
 
 
 

EDITAL Nº 01/2020/FACAP/UFR – ELEIÇÃO PARA COORDENADOR DE 
ENSINO DE GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS. 

 
 

A Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas (FACAP) convoca eleições para a função 
de Coordenador de Ensino de Graduação do curso de Ciências Econômicas, disciplina o 
processo eleitoral e dá outras providências. 

 
O DIRETOR DO FACAP NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS PELA RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 05, DE 23 DE 
FEVEREIRO DE 2006 E DE ACORDO COM O QUE DISPÕE A LEI Nº 9.394/96 
E O ESTATUTO DA UFMT, CAPÍTULO II, SEÇÃO I, ARTIGO 13. 

 
Resolve: 

 
I. A eleição para Coordenador de Ensino de Graduação do curso de 

Ciências Econômicas será organizada por uma comissão eleitoral 
composta por um professor efetivo (presidente), um professor efetivo 
(titular), um professor efetivo (suplente), um representante da classe 
dos técnicos (titular) e um representante discente (titular). 

 
II. O professor participante da comissão eleitoral que for designado como 

presidente não poderá concorrer ao cargo de coordenador do curso. 
 

III. A comissão eleitoral será aprovada em reunião da Congregação e a sua 
portaria será emitida pela Direção da Faculdade. 

 
IV. Requisitos para se candidatar: 

 
a) Para coordenador do curso de Ciências Econômicas: Ser professor 

integrante da carreira de magistério superior da UFR, em   efetivo   
exercício no curso de Ciências Econômicas na Universidade 
Federal de Rondonópolis. 

 
b) A inscrição do candidato será individual, pessoal, por meio do SEI 

através de ofício pessoal, demonstrando interesse na participação 
da referida vaga, devidamente assinado digitalmente. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E POLÍTICAS 

 

Edital de Abertura de Eleição para o Cargo de Coordenador do 
Curso de Ciências Econômicas, conforme Portaria FACAP/UFR nº 
15 de 03 de novembro de 2020 FACAP/UFR. 



O candidato deverá encaminhar sua inscrição, via SEI, até a data 
e horário estipulados neste edital. 
 

V. Datas referentes ao processo eleitoral: 
 

a) Período de inscrição: 
 

Dias 16 a 17 de novembro de 2020 até as 23:59h. do último dia 
– Via sistema SEI 

 
b) Divulgação das inscrições deferidas: Dia 18 de novembro 2020.  

 
c) Debate (se houver): será em plataforma virtual, e a data será 

divulgada pela Direção do FACAP – Faculdade de Ciências 
Aplicadas e Políticas. O link de acesso ao debate será 
encaminhado via e-mail pela Direção da Faculdade de Ciências 
Aplicadas e Políticas.  

 
d) Eleição on line: 18 de dezembro de 2020. 

 
e) O pleito será realizado de forma eletrônica. O voto será exercido em 

qualquer local onde tenha acesso à internet. O link de acesso ao 
processo eleitoral será encaminhado via e-mail pela Direção da 
Faculdade de Ciências Aplicadas e Políticas, assim como, as 
instruções necessárias à votação. 

 
 

VI. Colégios Eleitorais. 
 

1. Para a Função de Coordenador do curso de Ciências Econômicas na 
Universidade Federal de Rondonópolis: 
 
a) Docentes em efetivo exercício no curso de Ciências Econômicas, do 
quadro permanente e do quadro de professores contratados como 
substitutos. Os professores afastados por licença de saúde e capacitação 
poderão votar. 
 
b) Servidores técnicos: administrativos, de laboratório, e demais 
servidores efetivos não docentes da instituição, que atuam nos setores 
acadêmico e administrativo do curso e que estejam subordinados 
diretamente à coordenação de Ciências Econômicas. Ressalta-se que se o 
curso não possuir técnico administrativo em educação lotado na 
coordenadoria de ensino, não haverá voto contabilizado desta categoria.  

 
c) Discentes regularmente matriculados nos cursos de 
Ciências Econômicas. 

 
d) Quando o votante pertencer a mais de uma categoria seu voto deverá ser 
registrado na categoria que constitui maior peso. 

