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PREÂMBULO 
O Colegiado da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas, da Regional
Goiás da Universidade Federal de Goiás (doravante, UAECSA), ao confirmar a decisão do
Colegiado do Curso de Administração, em reunião realizada em 10 de abril de 2019, para
fins de coordenar  o  processo de consulta à comunidade acadêmica para indicação de
Coordenadora/o  e  Coordenadora/o  do  Curso  de  Bacharelado  em  Administração,  da
UAECSA, por esta Comissão de Consulta Pública, resolve:

A consulta deverá ocorrer no dia 09 de maio de 2019, sendo o resultado encaminhado ao
Colegiado do Curso de Administração e,  ato contínuo,  ao Colegiado da UAECSA, com
vistas  a  homologação  e  publicização  oficial  necessária  para  início  das  atividades
administrativas da gestão eleita.

Das COMPETÊNCIAS
Art. 1º. Compete à Comissão de Consulta Pública: 
I. Coordenar, fiscalizar e supervisionar as eleições;
II. Deliberar sobre a homologação e/ou impugnação de Chapa(s) inscrita(s)
III. Deliberar sobre recursos interpostos;
V. Decidir sobre impugnação de votos
VI. Atuar como junta de consolidação dos resultados eleitorais.
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Parágrafo único. A Comissão de Consulta Pública, quando necessário, poderá convocar
auxiliares e delegar competências.

Art.  2º.  A Comissão de Consulta Pública é composta por dois representantes do corpo
docente, um representante técnico administrativo e um representante do corpo discente.

§1º - A Comissão Eleitoral terá a seguinte composição: 
Profa. MSc. Fabiana Itaci Corrêa de Araujo, representante docente; 
Profa. MSc. Maria Marciária Martins Bezerra, representante docente; 
Rodolfo Siqueira da Veiga Jardim, como representante técnico administrativo; 
Sara Ferreira Ribeiro, como representante discente.

§2º - A Comissão tem como presidenta a primeira docente listada. 

§3º  -  A  Comissão  de  Consulta  Pública,  quando  necessário,  poderá  convocar
auxiliares e delegar competências.

DOS PARTICIPANTES E DOS REQUISITOS PARA PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO

Art. 3º. Poderão submeter-se ao processo consultivo para os cargos de Coordenadora(o) e
Coordenadora(o) do Curso de Administração, da UAECSA as/os docentes integrantes da
carreira  do  magistério  superior  da  UFG,  que  estiverem no  exercício  de  suas  funções,
ficando excluído/as o/as aposentado/as e o/as licenciado/as para quaisquer fins.

§  1º  Somente  poderão  se  submeter  ao  processo  consultivo  para  o  cargo  de
Coordenadora(o) as/os docentes com graduação em Administração.

§  2º  A submissão  deverá  ser  feita  em  chapa  completa,  com  identificação  de
preenchimento dos cargos de Coordenadora(o) e Coordenadora(o).

Art. 4º. Poderão votar as/os docentes permanentes e substituta/os vinculado/as ao Curso
de  Administração,  a/os  técnica/os-administrativos  que  desempenhem  atividades  na
UAECSA  e  a/os  discentes  regularmente  matriculada/os  no  Curso  de  Administração,
excluída/os a/os que estiverem com matrícula trancada. 

§ 1º. A/os docentes licenciada/os terão direito a voto. 
§  2º.  É  vedado  o  voto  em  duplicidade  da/o  eleitora/o  que  tiver  mais  de  uma

vinculação  com  o  Curso  de  Bacharelado  em  Administração.  Assim  sendo,  técnica/o-
administrativo que também for discente, votará apenas como técnica/o-administrativo.

§ 3º.  Terão direito  ao voto a/os empregada/os das empresas terceirizadas,  cujo
lócus de prestação de serviço é a UAECSA.

Art. 5º. A Consulta à Comunidade Acadêmica será realizada segundo o sistema de voto
universal, de modo que para fins de apuração não haverá diferença qualitativa entre o voto
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da/o eleitora/o Docente, Técnica/o-Administrativo, Funcionária/o de empresa terceirizada e
Discente.

§ 1º. Em caso de pluralidade de candidaturas, se nenhuma das chapas obtiver a
maioria  dos  votos  válidos  em primeiro  turno,  será  realizado  segundo  turno em até  15
(quinze) dias da data de proclamação do resultado do primeiro turno, concorrendo no novo
pleito as duas chapas mais bem votadas.

DO REGISTRO DAS CHAPAS E DA CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO

Art. 6º. O registro das chapas deverá ser efetivado por requerimento simples dirigido à
Comissão de Consulta Pública, entregue na Secretaria Acadêmica da UAECSA,  no
período de 19 de abril a 26 de abril de 2019, das 8h as 12h, das 14h as 21h.

§ 1º. No ato de inscrição da chapa, seus/suas integrantes deverão apresentar por
escrito plano de gestão que contemple as atividades de ensino, pesquisa, extensão,
gestão acadêmica e meios de participação da comunidade acadêmica nos processos
consultivos e deliberativos.

§  2º.  A Comissão  de  Consulta  Pública  promoverá  a  análise  da  documentação
protocolada pelas Chapas e emitirá parecer referente à homologação ou impugnação das
chapas no prazo de 24 horas, após o encerramento do prazo de inscrição. 

