na mensagem eletrônica a declaração emitida 

pela chefia imediata ou direção do instituto ou faculdade onde estiver lotado e o requerimento de 

inscrição (Anexos II e III do edital). Serão aceitos requerimentos e declarações emitidos e assinados 

eletronicamente no SEI, desde que contenham todas as informações solicitadas no modelo 

fornecido nos Anexos II e III do edital da eleição. 

3.4 A comissão eleitoral analisará os pedidos e declarará o deferimento ou indeferimento dos 

registros de candidatura até as 11 horas do dia 11 de maio de 2020. 

3.5 Do ato de deferir ou indeferir o registro de candidaturas cabe recurso junto à comissão 

organizadora do processo eleitoral, o qual deve ser encaminhado para o e-mail 

eleicaoconsuniufr@gmail.com até as 23 horas e 59 minutos do dia 12 de maio de 2020. 

3.6 Poderá, também, qualquer eleitor e/ou candidato com fundamento em inelegibilidade e/ou 

incompatibilidade requerer à comissão eleitoral, após a publicação do resultado de admissibilidade 

dos registros de candidaturas, nos termos do regulamento da eleição, a impugnação do registro. 

 

4 DA VOTAÇÃO 

 

mailto:eleicaotaesufr.2020@gmail.com
mailto:eleicaotaesufr.2020@gmail.com
mailto:eleicaotaesufr.2020@gmail.com
mailto:eleicaotaesufr.2020@gmail.com
mailto:eleicaotaesufr.2020@gmail.com
mailto:eleicaotaesufr.2020@gmail.com


4.1. A eleição realizar-se-á no dia 18 de maio de 2020, da zero hora às 23 horas 59 minutos. 

4.2 O voto é facultativo, pessoal, secreto e será realizado em endereço eletrônico a ser divulgado 

no processo SEI 23108.039644/2020-47 e via e-mail, pelo Setor de Comunicação da UFR, a pedido 

da comissão organizadora do processo eleitoral. 

 

5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

5.1 Todos os atos referentes à presente eleição serão divulgados no Processo SEI 

23108.039644/2020-47 e via e-mail, pelo Setor de Comunicação da UFR, a pedido da comissão 

organizadora do processo eleitoral;  

5.2 Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela comissão eleitoral; 

5.3 No que couber, aplicar-se-á a legislação eleitoral vigente do país; 

5.4 Da publicação do resultado da eleição qualquer candidato poderá recorrer à comissão eleitoral 

através do e-mail eleicaoconsuniufr@gmail.com, das 11 horas e 01 minuto do dia 19 de maio às 11 

horas do dia 20 de maio de 2020;  

5.5 A comissão eleitoral terá até as 17 horas do dia 20 de maio de 2020 para deferir ou indeferir a 

causa e publicar a homologação do resultado final; 

5.6 Sobre a campanha, o voto, o colégio eleitoral e a apuração dos votos será observado o que 

dispõe o regulamento deste processo eleitoral; 

5.7 Em caso de empate, será escolhido o candidato mais antigo na universidade. Persistindo o 

empate, será escolhido o mais idoso. 

 

Rondonópolis, 06 de maio de 2020.  
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ANEXO I 

 

CRONOGRAMA 

 

Publicação do edital 
06/05/2020 

Inscrição 
06 a 08/05/2020 

Publicação do deferimento ou 

indeferimento das inscrições 
11/05/2020, até as 11h 

Recursos inscrições 
11 a 12/05/2020 

Homologação das inscrições 
13/05/2020 

Eleição 
18/05/2020, até as 23h59 

Publicação do resultado 
19/05/2020, até as 11h 

Recursos resultado das 11h01 de 19/05/2020, às 11h de 

20/05/2020 

Homologação do resultado final 
20/05/2020 

 

 



ANEXO II  

 

DECLARAÇÃO  

 

Declaro, a pedido do(a) interessado(a), para fins de comprovação perante a Comissão 

Organizadora do Processo Eleitoral para a escolha de representantes dos docentes e dos técnicos-

administrativos junto ao Conselho Universitário que o(a) servidor(a) 

_____________________________________, matrícula SIAPE _____________, lotado(a) no(a) 

________________________(nome do curso, departamento ou instituto/faculdade de lotação) da 

Universidade Federal de Rondonópolis, está em plena atividade na instituição e não se encontra 

afastado(a) parcial ou totalmente.  

 

Rondonópolis-MT, _____de _____________ de 2020. 

 

 ________________________________________  

Assinatura do(a) diretor(a) do instituto ou chefe imediato(a) 

 

 



ANEXO III  

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA À COMISSÃO ORGANIZADORA DO 

PROCESSO ELEITORAL  

 

Eu, _________________________________________, matrícula SIAPE _________________, 

lotado(a) no(a) _____________________________ (curso, departamento ou instituto/faculdade) da 

Universidade Federal de Rondonópolis, solicito minha inscrição como candidato(a) a representante 

_________________ (docente ou técnico-administrativo) junto ao Conselho Universitário. Declaro 

que tenho conhecimento e comprometo-me a acatar as normas constantes do Edital e do 

Regulamento que regem o processo eleitoral. 

 

Rondonópolis-MT, _____de _____________ de 2020. 

 

_______________________________________  

Assinatura do(a) Candidato(a) 

 

 

 


