
 

EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA 01/2020 

 

Normas da consulta pública para a indicação de 

Coordenador(a) e Vice Coordenador(a) de 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unidade 

Acadêmica Especial de Ciências Sociais 

Aplicadas da Universidade Federal de Goiás – 

Regional Goiás. 

A chefia da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas da Regional Goiás, 

no uso de suas atribuições, vem tornar públicas as regras e prazos para a Consulta Pública 

para o cargo de Coordenador(a) e Vice Coordenador(a) do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo, em conformidade com o Regimento Geral da Universidade Federal de Goiás. 

Capítulo 1 – Da Comissão de Consulta Pública 

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; 

IV. Decidir sobre impugnação de votos; 

V. Atuar como junta de consolidação dos resultados eleitorais. 

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: 

Prof. Ma. Karine Camila Oliveira, como representante docente (karineco@ufg.br); 

Prof. Me. José Rodolfo Pacheco Thiesen, como representante docente (joserpt@ufg.br;) 

José Roberto Andrade Pacheco, como representante técnico administrativo 

(jose_roberto@ufg.br);  

Bruna Marcela Inácia de Souza, como representante discente. 

(brunamarcela@discente.ufg.br). 

§2º - a Comissão tem como presidente o primeiro docente listado. 

§3º - Para auxiliar no procedimento de consulta pública, a Comissão de Consulta Pública 

poderá convocar professores, servidores técnico-administrativos e alunos da Unidade 



 
Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas da Regional Goiás para auxiliar no 

processo de consulta pública e delegar competências. 

Capítulo 2 - Dos participantes e dos requisitos para proclamação de resultado 

Art. 3º. Poderão submeter-se ao processo consultivo para os cargos de Coordenador(a) e Vice 

Coordenador(a) do Curso de Arquitetura e Urbanismo, da UAECSA os docentes integrantes 

da carreira do magistério superior da UFG, que estiverem no exercício de suas funções, 

ficando excluídos os aposentados e os licenciados para quaisquer fins. 

§ 1º Somente poderão se submeter ao processo consultivo para o cargo de Coordenador(a) 

os docentes que integram o corpo docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Regional 

Goiás. 

§ 2º A submissão para os cargos de Coordenador(a) de Curso deverá ser feita em chapa 

completa, com identificação de preenchimento dos cargos de Coordenador(a) e Vice- 

Coordenador(a). 

Art. 4º. Poderão votar os docentes permanentes e substitutos e os técnicos-administrativos 

vinculados ao Curso de Arquitetura e Urbanismo e os discentes matriculados no Curso de 

Arquitetura e Urbanismo no ano de 2020. 

§ 1º. Os docentes licenciados terão direito a voto. 

§ 2º. É vedado o voto em duplicidade do eleitor que tiver mais de uma vinculação com o 

Curso de Arquitetura e Urbanismo. O eleitor que possua mais de um vínculo com a UFG terá 

que optar, para fins desta eleição, pelo vínculo que utilizará no pleito. Caso o eleitor não se 

manifeste serão aplicadas as regras estabelecidas nos §§ 1º a 5º do Art. 3º e parágrafo único 

do Art. 5º da Resolução - CONSUNI nº 18/2014. 

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 do eleitor Docente, Técnico-Administrativo 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. 

Capítulo 3 - Do registro e da campanha das chapas  

Art. 7º. O registro das chapas deverá ser efetivado via processo SEI 23070.041385/2020-99 

no período de 21 de setembro de 2020 a 25 de setembro de 2020. 

§ 1º. Para os cargos de Coordenador(a) e Vice Coordenador(a) de Curso as chapas deverão 

 



 
incluir e assinar eletronicamente no processo SEI 23070.041385/2020-99, no ato da 

inscrição, a ficha de inscrição acompanhada do plano de gestão que contemple as atividades 

de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e meios de participação da comunidade 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 1 dia após o encerramento do prazo de inscrição. 

§ 3º. A chapa impugnada poderá apresentar recurso à Comissão de Consulta Pública no prazo 

de 1 dia a partir da publicação do resultado, sendo assegurado, até o julgamento do recurso, 

o exercício de atos de campanha, a exemplo de propaganda e participação em debates. 