 
 
 
 

VII. Proporcionalidade dos votos. 



 
                         De acordo com o Decreto no 1.916 de 23 de maio de 1996, Lei 
no 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB), Nota Técnica n° 400/2018 MEC 
e com o Estatuto da UFMT: 

                
a) Fica estabelecido a paridade de votos dos Colégios Eleitorais, da 
seguinte forma: efetuada a partir do número de votantes, distribuídos da 
seguinte forma: setenta por cento para os docentes, quinze por cento para 
técnicos efetivos da instituição e quinze por cento para os discentes 
conforme decisão da Congregação do Faculdade. 

 
b) A votação será on-line, de forma que o computo dos votos será 
auditado na Secretaria de Tecnologia da Informação/UFMT.  

 
 

VIII. Direitos e deveres. 
 

a) É permitido ao candidato o uso de propagandas eleitorais até 24 horas 
antes do início da votação. 
 

b) Todos os votantes deveram logar no link de acesso ao processo eleitoral, 
que será encaminhado via e-mail pela Direção da Faculdade de Ciências 
Aplicadas e Políticas.  

 
c) O voto é facultativo, individual e sigiloso. 

 
IX. Atribuições da comissão. 

 
a) A comissão eleitoral terá autonomia para elucidar dúvidas e resolver os 

possíveis problemas decorrentes de fatos omissos no edital. 
 

b) Organizar e conduzir o debate de acordo com os candidatos e com a 
participação de todo o eleitorado. 

 
c) Fiscalizar o processo eleitoral garantindo-lhe lisura. 

 
 

X. Apuração e totalização dos votos. 
 

a) A apuração será realizada pelo sistema eletrônico da STI. 
 

b) Serão contabilizados apenas os votos válidos, que não forem anulados 
ou em “branco”, computados pelo sistema da STI. 
 

c) Ao somatório dos votos válidos dos votantes docentes, de cada 
candidato, será multiplicado pelo fator de 0,70.



Ao somatório dos votos válidos dos votantes técnicos, de cada 
candidato, será multiplicado pelo fator de 0,15. Ao somatório dos 
votos válidos dos votantes discentes, de cada candidato, será 
multiplicado pelo fator de 0,15. 
 

d) O cálculo número total de votos válidos, de cada candidato, 
obedecerá a seguinte equação: 

 
 

Rc = 0,7 * (VVD *100/∑VVDT) + 0,15 * (VVT *100/∑VVTT) + 0,15 * (VVDisc 
*100/∑VVDiscT) 

 
Onde: Rc = Resultado do Candidato 

VVD = Votos Válidos Docentes 
VVDT = Votos Válidos Docentes Total  
VVT = Votos Válidos Técnicos 
 
VVTT = Votos Válidos Técnicos Total  
VVDisc = Votos Válidos Discentes 
VVDiscT = Votos Válidos Discentes Total 

Obs: - Caso haja candidato único, será realizado votação de SIM ou NÃO, respeitando 
os demais itens deste edital.  

 
XI. Resultado 

 
a)  Será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria simples do 

número total de votos válidos com duas casas decimais de 
aproximação. 
 

b) O resultado oficial do processo eleitoral será informado à Direção da 
Faculdade, em até 02 (dois) dias úteis. 

 
c) O prazo para recursos contra o Processo Eleitoral é de até 02 (dois) 

dias úteis após o proclame oficial dos resultados, em documentação 
protocolada via sistema SEI à Direção da Faculdade de Ciências 
Aplicadas e Políticas. 

 
 

Prof. Dr. Fábio Nobuo Nishimura 
Presidente da Comissão Eleitoral 

SIAPE 1751035 
 

 
Profa. Dra. Aniela Fagundes Carrara 
Membro Titular da Comissão Eleitoral 

SIAPE 2336355 

 
Tec. Adm. Adilson da Silva Matos  

Membro Titular da Comissão Eleitoral 
SIAPE 1541948 

 
Rep. Disc. Bruno Vieira C. Bezerra  

Membro Titular da Comissão Eleitoral 
RGA  

 
Profa. Dra. Angel dos S. F. Ferrarini  

Membro Suplente da Comissão Eleitoral 
SIAPE 3153396 

 



Anexo 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
 
 
 

Eu, _______________________________________ venho requerer minha 

inscrição para concorrer a eleição para o cargo de Coordenador de Ensino de Graduação 

em Ciências Econômicas/FACAP/UFR, estando ciente e de acordo com as normas 

estabelecidas através da PORTARIA N.º 15/2020/FACAP/UFR, de 03 de novembro de 

2020 e da Resolução CONSUNI N. 18, de 12 de novembro de 1997. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rondonópolis-MT,              de novembro de 2020. 
 
 

__________________________________ 
 
 

 
 


