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NORMAS PARA CONSULTA À COMUNIDADE ACADÊMICA DA FACULDADE 

DE DIREITO (FD) – PROCESSO ELEITORAL: DIRETOR(A) E VICE-DIRETOR(A) 

DA FACULDADE DE DIREITO DA UFG 

A COMISSÃO ELEITORAL, Comissão Organizadora da Consulta à Comunidade 

Acadêmica da Faculdade de Direito (FD), designada pelo Conselho Diretor da 

Faculdade de Direito em reunião realizada no dia 02/02/2021, conforme PORTARIA 

SEI Nº. 921 de 03/02/2021 (Processo N° 23070.006494/2021-41), para fins de 

coordenar o processo eleitoral para escolha de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) da 

Faculdade de Direito, 

RESOLVE: 

Estabelecer as Normas para a consulta à Comunidade Acadêmica da Faculdade de 

Direito (FD) da Universidade Federal de Goiás (UFG), para o mandato de agosto de 

2021 a agosto de 2025. Estas Normas, de caráter informal e não-vinculante, estão em 

consonância com: o Regimento Geral da UFG (Resolução Conjunta 

CONSUNI/CEPEC/ Conselhos de Curadores no. 01/2015); a Lei N°. 9.192, de 21 de 

dezembro de 1995; o Decreto Nº. 1.916, de 23 de maio de 1996; e o Decreto Nº. 

6.264, de 22 de novembro de 2007. 

DA CONSULTA À COMUNIDADE ACADÊMICA (Eleição) 

Art. 1° - A Eleição para o cargo de Diretor(a) e Vice-diretor(a) da Faculdade de Direito 

terá início no dia 13 de maio de 2021 às 9h00 e será finalizada no dia 14 de maio de 

2021 às 9h00, via Sistema de Eleições – SIGEleição (sistema online). 

Art. 2° - A eleição, uninominal, será realizada de acordo com a proporção definida no 

artigo 22.  

Art. 3º - A consulta à comunidade da FD para os cargos de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) 

será realizada pelo voto direto e secreto, com a participação dos três segmentos: 

docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos. 

§1º - Serão considerados aptos a participar da votação: 
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I. docentes efetivos da Unidade, inclusive os afastados ou em gozo de qualquer tipo 

de licença;  

II. estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação, nos cursos de 

pós-graduação lato sensu e no curso de pós-graduação stricto sensu; 

III. servidores técnico-administrativos em exercício na Unidade. 

Art. 4º - Cada eleitor vota em apenas uma chapa e nos possíveis casos em que possa 

haver mais de um vínculo com a Faculdade de Direito, o eleitor somente terá direito a 

um voto. Assim sendo, o funcionário que também for estudante votará apenas como 

funcionário e o professor que também for estudante de pós-graduação, votará apenas 

como professor, ainda que acumule dois cargos de professor. 

Art. 5° - O suporte técnico ao SIGEleição será de competência do Centro de Recursos 

Computacionais (CERCOMP), da UFG, durante o período do processo da consulta 

pública. 

Art. 6° - A autenticação do eleitor no SIGEleição será realizada com login e senha, 

únicos e intransferíveis, usualmente utilizados para o acesso ao Portal UFGNet. 

Art. 7° - O voto será secreto, e o sigilo será garantido pelo SIGEleição, que não 

identificará o(a) candidato(a) em quem o eleitor votou. 

Art. 8º - À Comissão Organizadora da Consulta compete: 

I. coordenar, organizar e supervisionar o processo de inscrição das candidaturas; 

II. coordenar e fiscalizar a votação; 

III. receber e analisar recursos interpostos relativos à Consulta Pública; 

IV. verificar a funcionalidade do Módulo “SIGEleição” no sistema; orientar os eleitores 

quanto aos procedimentos de utilização do Sistema para o SIGEleição; 

V. garantir ordem e lisura no processo de votação. 

DA INSCRIÇÃO E IMPUGNAÇÃO 

Art. 9° - Poderão candidatar-se aos cargos de Diretor(a) e Vice-Diretor(a), docentes 

do quadro efetivo da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás da ativa, 

“integrantes da Carreira de Magistério Superior, ocupantes dos cargos de Professor 
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Titular ou Associado 4, ou que sejam portadores do título de doutor, neste caso 

independentemente do nível ou da classe do cargo ocupado.” (Decreto Nº. 6.264, de 

22 de novembro de 2007.) 

§1º - Não poderão candidatar-se os docentes que se encontram em licença de 

qualquer natureza, ou afastados de suas funções acadêmicas junto à Faculdade de 

Direito, no ato da inscrição. 

§2º - São vedadas as inscrições de docentes em Estágio probatório. 

Art. 10º - A inscrição de candidatura aos cargos previstos no Art. 1° deverá ser 

efetuada pelo e-mail coordenacaoadministrativa.fd@ufg.br no período entre os dias 

12/04/2021 e 16/04/2021. 