§ 4º. A campanha das chapas dar-se-á no período de 29 de setembro de 2020 a 19 de outubro 

de 2020, ficando a critério das chapas a organização de atividades para tais fins. 

§ 5º. A Comissão de Consulta Pública poderá organizar debate entre as chapas com a 

comunidade universitária sobre o plano de gestão e propostas apresentadas. 

Capítulo 4 - Do Funcionamento do sistema de eleição online 

Art. 8º. A eleição será realizada a partir das 09h do dia 21 de outubro de 2020 até as 09h do 

dia 22 de outubro de 2020, 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. O suporte técnico ao SIGEleição será de competência do Centro de Recursos 

Computacionais da UFG/Regional Goiás durante o período do processo de consulta. 

§ 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(s)(as) o(a) eleitor(a) votou. 

Capítulo 5 - Do Processo de Votação 

Art. 8º. O processo de votação pelo SIGEleição terá início às 09h do dia 21 de outubro de 

2020 e estará aberto à votação on-line, que terminará às 09h do dia 22 de outubro de 2020 

com o fechamento do sistema; 

§ 1º. Para votar, o eleitor deverá acessar o sistema SIGEleição (link 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 existentes para cada 

Conselho e Câmara; 

§ 3º. Após a seleção da eleição desejada o sistema exibirá a lista com os nomes e números 

dos candidatos 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 eleitor 

deverá digitar o número do candidato em que deseja votar ou optar pelo voto em branco; 

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

votação; 

Art. 9º. Às 09h do dia 22 de outubro de 2020, o sistema SIGEleição encerrará, 

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

Art. 10. Encerrado o processo de votação, a 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 

publicamente através de ambiente virtual, cujo link será divulgado na página 

www.goias.ufg.br, com meia hora de antecedencia do encerramento da votação. 

 Capítulo 6 - Da Apuração e proclamação dos resultados 

Art. 11. A apuração dos votos e processamento dos resultados será iniciada após o 

encerramento da votação através de ambiente virtual < divulgado na página 

www.goias.ufg.br > com o apoio  do Centro de Recursos Computacionais – CERCOMP da 

UFG/Regional Goiás. 

Art. 12. Será considerada eleita a chapa mais votada para Coordenação de Curso. 

§ 1º. O resultado será registrado em Ata da Consulta pública, inserida no processo SEI 

23070.041385/2020-99 e encaminhado ao corpo docente e discente do Curso de Arquitetura 

e Urbanismo e ao Colegiado da UAECSA. 

Capítulo 7 - Dos recursos 

Art. 13. Recursos contra o resultado da eleição e/ou relativos à impugnação de votos deverão 

ser dirigidos à comissão da Consulta através de email enviado para todos os membros 

(contendo anexo cópia de documento de identificação com foto do requerente), no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas após a proclamação do resultado final. 

§ 1º. A Comissão de Consulta Pública terá um prazo de quarenta e oito horas para apresentar 



 
o resultado final do julgamento dos recursos. 

Disposições finais 

Art. 14º. Membros da Comissão Eleitoral não poderão compor chapas para concorrer a 

Consulta Publica constante neste Edital, bem como seus cônjuges e parentes até 2º grau. 

Art. 15º. Em caso de deflagração de greve, suspender-se-á o processo de consulta pública até 

restabelecimento normal das atividades acadêmicas. 

Art. 16º. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Consulta Pública. 

 

Goiás, setembro de 2020. 

 

Profa. Ma. Karine Camila Oliveira 

Presidente da Comissão de Consulta Pública 

 

Prof. Me. Iram Leandro da Silva 

Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas 



 

 

 

ANEXO CALENDÁRIO DA CONSULTA PÚBLICA 

 

16/09/2020 Publicação do Edital da Consulta Pública 

21 a 25/09 Inscrição das Chapas 

28/09 Divulgação da Homologação da Inscrição das Chapas 

29/09 a 19/10 Período dedicado à campanha das Chapas 

09h de 21/10 às 

09h de 22/10 

Eleições via SIGEleição 

22/10 Resultado da apuração 

23/10 Período para interposição de recurso 

26/10 Divulgação do julgamento dos recursos 

26/10 Divulgação do Resultado Final da Consulta 

 


