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EDITAL Nº 001/2022 - CE/CONDIR/ICET/UFAM 

 

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO ELEITORAL PARA MEMBROS  

NÃO-NATOS DO CONSELHO DIRETOR DO ICET  

 

 A Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria Nº 84, de 28 de outubro 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. 01/2022, na reunião do Conselho 

Diretor do ICET – UFAM realizada 18 de maio de 2022. 

CONSIDERANDO a Resolução Nº 009/2009 - CONSAD que aprovou as diretrizes 

de funcionamento relativas às Unidades Acadêmicas localizadas fora da sede. 

 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 (CONDIR) da Unidade Acadêmica desta Instituição Universitária.  

O mandato dos eleitos vigorará conforme quadro abaixo: 

 

CONSELHO CATEGORIAS VAGAS MANDATO 

CONDIR 
Representante Docente dos 
Projetos de Pesquisa e Extensão 

02 
(01 titular; 01 suplente) 

2 anos 

CONDIR 
Representante dos Técnicos 
Administrativos em Educação 

03  
(02 titulares; 01 suplente) 

2 anos 

CONDIR 
Representante dos Discente da 
Graduação 

03  
(02 titulares; 01 suplente) 

2 anos 

CONDIR 
Representante dos Discentes de 
Pós-Graduação 

02 
(01 titular; 01 suplente) 

2 anos 

 
1. DAS INSCRIÇÕES E DO PROCESSO ELEITORAL  

 
1.1 As inscrições de candidaturas deverão ser preenchidas e enviadas pelos interessados, 

por meio do Google Formulário descritos abaixo, para cada categoria, obedecendo o 

cronograma do pleito, conforme o Item 4.  
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Categoria Link do Formulário 

Docente https://forms.gle/sJG36oYa1bLoBaAr9 

Técnicos Administrativos em Educação https://forms.gle/WXxmLkMAmFyZBwh5A 

Discente de Graduação https://forms.gle/sqQSoQtunaaukDocA 

Discente de Pós-Graduação https://forms.gle/Gc7upVJ3NKxTHBuc6 

 

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

técnicos administrativos estáveis e docentes ativos pertencentes ao quadro deste Instituto, 

desde que preencham os seguintes requisitos compatíveis com sua categoria, conforme 

quadro abaixo.  

 

CONSELHO CATEGORIAS REQUISITOS 

CONDIR 
Representante Docente de 
Projeto de Pesquisa e Extensão 

Docente estável, integrante do quadro 
permanente (Art. 13 do Regimento Geral 
UFAM), que desenvolveu/desenvolva 
atividades de pesquisa e extensão nos últimos 
dois anos 

CONDIR 
Representantes Técnicos 
Administrativos em Educação 

Servidor Técnico Administrativo estável, 
integrante do quadro permanente (Art. 15 
Regimento Geral UFAM) 

CONDIR 
Representantes Discente de 
Graduação 

Discente regularmente 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 regularmente matriculado no 
curso de Pós-Graduação (Art. 14 do 
Regimento Geral da UFAM) 

 

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

excluído do processo aquele que não preencher o formulário de inscrição de forma correta 

e completa. 

1.4 Caso o número de candidatos seja igual ou inferior ao número de vagas, esses 

candidatos terão seus nomes registrados em ata assinada pela Comissão Eleitoral e será 

encaminhada para aclamação do CONDIR-ICET. 

1.5 Encerrado o período de inscrição dos interessados caberá à Comissão Eleitoral a 

homologação das inscrições, conforme o Item 4 deste Edital. 

1.6 Em caso de solicitação de recurso, o interessado deve apresentar a vaga a que 

concorre, os fatos e a fundamentação legal. 
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2. DOS ELEITORES 

 
2.1 Os segmentos da Comunidade Universitária lotados no ICET/UFAM (discentes 

e servidores – efetivos ativos, contratados ou voluntários) escolherão por voto 

uninominal, universal e secreto os seus respectivos representantes, de forma 

presencial por meio de cédula de votação. 

2.2 O voto é facultativo. 

2.3 Cada eleitor somente poderá votar uma vez em cada uma das 4 (quatro) 

categorias definidas conforme seu representante: discente vota nos representantes 

para discente, docente vota nos representantes para docente e técnico 

administrativo em educação vota nos representantes para técnico administrativo 

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

 
3. DO PROCEDIMENTO DE VOTAÇÃO 

 
3.1 O processo de escolha ocorrerá no dia 14/06/22 das 09h às 12h, 14h às 17h e 18h às 

20h na Sala de Reunião 102 do Bloco E do ICET/UFAM. 

3.2 As mesas receptoras de votos serão compostas por 2 (dois) membros da Comissão 

Eleitoral, podendo ser acompanhadas por voluntários e/ou por alguém indicado pelos 

candidatos. 

3.3 O processo de apuração dos votos caberá aos membros da Comissão Eleitoral 

acompanhados por voluntários, alguém indicado pelos candidatos e alguém indicado pela 

Direção. 

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

da UFAM, e entre os de igual antiguidade, o mais idoso; Aos técnicos-

administrativos em educação ter-se-á por eleito o mais 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.  
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3.5 Em data previamente estabelecida no cronograma haverá um período para a 

verificação dos nomes dos votantes na lista de aptos a votar. Em caso de alguma 

discordância, o votante deve enviar e-mail para a Comissão relatando o ocorrido, de modo 

a saná-lo a tempo. 

3.6 O nome do eleitor deverá constar obrigatoriamente na lista de eleitores da consulta no 

segmento correspondente. 

3.7 No dia do pleito, o eleitor apresentará documento oficial com foto para que os mesários 

possam conferir seu nome na lista. Em seguida, o eleitor receberá a célula de votação 

respectiva à sua categoria. 

3.8 O eleitor indicará apenas 1 (um) nome na cédula. Cédulas com mais de uma indicação 

não serão computadas. 

 
4. DO CRONOGRAMA 
 

  Será obedecido o seguinte cronograma: 
 

DATA ATIVIDADE 

30/05/22 Publicação do Edital 

31/05/22 Publicação das Listas dos Eleitores 

31/05 a 02/06/22 Solicitação de Correção das Listas dos Eleitores 

31/05 a 05/06/22 Período de Inscrição 

08/06/22 Publicação das Inscrições Homologadas 

09/06/22 Interposição de Recurso das Inscrições Homologadas 

10/06/22 Publicação das Inscrições Pós-Recurso 

14/06/22 Pleito (das 09h às 12h, 14h às 17h e 18h às 20h) 

15/06/22 Apuração e Divulgação do Resultado Preliminar 

17/06/22 Interposição de Recurso do Resultado Preliminar 

21/06/22 Publicação do Resultado Final 

 

     Observações: 

• Todas as publicações estarão disponíveis no site do ICET: 

www.icet.ufam.edu.br. 

• Solicitações de Correção das Listas dos Eleitores e Interposições de Recursos 

deverão ser feitas por email: profantonioalencar@ufam.edu.br. 

 
 
 
 

mailto:profantonioalencar@ufam.edu.br
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5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

5.1 Todas as documentações e informações pertinentes ao processo eleitoral estarão 

disponíveis no site oficial do ICET (www.icet.ufam.edu.br). 

5.2 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 pela Comissão 

do Processo Eleitoral, em casos omissos. 

5.3 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 CONDIR. 

5.4 Os prazos recursais estão dispostos no Item 4 deste Edital.  

 

 

COMISSÃO ELEITORAL 
(Portaria Nº 84/2021 – DireçãoICET) 

 

Prof. Antonio Ubiratan Raposo da Câmara Alencar - Presidente 

Profa. Cristiane Vizioli de Castro Ghizoni - Membro 

Profa. Odette Mestrinho Passos - Membro 

TAE Alex Alves Bueno - Membro 

Acadêmica Sandy Sarah da Cruz França - Membro 