Parágrafo Único - A inscrição deverá ser feita em forma de Chapa, composta por 

um(a) candidato(a) a Diretor(a) e um(a) candidato(a) a Vice–Diretor(a). 

Art. 11 - No ato da inscrição, os candidatos deverão encaminhar à Comissão Eleitoral 

requerimento único no qual constarão, obrigatoriamente: 

I. formulário de requerimento de candidatura (contendo: foto, nome completo, data de 

nascimento, data de admissão na UFG, qualificação funcional, titulação, link para 

currículo lattes e escopo de propostas); 

II. declaração expressa de conhecimento e aceitação das normas que regem a 

eleição; 

III. declaração expressa de conhecimento e aceitação da norma que impõe o exercício 

dos respectivos mandatos obrigatoriamente em regime de dedicação exclusiva (art. 

112 do Estatuto da Universidade Federal de Goiás – Resolução 

CONSUNI/CEPEC/CC Nº02/2013, observando-se a excepcionalidade prevista em 

seu parágrafo único). 

Art. 12 - O descumprimento de quaisquer das normas da consulta, por qualquer um 

dos candidatos, implicará na anulação do registro da chapa junto à Comissão Eleitoral. 

Art. 13 - A Comissão Organizadora da Consulta publicará a lista de inscrições 

homologadas para o pleito no dia 19 de abril de 2021. 
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 § 1° - Da lista de inscrições homologadas caberá, no prazo de dois dias úteis, a contar 

da publicação da homologação, recurso ou solicitação de impugnação de 

candidaturas à Comissão Organizadora da Consulta articulada por qualquer candidato 

ou eleitor, desde que se ofereçam provas do alegado. 

§ 2° - Havendo impugnação, o candidato ou seu representante, terá vista dos autos 

para manifestar-se, no prazo de dois dias úteis, contados da respectiva intimação, 

com horário e local definidos em calendário específico. 

§ 3° - O pedido de impugnação não tem efeito suspensivo. 

§ 4° - Cabe à Comissão Organizadora da Consulta deliberar sobre o pedido de 

impugnação. 

Art. 14 - A qualquer momento do processo de consulta, o candidato poderá requerer, 

em petição, o cancelamento da sua inscrição. 

Art. 15 - A substituição de candidatos(as) à Diretor(a) ou Vice-Diretor(a) após o término 

das inscrições será permitida somente em caso de falecimento ou de incapacitação 

física ou mental do candidato. 

DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS E DE SUAS PROPOSTAS 

Art. 16 - A divulgação das candidaturas à Direção da FD/UFG e de suas respectivas 

propostas realizar-se-á sob a responsabilidade de cada candidatura e assentar-se-á 

nos princípios de liberdade plena de expressão, defesa do patrimônio público e 

igualdade de oportunidade às candidaturas. 

§ 1° - O período designado para a divulgação das campanhas será de 19 de abril de 

2021 a 12 de maio de 2021. 

§ 2° - É expressamente proibida a inscrição e/ou a colagem de qualquer material de 

divulgação de candidatos fora dos espaços designados para tal fim. 

§ 3° - Será permitida propaganda dos candidatos por meio de debates, conferências, 

reuniões, mídias impressas, eletrônicas e redes sociais. 

§ 4° - Não será permitida a realização de festas ou atividades similares para 

divulgação de campanha no âmbito da instituição. 
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Art. 17 - Ficam proibidos a abordagem e o convencimento de eleitores no dia da 

votação. 

DO ATO DE VOTAR 

Art. 18 - A votação poderá ser realizada de qualquer local e de qualquer computador, 

desde que este tenha acesso à internet. 

Art. 19 - Durante a votação, observar-se-ão os seguintes procedimentos: O 

SIGEleição será inicializado às 9h00 do dia 13 de maio de 2021 e estará aberto à 

votação on-line, que terminará às 9h00 do dia 14 de maio de 2021, com o fechamento 

do sistema; 

a) Para votar, o eleitor deverá acessar o sistema SIGEleição, disponibilizado via 

internet, utilizando seu login e senha de acesso ao Portal UFGnet ou diretamente pelo 

endereço https://sigeleicao.sistemas.ufg.br/sigeleicao/; 

b) Em seguida, o sistema exibirá uma tela com a relação das eleições existentes; 

c) Após a seleção da eleição desejada, o sistema exibirá a lista com os nomes das 

candidaturas que estarão concorrendo à eleição selecionada; 

d) 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 

eleitor deverá digitar o código numérico identificador dos candidatos em que deseja 

votar ou optar pelo voto em branco; 

e) Para votar nulo, basta digitar um número inexistente na lista de votação; 

f) Caso o votante tente votar mais de uma vez, uma mensagem será emitida 

informando que ele já realizou sua votação; 

g) Às 9h00, do dia 14 de maio de 2021, o sistema SIGEleição encerrará, 

automaticamente, o processo de votação, não permitindo mais nenhum acesso; 

h) Encerrado o processo de votação, o Presidente e demais membros da Comissão 

Organizadora da Consulta terão acesso, usando sua própria senha e a “chave de 

segurança”, ao Relatório conclusivo dos votos apurados, inclusive brancos e nulos, 

procedendo de acordo com o que está previsto na seção “Da Apuração”, abaixo; 
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Parágrafo Único - Todo o processo de votação será auditado, ou seja, haverá uma 

chave de segurança em que ninguém, mesmo que tenha acesso ao Banco de Dados, 

conseguirá alterar ou remover um voto da eleição, além de garantir o sigilo do voto. 