§ 3º. A campanha de esclarecimento das propostas de planos de gestão dar-se-á no
período de 29 de abril a 06 de maio de 2019, ficando a critério das chapas a organização
de atividades para tais fins. 

§ 4º. A Comissão de Consulta Pública organizará debate entre as chapas, com a
comunidade universitária, sobre o plano de gestão e propostas apresentadas.

DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ELEIÇÃO ONLINE 
Art. 7º. A eleição será realizada no dia 09 de maio de 2019, no período de 9h às 21h, por
meio do sistema on-line, denominado SIGEleição, cujo link estará disponível no portal da
UFG-Regional Goiás (www.goias.ufg.br) em um banner destacado. 

§ 1º. Durante o período do processo eleitoral, o suporte técnico ao SIGEleição será
de  competência  do  Centro  de  Recursos  Computacionais  da  UFG/Regional  Goiás
(CERCOMP – UFG/RG) 

§ 2º.  A autenticação do eleitor no SIGEleição será realizada com login e senha,
únicos  e  intransferíveis,  usualmente  utilizados  para  o  acesso  ao  Sistema Integrado  de
Gestão da UFG. 

§  3º.  O  voto  será  secreto  e  o  sigilo  será  garantido  pelo  SIGEleição,  que  não
identificará em qual (is) candidato/as o/a eleitor/a votou. 
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DO PROCESSO DE VOTAÇÃO 

Art. 8º. O SIGEleição será inicializado às 9h do dia 09 de maio de 2019 e estará aberto à
votação on-line, que terminará às 21h do mesmo dia, com o fechamento do sistema.

§ 1º. Para votar, o/a eleitor/a deverá acessar o sistema SIGEleição, cujo link estará
disponível no banner na página www.goias.ufg.br, disponibilizado via internet, utilizando seu
login e senha do SIG-UFG.

§ 2º. Em seguida, o sistema exibirá uma tela com a relação das eleições disponíveis
para votação.

§ 3º. Após a seleção da eleição desejada o sistema exibirá a lista com os nomes e
números do/as candidato/as que estão concorrendo à eleição selecionada.

§  4º.  Para  proceder  à  votação  o  eleitor  deverá  clicar  em “Entrar  na  cabine”,  o
SIGEleição apresentará uma tela com a figura de uma urna eletrônica para votação, ao que
o/a eleitor/a deverá digitar o número do/a candidato/a em que deseja votar ou optar pelo
voto em branco.

§  5º.  Após  o  voto  ser  computado  com sucesso,  o/a  eleitor/a  poderá  imprimir  o
comprovante de votação.

Art.  9º.  Às  21  h  do  dia  09  de  maio  de  2019,  o  sistema  SIGEleição  encerrará,
automaticamente, o processo de votação, não permitindo mais nenhum acesso. 

Art.10o.  Encerrado  o  processo  de  votação,  a/o  presidente  e  mais  dois  membros  da
Comissão Eleitoral terão acesso, usando sua própria senha, ao Relatório conclusivo dos
votos apurados, inclusive brancos e nulos.

§  1º.  O  encerramento  do  processo  e  impressão  do  Relatório  poderá  ser
acompanhado pelo/as candidato/as ou seus/suas representantes. 

DA APURAÇÃO E PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS
Art.  11o.  A apuração  dos  votos  e  processamento  dos  resultados  será  iniciada  após  o
encerramento da votação na sede do Centro de Recursos Computacionais – CERCOMP da
UFG/Regional Goiás.

Art. 12o. Será considerada eleita a chapa mais votada.
§ 1º. O resultado será registrado em Ata, que será encaminhada ao corpo docente

do Curso de Administração e ao Colegiado da UAECSA, juntados os documentos: 
I. Ofício, com o resultado final da consulta pública, seguindo a ordem da chapa mais

votada para a menos votada, segundo resultado proclamado pela Comissão de Consulta
Pública;

II. Ata da consulta com todos os dados relevantes do processo de consulta pública.

http://www.goias.ufg.br/
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DOS RECURSOS 

Art.  13o.  Recursos  contra  o  resultado da  eleição deverão  ser  dirigidos  à  Comissão  de
Consulta Pública no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a proclamação do resultado
final. 

§ 1º. Os recursos relativos à impugnação de votos poderão ser feitos verbalmente,
desde que reduzidos a termo, no prazo máximo de vinte e quatro horas, sob o ônus da
preclusão.

§ 2º. A Comissão de Consulta Pública terá um prazo de quarenta e oito horas para
apresentar o resultado final do julgamento dos recursos. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14º. Membros da Comissão Eleitoral não poderão compor Chapas para concorrer a
Consulta constante neste Edital, bem como seus cônjuges e parentes até 2º grau. 

Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Consulta Pública. 

Art. 27. Em caso de deflagração de greve, suspender-se-á o processo de consulta pública
até restabelecimento normal das atividades acadêmicas. 

Goiás, 18 de abril de 2019. 

Profa. Ms. Fabiana Itaci Corrêa de Araujo
Presidenta da Comissão de Consulta Pública

Prof. Ms. Ariane Magda Borges
Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas


