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EDITAL Nº 1/2017 – CCSE/UEPA 

ELEIÇÃO PARA O CARGO DE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO GERAL – 

DEDG/CCSE/UEPA 

 

O Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação – CCSE da Universidade do Estado do 

Pará – UEPA no uso de suas atribuições legais, torna público as inscrições de candidatos 

para concorrerem à eleição ao cargo de Chefe do Departamento de Educação Geral – 

DEDG deste CCSE/UEPA. O pedido de inscrição deverá ser encaminhado à Comissão 

Eleitoral, via Protocolo do CCSE, de acordo com as normas neste presente edital. 

 

1 – DA COMISSÃO ELEITORAL 

1.1 – A Comissão Eleitoral – CE foi constituída em Belém por meio de reunião departamental 

do Departamento de Educação Geral – DEDG sendo formada por 03 (três) professores do 

DEDG. E a subcomissão (vinculada à comissão eleitoral) em Conceição do Araguaia por 01 

docente do DEDG e 01 técnico de nível superior da UEPA. 

1.2 – Fica vedada aos membros da Comissão Eleitoral a participação como candidatos da 

campanha eleitoral, como fiscal dos candidatos, realizar campanha eleitoral de qualquer 

candidato, bem como qualquer manifestação de intenção de voto. 

1.3 – As decisões deliberadas pela Comissão Eleitoral deverão ter a presença de todos que a 

compõe. 

1.4 – A eleição do DEDG ocorrerá no Campus I/Belém e no Campus VII/Conceição do 

Araguaia, podendo o professor apto a votar fazer opção por um desses locais. 

1.5 – A Comissão Eleitoral se extinguirá automaticamente ao completarem os seus serviços 

com a homologação do Resultado Final da Eleição. 

 

2 – COMPETÊNCIA DA COMISSÃO ELEITORAL 

2.1 – coordenar e supervisionar todo processo de eleição a que se refere este regimento; 

2.2 – zelar pelo cumprimento deste regimento; 

2.3 – zelar em cumprir o calendário eleitoral, solicitando, inclusive, apoio para o pleno   

cumprimento do processo; 
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2.4 – avaliar e homologar as inscrições dos candidatos; 

2.5 – estabelecer normas que disciplinem a campanha eleitoral e os possíveis debates entre 

os candidatos; 

2.6 – divulgar a lista de Candidatos após a homologação das inscrições; 

2.7 – definir e organizar as seções eleitorais e cédulas eleitorais, ouvidas as unidades 

interessadas quanto à infraestrutura. 

§ 1º - A Comissão Eleitoral, sempre que necessário, poderá recrutar auxiliares, membros da 

comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Pará, considerando a 

operacionalização de suas tarefas, desde que os membros não sejam candidatos, fiscais ou 

parentes dos candidatos. 

 

3 – DOS ELEITORES 

3.1 – São considerados eleitores: Professores efetivos e temporários lotados no 

Departamento de Educação Geral (DEDG). Docentes efetivos legalmente afastados da 

instituição por motivo de licença para tratamento de saúde, licença maternidade, licença 

prêmio, licença para qualificação profissional e cedidos para outros órgãos do Estado. 

3.2 – Não estarão aptos a exercer o voto para chefia de departamento, docentes aposentados 

e licenciados para tratar de interesses particulares. 

 

4 – DOS CANDIDATOS 

4.1 – São elegíveis para Chefia do DEDG docentes do quadro efetivo da UEPA lotados no 

DEDG, que tenham no mínimo 05 (cinco) anos de atuação na Universidade do Estado do 

Pará que estejam em pleno exercício de suas atividades acadêmicas e tenham disponibilidade 

de tempo para o exercício do cargo.  

4.2 – O pedido de inscrição dos candidatos deverá ser feito à Comissão Eleitoral, via 

requerimento, por meio do Protocolo do CCSE/UEPA localizado no Bloco I, térreo, no 

horário de funcionamento normal (08h00 – 20h00), de acordo com as normas do presente 

regimento. Os candidatos no ato de inscrição deverão apresentar os seguintes documentos: 

a) Requerimento solicitando sua inscrição ao cargo da Chefia do DEDG; 

b) Comprovante que integra a carreira do magistério da UEPA; 

c) Comprovante de lotação no DEDG (emitido pelo DEDG); 
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d) Programa de Trabalho e síntese do Curriculo Lattes; 

4.3 – Os candidatos, ao se inscreverem comprometem-se a acatar as normas deste Edital. 

4.4 – Os candidatos residentes fora de Belém, pertencentes ao DEDG, poderão fazer a 

inscrição, via malote, encaminhado ao protocolo do CCSE, obedecendo todas as normas 

deste regimento. 

4.5 – Os candidatos eleitos assumirão seus cargos ao final do mandato dos atuais. 

 

5 – DA CAMPANHA 

5.1 – Estará sujeito a impugnação da candidatura o candidato que: 

5.1.1 – Fazer propaganda que instigue a desobediência coletiva, que atente contra pessoas 

ou bens, que perturbe o sossego público, com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou 

sinais acústicos, que calunie, difame ou injurie ou outros candidatos. 

5.1.2 – Fazer pichação, inscrição a tinta, propaganda com a utilização de aparelho sonoro 

e/ou atividade que prejudique as atividades de ensino do Campus; 

5.1.3 – Colagem ou fixação de cartazes e veiculação de propaganda em tapumes de obras, 

árvores e em jardins, sem a permissão do proprietário do local do bem; 

5.1.4 – Veicular propaganda que possa ridicularizar os candidatos, ou versar sobre a esfera 

de sua vida pessoal; 

5.1.5 – Oferecer, prometer, ou  entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou 

vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública. 

5.1.6 – Utilizar recursos ou bens materiais da Universidade para fins de campanha eleitoral 

se valendo do cargo ou função que ocupa durante o processo eleitoral; 

5.1.7 – Faltar com o respeito com a Comissão Eleitoral; 

5.1.8 – Usar recursos ou materiais de partidos políticos e contratar pessoas externas à 

Universidade para atividades de campanha e realização de boca de urna; 

5.1.9 – O candidato que fizer campanha fora do período estabelecido nesse Regimento. 

 

6 – DAS ELEIÇÕES 

6.1 – As eleições serão realizadas por meio de votação universal e uninominal para Chefia 

do DEDG e será coordenada pela Comissão Eleitoral e subcomissão e obedecerá ao seguinte 

cronograma: 
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a) Publicação do Edital: 01/06/2017 

b) Inscrição Candidatos: 01 a 05/06/2017 

c) Homologação das Inscrições: 06/06/2017 

d) Recurso: 07/06/2017 

e) Publicação Final da Homologação: 09/06/2017 

f) Período de Campanha: 12/06 a 19/06/2017 

g) Eleição: 20/06/2017 – de 09h às 20h 

h) Publicação Resultado – 21/06/2017 

i) Recurso: 22/06/2017 

j) Divulgação dos Resultados: 23/06/2017 

6.2 – A ordem da votação será a de chegada do eleitor na sala dos professores do 

CCSE/UEPA onde se realiza a eleição. E a subseção será em local definido pela 

coordenação do Campus de Conceição do Araguaia. 

6.3 – O eleitor se identificará junto à mesa, com a apresentação de um documento oficial de 

identificação ou com a carteira emitida pela UEPA que contenham obrigatoriamente foto. 

Identificado o eleitor, este assinará na lista própria e receberá sua cédula eleitoral; e o 

material imprescindível ao trabalho da mesa; 

6.4 – A listagem dos eleitores e o material para a votação será aquele oficialmente baseado 

em dados fornecidos pelo DEDG; 

6.5 – As atas da seção e da subseção deverão ser assinadas pela comissão eleitoral e 

subcomissão, respectivamente; 

6.6 – O voto será secreto e não poderá ser exercido por correspondência nem por 

procuração. 

Parágrafo Único: Não ocorrerá eleição quando, para o cargo de Chefia do DEDG, houver 

apenas 01 (um) candidato homologado pela Comissão Eleitoral, sendo encaminhado o nome 

do candidato para os trâmites referentes ao resultado final da eleição.  

 

7 – DA APURAÇÃO 

7.1 – A apuração será procedida pelas mesas receptoras, logo após o encerramento da 

votação. Iniciada a apuração, os trabalhos só serão interrompidos após a proclamação do 

resultado final da seção e da subseção. 
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7.2 – Será considerado voto nulo o que contiver: 

a) mais de um nome assinalado para o cargo disputado; 

b) quaisquer registros estranhos à cédula ou que identifiquem o eleitor; 

c) as dúvidas durante a apuração serão decididas por maioria simples, através dos 

votos dos membros da mesa apuradora, em primeira instância; 

d) cédula que não corresponder ao modelo oficial; 

7.3 – No final da apuração, a Comissão Eleitoral enviará por meio de memorando, o 

resultado final da eleição ao Presidente do CONCEN (Conselho de Centro). 

7.4 – No caso de empate, aplicar-se-á o seguinte critério: será considerado eleito o candidato 

com maior titulação, persistindo o empate, o candidato com mais tempo de serviço na 

Universidade e, persistindo o empate, o mais idoso. 

7.5 – Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, 

contados a partir da divulgação do resultado pela Comissão Eleitoral. 

7.6 – Será considerado eleito o candidato a Chefe do DEDG que obtiver a maioria simples 

dos votos. 

7.7 – Fica assegurado aos docentes, o direito de se ausentarem das salas de aula e/ou campo 

de estágio, pelo tempo necessário para o exercício do direito de voto. 

 

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos, em primeira instância, pela 

Comissão Eleitoral – CE e, em última instância, pelo Conselho de Centro – CONCEN/CCSE. 

8.2 – Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Belém/PA, 30 de maio de 2017. 

 

 

 

ANDERSON MADSON OLIVEIRA MAIA 

Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação – CCSE/UEPA 