DA APURAÇÃO 

Art. 20 - A apuração dos votos e o processamento dos resultados serão públicos e 

iniciados no dia 14 de maio de 2021, a partir das 9h00. 

Art. 21 - A apuração será realizada pela Comissão Organizadora da Consulta, que 

fará a totalização dos votos e a proclamação final do pleito, no site: 

https://direito.ufg.br/. 

Art. 22 –  Em atenção ao artigo 16 da Lei Nº 5.540 de 28 de novembro de 1968 (e 

alterações posteriores) serão atribuídos pesos diferentes para a apuração de votos 

dos três segmentos: docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos: 

I. será atribuído o peso de 70 % (setenta por cento) para a manifestação dos docentes, 

em relação às demais categorias; 

II. será atribuído o peso de 15% (quinze por cento) para os votos dos estudantes e 

15% (quinze por cento) para os votos dos servidores técnico-administrativos. 

Art. 23 - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, o resultado da votação 

de cada candidato será apurado obedecendo à seguinte fórmula: 

𝑅𝑉𝐶 = (
𝑉𝐷𝐶

𝑇𝑉𝐷
) 𝑥 0,7 +  (

𝑉𝑆𝐶

𝑇𝑉𝑆
) 𝑥 0,15 + (

𝑉𝐷𝑖𝐶

𝑇𝑉𝐷𝑖
) 𝑥 0,15  

Onde: 

RVC – Resultado da votação da chapa; 

VDC – Votos de docentes na chapa; 

TVD – Total de votos de docentes contabilizados na eleição; 

VSC – Votos de servidores na chapa; 

TVS – Total de votos de servidores contabilizados na eleição; 

VDiC – Votos de discentes na chapa; 

TVDi – Total de votos de discentes contabilizados na eleição. 

https://direito.ufg.br/
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Art. 24 - Em caso de haver mais de uma candidatura para a Direção e para a Vice- 

Direção, serão proclamados vencedores os candidatos que obtiverem a maior 

pontuação na apuração dos votos, conforme a aplicação da fórmula prevista no Artigo 

23. 

§ 1° - Havendo empate, serão vencedores os candidatos com mais tempo de efetivo 

exercício no magistério superior do quadro permanente da Faculdade de Direito. 

§ 2° - Caso ainda persista o empate, serão vencedores aqueles candidatos que 

tiverem maior idade. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25 - O resultado da consulta pública será registrado em Ata, anexado ao Processo 

SEI 23070.006494/2021-41 e encaminhado à Direção da FD/UFG. 

§ 1° - Recursos contra o resultado da Consulta Pública deverão ser dirigidos à 

Comissão Organizadora da Consulta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, através 

do e-mail: coordenacaoadministrativa.fd@ufg.br, após a proclamação do resultado. 

Art. 26 - Os casos omissos nestas normas serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora da Consulta. 

 Art. 27 - Estas normas foram aprovadas em reunião do Conselho Diretor da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, realizada no dia 23 de março 

de 2021. 

Goiânia, 23 de março de 2021. 

________________________________________ 

Gaspar Alexandre Machado de Sousa 

Titular – Presidente - Representante Docente 

________________________________________ 

Paulo Martins dos Passos 

Titular - Membro - Representante TAE 

________________________________________ 

Victor César Ananias 

Titular – Membro - Representante discente 
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CRONOGRAMA 

Aprovação das normas das Eleições 23 de março de 2021 

Divulgação das normas e do cronograma no sítio da 
Faculdade de Direito 

24 de março de 2021 

Período de Inscrições 12/04/2021 – 16/04/2021 

Divulgação da lista de chapas com inscrição 
homologada 

19/04/2021 

Período de recurso/solicitação de impugnação de 
inscrição 

19/04/2021 – 21/04/2021 

Divulgação de lista final de chapas com inscrição 
homologada 

21/04/2021 

Período de campanha/divulgação das chapas 19/04/2021 – 12/05/2021 

Consulta à comunidade acadêmica – online via 
SIGEleição 

13/05/2021 – 14/05/2021 

Apuração do resultado 14/05/2021 

Divulgação do resultado 14/05/2021 

Período de recurso – resultado da eleição 15/05/2021 

Divulgação do resultado final 16/05/2021 

Homologação do resultado da consulta pelo conselho 
Diretor 

Reunião a ser convocada 

Período de Transição 
Após homologação pelo 
CD até publicação de 
portaria de nomeação 

Provável publicação de portaria de nomeação de 
Diretor(a) e Vice-Diretor(a) 

Final de julho/início de 
agosto de 2021 

 


