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COMISSÃO ELEITORAL

EDITAL Nº 001/2021 - CE/CCLCQB/ICET/UFAM

EDITAL DE CONSULTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA DO CURSO DE
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS: QUÍMICA E BIOLOGIA PARA ESCOLHA DO
COORDENADOR E VICE-COORDENADOR DO PERÍODO DE 2021 - 2023

A Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria nº 66, de 26 de agosto de 2021,
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 aprovação deste Edital de nº. 01/2021, na reunião do
Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências: Química e Biologia – ICET/UFAM
em 1º de setembro de 2021.

TORNA PÚBLICO o presente Edital, que regulamentará as eleições para a
escolha de coordenador e vice-coordenador do curso de Licenciatura em Ciências:
Química e Biologia, para o período de 2021-2023.

1. Da Consulta à Comunidade
Art. 1° – O preenchimento do cargo de Coordenação do Curso de Licenciatura em
Ciências: Química e Biologia do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) da
Universidade Federal do Amazonas (2021-2023) será precedido de consulta à
Comunidade Universitária do Curso, por meio de voto secreto na modalidade on-line.

Art. 2° – Para efeito da consulta votam:
I - os docentes do quadro ativo do ICET, incluído os professores substitutos e
visitantes, que ministram ou ministraram aulas no referido curso nos últimos dois anos
(2019 a 2021);
II - os alunos regularmente matriculados no curso;
III - os servidores técnicos de laboratório que atuam ou atuaram no curso nos últimos
dois anos.
IV - Será divulgada lista prévia de votantes conforme previsto no cronograma nos
veículos de divulgação (email e site do ICET). Quem não estiver registrado na lista
pode manifestar-se ao e-mail desta CE cclcqb.icet@gmail.com, dentro do prazo
correspondente de 11 a 13 de setembro de 2021 até às 18h.

2. Da Inscrição das Chapas
Art. 3° – Poderão candidatar-se ao cargo de Coordenador e Vice-Coordenador os
professores efetivos que tenham ministrado aula nos últimos dois anos no curso de
Licenciatura em Ciências: Química e Biologia e que estejam em pleno exercício de
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suas atividades no ICET.

Art. 4° – A inscrição far-se-á por chapa, com indicação conjunta dos candidatos a
cargos de Coordenador e Vice-Coordenador, mediante o preenchimento de ficha de
inscrição, disponibilizada na plataforma Google Formulário, com link a ser
providenciado por esta Comissão Eleitoral. A inscrição será no período de 02 a 08 de
setembro de 2021, no horário das 8h às 18h. O cronograma das atividades
encontram-se no Anexo I.

Art. 5° – No ato da inscrição, cada chapa apresentará os seguintes documentos:
I – Ficha de inscrição devidamente preenchida;
II - Currículo lattes de cada candidato;
III – Programa/proposta de trabalho.
§1º – As chapas inscritas serão identificadas pelo nome “fantasia”, a sua escolha. A
ordem de identificação será pelo critério alfabético do nome “fantasia”.
§2º – A divulgação das inscrições será no dia 09/09/2021.
§3º – A data para submissão de recurso das inscrições será em 10/09/2021.
§4º – A data de divulgação das inscrições pós-recursos será em 13/09/2021.

Parágrafo Único: Havendo inscrição de uma única chapa, esta será aprovada por
aclamação no Colegiado.

3. Da Propaganda e Divulgação Eleitoral
Art. 6° – A divulgação relativa às candidaturas deverá ocorrer nos limites do debate
de ideias e defesa de propostas contidas nos programas que nortearão a ação e
gestão dos mesmos.

Art. 7° – As formas de divulgação das candidaturas e programas, restringir-se-ão às
redes sociais (facebook, twiter e instagram), home-page, panfletos, cartazes, adesivos
e camisetas, de modo a preservar o caráter de austeridade, imprescindível a uma
consulta desta natureza.

Art. 8° – A propaganda eleitoral obedecerá às normas abaixo relacionadas:
I – Devido a pandemia, não será permitida a distribuição de planfletos, cartazes e
adesivos nas dependências do ICET/UFAM.
II – Não será permitida a propaganda mediante pichações e colagem de adesivos em
patrimônio, muros ou paredes pertencentes ao ICET;
III – Fica vedada a colocação de propaganda nas árvores ou plantas;

Art. 9° – Durante o processo eleitoral será realizada a apresentação pública das
chapas e das propostas de trabalho. A apresentação será realizada no dia 15/09/2021
das 14h às 16h, na plataforma Google Meet, com link a ser disponibilizado por esta
CE.
§1º – A metodologia e as regras da apresentação serão estabelecidas entre as
chapas inscritas, ou seus representantes, e a CE no dia 14/09/2021, das 14h às 16h,
na plataforma Google Meet, com link a ser disponibilizado por esta CE.
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4. DO PROCEDIMENTO DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO

Art. 10° – O processo de escolha ocorrerá no dia 16/09/2021 das 09h às 18h, na
modalidade on-line, conforme instruções do CTIC.
§1º - O eleitor deverá validar sua credencial (siape ou número de matrícula) no site

específico de votação de acordo com seu respectivo segmento a que pertence
(servidor e discente), podendo votar somente em uma única chapa.
§2º – A não validação da credencial mencionada no §1º do art. 14º, impedirá o
procedimento de voto.
§3º - Após o término da votação, será procedido a contagem de votos pelo CTIC que
encaminhará o resultado para esta CE, que em ata final dos trabalhos, promulgará o
resultado até as 21h de 16 de setembro de 2021.
§4º – Em caso de Interposição de Recurso, a chapa interessada deve apresentá-lo ao
e-mail desta CE cclcqb.icet@gmail.com , a contar da divulgação do resultado da
apuração dos votos até as 14h do dia 17 de setembro.
§5º – O resultado final pós-recurso será divulgado às 18h de 17 de setembro de 2021.

