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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ   
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO   

FACULDADE DE EDUCAÇÃO   
 

REGIMENTO ELEITORAL PARA ESCOLHA DO(A) DIRETOR(A) VICE-DIRETOR(A) 
DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO BIÊNIO 2021-2023.   
 
A COMISSÃO ELEITORAL, instituída por meio da Portaria FAED nº006 /2021, faz saber 
que na Reunião Ordinária do Conselho da Faculdade de Educação (CONFAED), 
realizada no dia 25 de maio de 2021, aprovou a Comissão Eleitoral para conduzir o 
processo eleitoral para escolha do(a) Diretor(a) e Vice-Diretor(a) da Faculdade de 
Educação (FAED) – Gestão 2021-2023 – e apresenta o seguinte Regimento Eleitoral.   

 
TÍTULO I 

DA ELEIÇÃO 
 

Art. 1º Este regimento refere-se ao processo eleitoral que irá definir a escolha do(a) 
Diretor(a) e Vice-Diretor(a) da FAED para o período compreendido 2021-2023, para o 
qual os(as) candidatos(as) deverão ser previamente inscritos(as) em chapas 
vinculadas.   
 
§1º A eleição será realizada por meio eletrônico (SIG-ELEIÇÃO).   
§2º A eleição será efetivada em escrutínio direto, secreto e universal.   
§3º O nome dos(as) vencedores(as) do pleito serão referendados pelo CONFAED e 
homologados pela Congregação do ICED.   
 
Art. 2º A(s) chapa(s) candidata(s) às eleições mencionadas no Art. 1º deverão atender 
aos seguintes requisitos:   
I – Integrar o quadro efetivo de docentes do ICED, em atividade na FAED, 
comprovado por meio de declaração da Direção da FAED.   
II – Inscrever-se no processo eleitoral, por meio de um formulário que será 
disponibilizado na página eletrônica do ICED;   
III – Apresentar cópia do Registro Geral (RG); 
IV – Uma foto digital em formato 3x4l;  
 
Parágrafo único. Ao se inscreverem, os(as) candidatos(as) comprometem-se a acatar 
integralmente as normas deste Regimento.   

 
TÍTULO II 

DA COMISSÃO DO PROCESSO ELEITORAL 
 
Art. 3º O processo eleitoral será coordenado por uma Comissão Eleitoral composta 
por três membros titulares e três membros suplentes, representantes de cada 
categoria (docente, técnico administrativo e discente), devidamente indicados por suas 
categorias.   
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§ 1º Após a indicação, a direção do ICED nomeará automaticamente a Comissão 
Eleitoral de que trata o caput do artigo.  
§ 2º São impedidos de integrar a Comissão Eleitoral a que se refere este artigo, bem 
como de auxiliá-la, para qualquer finalidade, os candidatos a Diretor(a) e Vice-
Diretor(a), seus cônjuges e parentes, até segundo grau.   
§ 3º A os membros efetivos e suplentes da Comissão Eleitoral não poderão candidatar-
se aos cargos de Diretor(a) e de Vice-Diretor(a) e nem a fiscais de qualquer chapa 
 
Art. 4º A Comissão Eleitoral elegerá, independentemente da ausência de determinada 
representação de classe, em sua primeira reunião, um(a) presidente e um(a) 
secretário(a) de modo a viabilizar a instalação e o andamento dos trabalhos da 
comissão. 
  
Art. 5º A Comissão Eleitoral ouvirá aos membros suplentes nas reuniões da 
comissão, mas tomará suas deliberações pelo voto da maioria dos membros titulares 
presentes à reunião, ou do suplente na ausência de seu titular, sendo exigido, para 
instalação de qualquer de seus trabalhos, a participação da maioria de seus membros.   
 
Art. 6º Compete à Comissão Eleitoral:   
 
I – Coordenar e fiscalizar todo o processo eleitoral a que se reporta o presente 
regimento;   
II – Recepcionar as inscrições da(s) chapa(s) e verificar a sua conformidade com a lei 
e as normas contidas neste regimento;   
III – Homologar as inscrições, depois de cumprida a verificação aludida no inciso 
anterior;   
IV – Organizar debates, juntamente com os representantes da(s) chapa(s), visando a 
divulgação das propostas de trabalho, assegurando a igualdade de condição a todos;   
V – Divulgar a composição do eleitorado, requisitos e informações necessárias para o 
exercício do voto, antes da eleição;   
VI – Divulgar instruções acerca do processo eleitoral, de acordo com o estabelecido 
nas presentes normas;   
VII – Providenciar todo o material necessário à realização do pleito;   
VIII – Deliberar sobre reclamações, impugnações e recursos fundados na execução do 
processo eleitoral, em primeira instância;   
IX – Cuidar para que nenhum recurso financeiro ou material da FAED, do ICED ou da 
própria Universidade seja usado pela(s) chapa(s);   
X – Tornar público os resultados apurados e enviar ao CONFAED todo o material 
relativo ao processo eleitoral; 
XI – Decidir sobre a impugnação de urnas e votos em primeira instância; 
XII – Deliberar, em primeira instância, sobre os casos omissos neste regimento; 
XIII – Zelar pelo cumprimento do regimento eleitoral.   
 

TÍTULO III 
DO COLÉGIO ELEITORAL 

 
Art. 7º Compõem o colégio eleitoral – o corpo docente, o corpo discente e o corpo 
técnico administrativo da FAED e seus votos serão computados na sua 
universalidade. 
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Parágrafo único. Poderão votar, conforme o Art. 22 e incisos do Regimento Interno da 
FAED:   
a) os estudantes da graduação regularmente matriculados nos períodos letivos 
extensivos do Curso de Pedagogia vinculado a FAED;  
b) os servidores técnico-administrativos do quadro permanente da FAED, em efetivo 
exercício de suas funções; e os que não são do quadro permanente, mas estão 
atuando no presente. 
c) os docentes do ICED que sejam do quadro permanente em efetivo exercício de suas 
funções e vinculados a FAED e os docentes substitutos com carga horária alocada na 
FAED.   
 
Art. 8º O eleitor com mais de uma categoria votará uma única vez, organizando-se da 
seguinte forma:   
 
a) vinculado(a) às categorias docente e estudante, deverá votar como docente;  
b) vinculado(a) às categorias docente e técnico-administrativo, deverá votar como 
docente;   
c) vinculado(a) às categorias técnico-administrativo e estudante, deverá votar como 
técnico administrativo.   
 

TÍTULO IV 
DOS CANDIDATOS 

 
Art. 9º Poderão ser candidatos à eleição para Diretor(a) e Vice-Diretor(a) os(as) 
docentes integrantes da carreira do magistério superior do ICED, que exercem suas 
atividades docentes na FAED e que satisfaçam os requisitos e condições 
estabelecidas no Art. 2º deste regimento.   
 

TÍTULO V 
DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 10 As inscrições serão efetuadas por chapa, com a indicação conjunta dos(as) 
candidatos(as) aos cargos de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) e serão numeradas conforme 
data de inscrição.   
 
Art. 11 As inscrições serão efetivadas mediante requerimento dirigido ao Presidente 
da Comissão Eleitoral, acompanhado de prova do preenchimento dos requisitos e 
condições estabelecidas no Art. 2º deste regimento, em relação a cada um dos nomes 
indicados.   
 
Art. 12 A inscrição da chapa deverá ser acompanhada da respectiva proposta de 
trabalho.  Parágrafo único. As propostas são de inteira responsabilidade dos(as) 
candidatos(as).   
 
Art. 13. A Comissão Eleitoral fará divulgação das chapas inscritas com os nomes 
dos(as) candidatos(as) e respectivas propostas de trabalho no primeiro dia útil após a 
homologação.   
 

TÍTULO VI 
DA CAMPANHA 
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Art. 14. A divulgação dos nomes dos(as) candidatos(as) e as respectivas propostas 
de trabalho ocorrerão nos prazos fixados em calendário aprovado pelo CONFAED em 
conformidade com o presente regimento e poderá incluir reuniões virtuais, discussões 
com docentes, discentes e funcionários, explanação e divulgação dos planos de 
trabalho e metas e debates com outros(as) candidatos(as), desde que ocorram de 
forma não presencial, para evitar aglomerações; 
 
Art. 15. É livre a divulgação da(s) chapa(s), propostas e ideias, devendo os(as) 
candidatos(as) abster-se de: 
   
I – Promover pichações ou outras atividades de campanha que causem danos às 
instalações da UFPA;  
II – Utilizar material de consumo da FAED, do ICED, da UFPA;   
III – Utilizar equipamentos da FAED, do ICED, da UFPA, salvo aqueles destinados às 
reuniões, quando devidamente autorizados pelo órgão competente, mediante 
requisição da Comissão Eleitoral, a qual cuidará para que o referido uso não ocorra 
em preferência, privilégio, ou detrimento de candidatos(as);   
IV – Utilizar meios de divulgação institucional (e-mail, redes sociais).   
V – Atentar contra a honra dos concorrentes;   
VI – Utilizar meios de divulgação atentatórios à moral e aos bons costumes;   
VII – adotar encaminhamentos que caracterizem ingerência financeira ou tráfico de 
influência na Universidade;   
VIII – Uso de aparelhagem de som.   
   
§1º No caso de campanha nas salas de aula ou durante o desenvolvimento de outras 
atividades curriculares, será permitida, a cada chapa, a permanência de, no máximo, 
15 (quinze) minutos.   
§ 2º Cada chapa só poderá passar até duas vezes em cada turma, durante o 
desenvolvimento de suas atividades curriculares e deverá ser articulado o cronograma 
com a comissão eleitoral e divulgado na página do ICED. 
§3º É permitida a campanha eleitoral até o dia das eleições.   
§4º O caso de infringência ao artigo 15 será analisado pela comissão eleitoral, sob 
pena de impugnação da candidatura caso seja apurado e pela manifestação da chapa 
assegurando o contraditório e a ampla defesa.   
§5º Em caso de chapa única, esta deverá apresentar seu projeto de trabalho para 
todos de forma remota em dia e horário a ser definido com a comissão eleitoral. 
 
 

TÍTULO VII 
DA ELEIÇÃO E DO SEU FUNCIONAMENTO 

 
Art. 16 O processo eleitoral de que trata o Art. 1º deste Regimento será realizado das 
09 horas do dia 20 de  setembro de 2021  às 20 horas do dia 21 de setembro de 2021, 
ininterruptamente, de acordo com o horário local.   
 
Art. 17 O processo eleitoral será realizado obedecendo ao seguinte calendário:   
I – A(s) inscrição(ões) da(s) chapa(s) será(ão) realizada(s) em Formulário online, no 
período de 06 de setembro a 9 de setembro de 2021, no horário de 09 horas às 16 
horas.  
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II – A homologação dos resultados dar-se-á no dia 10 de setembro de 2021, a partir 
das 18 horas.  
III – O período para interpor recurso sobre o resultado da homologação será das 09 
horas às 16 horas do dia 11 de setembro de 2021.   
IV - Na hipótese de não haver chapas inscritas no período informado no inciso I, o 
prazo para novas inscrições será até o dia 13 de setembro de 2021 com homologação 
em até 24 horas e sem previsão de recurso 
V– O período da campanha eleitoral será após o deferimento até dia 17 de setembro 
de 2021.   
VI– A apresentação e os debates das chapas são obrigatórios e ocorrerão nos 
seguintes dias e horários:   
a) 17 de setembro: 19 horas.  
b) 18 de setembro: 09 horas.  
VII - O endereço eletrônico onde ocorrerão os debates, tratados no inciso V, deste 
artigo, será definido pela Comissão Eleitoral.  

 
CAPÍTULO VIII  

DA ELEIÇÃO ON-LINE 
 
Art. 18. A eleição de que trata o Artigo 1° deste Regimento será EXCLUSIVAMENTE 
de forma on-line, através do SIG-Eleição (Sistema Integrado de Gestão de Eleições) da 
UFPA disponível no endereço eletrônico www.ufpa.br. Em virtude da pandemia do novo 
Coronavírus e para evitar aglomeração, não será disponibilizado computadores nos 
espaços do Campus e dos Polos Universitários. Havendo problema técnico, atestado 
pelo CTIC, serão garantidas as horas de votação restante assim que restabelecido o 
serviço.   
 
§1º O suporte técnico ao SIG-ELEIÇÃO será competência do Centro de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (CTIC) da UFPA, durante o período do processo eleitoral.   
§2º O acesso ao SIG-ELEIÇÃO poderá ser feito através de qualquer dispositivo 
eletrônico com navegador e acesso à internet, dentro e fora da Universidade.   
§3º Os eleitores que ainda não possuem a senha deverão realizar o autocadastro, cujo 
link está disponível sob o título “Cadastre-se” em qualquer um dos sistemas que 
compõem o SIG-UFPA:  Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
(SIGAA), Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e 
Sistema Integrado de Gestão, Planejamento e Recursos Humanos (SIGRH).   
 
Art. 19. O voto será secreto e o sigilo será garantido pelo SIG-ELEIÇÃO, que não 
identificará em qual chapa o(a) eleitor (a) votou.   
 
Art. 20. A votação será realizada mediante os seguintes procedimentos:   
I - Meia hora antes de iniciar a eleição, os Membros da Comissão Eleitoral checarão o 
sistema junto aos responsáveis técnicos do CTIC pelo SIG-ELEIÇÃO;   
II - Às 09 horas do dia 20 de setembro de 2021, o SIG-ELEIÇÃO será inicializado e 
estará aberta a votação, que finalizará às 20 horas do dia 21 de setembro de 2021, com 
o fechamento do sistema pelo presidente da Comissão Eleitoral;   
III - Para votar, o eleitor deverá acessar o sistema SIG-ELEIÇÃO, disponibilizado via 
internet e intranet, utilizando seu login e senha do SIG-UFPA;   
IV - Feito o login, serão automaticamente apresentadas na tela instruções sobre o 
processo de escolha, mostrando os concorrentes, ao que o(a) eleitor(a) deverá clicar 

http://www.ufpa.br/
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em “Entrar na cabine de votação”, a fim de participar do processo eleitoral;   
V - Participando do processo, o SIG-ELEIÇÃO apresentará uma urna eletrônica para 
votação, na qual o(a) eleitor(a) deverá escolher uma única chapa em que deseja votar 
ou a opção de voto em branco. Se o eleitor(a) não selecionar nenhuma das chapas e 
confirmar, o voto será considerado nulo.   
VI - Após o voto ser computado com sucesso, o(a) eleitor(a) poderá imprimir o 
comprovante de votação;  
VII - Às 20 horas do dia 21 de setembro, o sistema do SIG-ELEIÇÃO encerrará, 
automaticamente, o processo de votação, não permitindo mais nenhum acesso com o 
respectivo fim, exceto no caso de imprevisto técnico conforme disposto no Art.18.   
Parágrafo Único. Encerrado o processo de votação, o presidente terá acesso ao 
Relatório conclusivo dos votos apurados, inclusive os brancos e nulos. Esse relatório 
deve ser impresso com a presença dos demais membros da Comissão Eleitoral e de 
um representante das chapas concorrentes.   
 

CAPÍTULO VI   
DOS RECURSOS   
 

Art. 21. Após a proclamação dos resultados, a Comissão Eleitoral fixará prazo de vinte 
e quatro horas úteis para interposição de recursos ao processo eleitoral.   
 
Art. 22. Os recursos serão apreciados em primeira instância pela Comissão Eleitoral, 
que emitirá decisão conclusiva, observando o que segue:   
§ 1º A decisão dos recursos será por maioria simples dos membros da Comissão 
Eleitoral.   
§ 2º A Comissão Eleitoral terá um prazo de até dois dias úteis para decidir sobre os 
recursos apresentados.  
§ 3º A Comissão Eleitoral comunicará suas decisões sobre os recursos encaminhando, 
relatório circunstanciado do processo eleitoral, acompanhado de todo o material 
relativo à apuração, ao CONFAED em segunda instância.   
§ 4º Dos julgamentos recursais emitidos pela Comissão Eleitoral cabem recursos, em 
segunda instância, ao CONFED e em terceira instância pela Congregação do ICED e 
última instância pelo CONSUN.   
 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 23 A direção do ICED deverá propiciar os meios necessários ao funcionamento 
da Comissão Eleitoral.   
 
Art. 24 Cada chapa poderá indicar um representante, entre os eleitores, para 
intermediar a relação com a Comissão Eleitoral.   
 
Art. 25 O CONFAED, reunir-se-á após o recebimento do material relativo ao processo 
eleitoral, para referendar os resultados.   
Parágrafo único. O CONFAED encaminhará o resultado à Congregação do ICED para 
homologar os nomes dos mais votados para os Cargos de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) 
da FAED, enviando o resultado para o Reitor para efeitos de nomeação.  
 
Art. 26 Os casos omissos serão resolvidos em primeira instância pela Comissão 
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Eleitoral, em segunda instância pelo CONFAED e, por fim, pela Congregação do ICED.   
 
Art.27 Este regimento entra em vigor a partir da data de sua aprovação no 
CONFAED.   
 
Art. 28 Ficam revogadas as disposições em contrário.   
 
COMISSÃO ELEITORAL: REPRESENTAÇÃO FUNÇÃO  
Profº. Dr. Willian Lazaretti da Conceição - Docente - Presidente (titular)   
Profª. Dra. Fabiola Bouth Grello Kato - Docente - Membro suplente   
André da Silva Viana - Administrativo - Membro titular   
Isalu Cavalcante Muniz Mauler - Administrativo - Membro suplente   
Larissa da Costa Bittencourt - Discente - Membro titular   
Dara Dalila Ferreira Neto - Discente - Membro suplente     
 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE   
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO, 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO, EM 23 DE AGOSTO DE 2021.   
  
 Profª. Dra. Celi da Costa Silva Bahia 

Diretora 
Presidente do Conselho da Faculdade de Educação 

 
 

CRONOGRAMA 

Inscrição das chapas 6/9 a 9/9 

Homologação das chapas 10/9 

Recurso 11/9 

Período de campanha após deferimento até às 21h do dia 18/09/21 

Debate Manhã das 9h às 11h 
Noite das 19h às 21h 
Dia 17/08/2021 

Eleição das 09h do dia 20/09/2021 até às 20h do dia 
21/09/2021 

Resultado da eleição: a partir das 20h do dia 21/09/2021. 

Homologação da eleição em reunião da CONFAED e da Congregação. 

 


