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Regimento de Consulta do Curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e Física 

para Escolha do Coordenador e Vice-Coordenador do Período de 2021 - 2023 

  

O Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) torna público, para conhecimento dos 

interessados, que realizará a consulta do Curso de Licenciatura em Ciências: Matemática e 

Física destinada à escolha de coordenador e vice-coordenador do curso. 

 

Capítulo I 

Da Consulta à Comunidade 

Art. 1° – O preenchimento do cargo de Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências: 

Matemática e Física do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) da Universidade 

Federal do Amazonas (2021-2023) será realizado por meio votação e aclamação do colegiado 

deste curso.  

Art. 2° – Para efeito da consulta: 

I – os membros do colegiado votam e homologam a decisão via apreciação interna, a partir 

das chapas e propostas apresentadas no ato da inscrição. 

 

Capítulo II 

Da Comissão Eleitoral 

Art. 2º – Para coordenar a consulta à Comunidade, foi constituída uma Comissão Eleitoral 

(CE), aprovada em Colegiado. 

Art. 3º – A CE obedecerá a seguinte composição 

I - 01 (um) docente; 

II - 01 (um) técnico-administrativo; 

III - 01 (um) discente. 

Art. 4º – A CE presidida pelo docente deliberará por maioria simples de voto com a presença 

de seus integrantes. 

Parágrafo Único – Compete ao Presidente exercer, nas reuniões plenárias, o direito de voto e 

usar o voto de qualidade, no caso de empate. 

Art. 5° – À Comissão Eleitoral compete: 

I - Coordenar o processo de inscrição das candidaturas; 

II - Decidir sobre a inscrição dos candidatos, de acordo com as normas vigentes; 
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III - Fiscalizar a observância das normas estabelecidas no processo de consulta, objeto deste 

Regimento; 

IV- Encaminhar relatório final ao Colegiado do Curso, juntamente com a documentação 

pertinente à consulta. 

 

CAPÍTULO III 

Da Inscrição das Chapas 

Art. 6° – Poderão candidatar-se ao cargo de Coordenador e Vice-Coordenador os professores 

efetivos com formação nas áreas de Matemática ou Física em pleno exercício de suas 

atividades no ICET. 

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 “My.Forms app”, com link a ser providenciado por esta 

Comissão Eleitoral. A inscrição será no período de 24 de setembro a 04 de outubro de 2021.  

 

Art. 7° – 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 05/10/2021. 

§3º – A data para submissão de recurso das inscrições será em 07/10/2021. 

§4º – A data de divulgação das inscrições pós-recursos será no dia 08/10/2021. 

§5º – A data de votação, apreciação e homologação da coordenação pelo colegiado será no dia 

13/10/2021. 

 

Art. 8° – No ato da inscrição, cada chapa deverá apresentar o currículo Lattes de cada 

candidato e um programa/proposta de trabalho. 

§1º – As chapas inscritas receberão o número por ordem de inscrição e poderão usar nome 

“fantasia”. 

§2º – A divulgação das inscrições será no dia 05/10/2021. 
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 Parágrafo Único: Havendo inscrição de uma única chapa, esta será aprovada por aclamação 

no Colegiado. 

 

CAPÍTULO V 

Das Disposições Finais 

Art. 9° – 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. 10° – 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 Colegiado do Curso. 

Art. 11° – 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, 14 de setembro de 2021. 

 

 

____________________________________ 

            Profa. Dra. Rute Holanda Lopes Alves 

      (Presidente) 

 

 

____________________________________ 

Técnico André Tavares Ferreira 

(Membro) 

 

 

_________________________________ 

Acadêmica Sthefane Vitória Sousa Moraes 

(Membro) 