Art. 11° – Nos casos em que o eleitor possua mais de um vínculo com a
Universidade, o seu direito a voto será exercido uma vez, observado os seguintes
critérios:
I – professor da Universidade com mais de um vínculo na Universidade votará como
membro do corpo docente;
II – servidor técnico-administrativo, que também seja estudante, votará como
servidor;
III – professor ou servidor técnico-administrativo aposentado com novo vínculo
empregatício com a Universidade votará pela categoria em que estiver em atividade.

5. Da Comissão Eleitoral

Art. 12° – Compete à Comissão Eleitoral:
Parágrafo Único – Das decisões da Comissão Eleitoral caberá recurso em um prazo
de até 24 horas após o escrutínio.

Art. 13° – A Comissão Eleitoral designará ao CTIC a atribuição dos pesos
correspondentes aos segmentos universitários, sendo que:
I – À manifestação de cada segmento serão atribuídos os seguintes pesos:
a) Segmento dos professores do ICET: 70% (setenta por cento);
b) Segmento dos servidores técnicos-administrativos do ICET: 15% (quinze por
cento);
c) Segmento dos discentes do ICET: 15% (quinze por cento);
II – A apuração de votos será feita separadamente para cada segmento, de tal
forma que o resultado obedeça à proporcionalidade, imposta pelo edital vigente,
sendo que o resultado para cada candidato estará representado por:
T = IP + IT + ID, onde:
T = índice total do candidato;
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IP = índice dos professores do ICET = nº de votos válidos de professores para a
chapa x 0,70
Total de votos válidos dos professores
IT = índice dos servidores técnicos administrativos do ICET = nº de votos válidos de
servidores técnicos administrativos para a chapa x 0,15
Total de votos válidos dos servidores Técnicos Administrativos
ID = índice dos discentes do ICET = nº de votos válidos de discentes para a chapa x
0,15
Total de votos válidos dos discentes

Art. 14°– Totalizados os votos e julgado os eventuais recursos, a CE divulgará os
resultados do processo eleitoral.

6. Das Disposições Finais

Art. 15° – 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.

Art. 16° – 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).

Art. 17° – Os prazos recursais estão dispostos no Anexo I deste Edital, bem como
devem ser feitos e protocolados, via SEI, no aludido período (data e horário).

Itacoatiara, 01 de setembro de 2021.

Prof. Eliane Batista de Lima Freitas, Dra.
Presidente da Comissão Eleitoral

TAE Ana Daniella Simões da Silva
Membro

Discente Sara Negreiros Nascimento
Membro
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ANEXO I

Cronograma da Consulta à Comunidade Universitária do ICET/UFAM para
Escolha do Coordenador e Vice-coordenador do Curso de Licenciatura em
Ciências: Química e Biologia – 2021-2023

DATA ATIVIDADE
De 02 a 08/09/2021 Período de Inscrição das 08h às 18h.

09/09/2021 Divulgação das inscrições homologadas pela Comissão.
A partir das 18h

10/09/2021 Período de Recurso das 08h as 18h.
11/09/2021 Divulgação da lista de votantes a partir das 08h

11 a 13/09/2021 Recurso para registro na lista de votantes até às 18h
13/09/2021 Divulgação das inscrições das chapas pós-recurso.
09/09/2021 a
16/09/2021

Período de campanha eleitoral.

14/09/2021 Reunião das chapas com a Comissão Eleitoral às 14h
15/09/2021 Apresentação Pública das Chapas e das Propostas das 14h às

16h
16/09/2021 Consulta das 09h às 18h.
16/09/2021 Apuração e Divulgação dos Resultados (a partir das 18h).
17/09/2021 Período de Interposição de Recurso até as 14h.
17/09/2021 Resultado final após o recurso às 18h
18/09/2021 Entrega do processo para homologação no colegiado de curso.
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COMISSÃO ELEITORAL
EDITAL Nº 001/2021 - CE/ CCLCQB/ICET/UFAM

ANEXO II FICHA DE INSCRIÇÃO*

*modelo de redação conforme está no Google
Formulário

NOME DO CANDIDATOA COORDENADOR:

NOME DO CANDIDATOA VICE-COORDENADOR:

Telefone do candidato a coordenador Telefone do candidato a vice-coordenador

SIAPE do candidato a coordenador SIAPE do candidato a vice-coordenador

E-mail do candidato a coordenador E-mail do candidato a vice-coordenador

Nome Fantasia da Chapa

Itacoatiara, de de 2021.

Assinatura do Candidato a Coordenador Assinatura do candidato a vice-coordenador

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome da Chapa: _____________________________________________________

Recebido por: Em: ___/ / Hora: ____:______
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COMISSÃO ELEITORAL
EDITAL Nº 001/2021 - CE/ CCLCQB/ICET/UFAM

ANEXO III FOLHA DE RECURSO
*modelo de redação conforme está no Google

Formulário

NOME DACHAPARECORRENTE:

OBJETO DO RECURSO:

DOS FATOS

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

DO PEDIDO

Itacoatiara, de de 2021.

Assinatura do Candidato a Coordenador Assinatura do candidato a vice-coordenador

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome da Chapa: _____________________________________________________

Recebido por: Em: ___/ / Hora: ____:______
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