
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL 

INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

RESOLUÇÃO N. 001, DE 23, DE MARÇO DE 2018 

Institui o Regimento Eleitoral para fins de 

indicação, pela comunidade universitária, de 

candidatos aos cargos de Diretor Geral e 

Diretor Adjunto do Instituto de Medicina 

Veterinária, para o quadriênio 2018-2021. 

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA (IMEV) 

DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PARÁ (UFPA), designado pela Portaria n. 2.339/2015, do Magnífico Reitor, no uso das 

atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFPA e o Regimento do 

Instituto de Medicina Veterinária, em cumprimento às deliberações da colenda Congregação do 

IMEV, em reunião realizada em 23 de março de 2018, promulga a seguinte 

 

 

R E S O L U Ç Ã O : 

Art. 1º Ficam convocados os servidores integrantes dos quadros docente e 

técnico-administrativo e os alunos de graduação e pós-graduação do Instituto de 

Medicina Veterinária (IMEV), que preencham os requisitos respectivos constantes desta 

Resolução, a participarem do processo eleitoral para fins de indicação de candidatos(as) 

ao cargo de Diretor (a) Geral e Diretor (a) Adjunto (a) deste Instituto, para o quadriênio 

de 2018-2021, cujos procedimentos seguem especificados no Anexo (páginas 2 – 8), 

que é parte integrante e inseparável da presente Resolução. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Instituto de Medicina Veterinária, em 23 de março de 2018. 

 

 

 

 

Diretor Geral 

Presidente da Congregação do IMEV 
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REGIMENTO ELEITORAL 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º Este Regimento disciplina a realização da eleição para Diretor (a) Geral 

e Diretor (a) Adjunto (a) do Instituto de Medicina Veterinária (IMEV) do Campus 

Universitário de Castanhal da Universidade Federal do Pará, para o quadriênio 2018-

2021, em virtude de término do mandato dos atuais ocupantes dos referidos cargos, 

conforme Portaria n. 2.339/2015 – UFPA. 

 

CAPÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO E COMPETÊNCIA DA COMISSÃO ELEITORAL 

Art. 2º A Comissão Eleitoral (CE) foi constituída por 03 (três) membros 

titulares e 03 (três) membros suplentes, das categorias docente e técnico-administrativa, 

todos vinculados ao IMEV. 

I – Membros Titulares: 

a) Profa. Sheyla Farhayldes Souza Domingues (Presidente); 

b) Téc. Adm. Anselmo de Sousa Gomes (Secretário); 

c) Profa. Talita Bandeira Roos (Membro); 

 II – Membros Suplentes:  

a) Profa. Carina Martins Moraes (Membro); 

b) Téc. Vet. Katiane Schwanke (Membro). 

 § 1º Fica vedada, aos membros efetivos ou suplentes da CE, a participação 

como candidatos ou fiscais das chapas concorrentes ao pleito. 

§ 2º Os membros suplentes substituirão os titulares em seus eventuais 

impedimentos, tendo direito a participar das reuniões, com direito a voz e voto. 

§ 3º A ausência de algum membro da CE não impedirá a instalação e o 

funcionamento da Comissão. 
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§ 4º Não houve a participação da categoria discente em função da falta de 

indicação pelos mesmos. 

Art. 3º A CE extinguir-se-á automaticamente ao completar seus encargos com 

as eleições. 

Art. 4º Compete à Comissão Eleitoral: 

I – coordenar e supervisionar todo o processo eleitoral a que se refere este 

Regimento; 

II – zelar pelo cumprimento deste Regimento; 

III – zelar pelo cumprimento do calendário eleitoral; 

IV – deferir ou indeferir a inscrição das chapas; 

V – organizar e disciplinar os debates entre os candidatos (as), estabelecendo 

calendário específico; 

VI – divulgar as listas das chapas e de eleitores; 

VII – tomar as providências necessárias junto ao Sistema On-Line SIG-

ELEIÇÃO, para realização do pleito; 

VIII – decidir sobre as impugnações e votos, em primeira instância; 

IX – deliberar sobre recursos interpostos, em primeira instância; 

X – publicar a lista dos eleitores aptos a votar; 

XI – divulgar o resultado final.  

Art. 5º A sessão eleitoral ocorrerá, em turno único, no dia 02 (dois) de maio de 

2018, via Sistema On-Line SIG-ELEIÇÃO, no site da UFPA. 

 

CAPÍTULO III 

DO COLÉGIO ELEITORAL 

Art. 6º Constituem o Colégio Eleitoral: 

I – os servidores docentes vinculados ao IMEV e membros do Conselho da 

Faculdade de Medicina Veterinária do IMEV; 
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II – os servidores técnicos administrativos lotados no Campus de Castanhal e 

que estejam atuando no IMEV no período da consulta; 

III – os discentes matriculados nas Subunidades Acadêmicas pertencentes ao 

IMEV; 

IV – os servidores legalmente afastados da Instituição por motivo de licença 

para tratamento de saúde, licença maternidade, licença prêmio, acompanhamento de 

cônjuge e qualificação profissional. 

§ 1º Poderão votar servidores docentes e técnico-administrativos do quadro 

efetivo, incluindo os professores contratados por tempo determinado.  

§ 2º Não estarão aptos a exercer o voto aposentados, pensionistas, servidores 

licenciados para tratar de interesse particular e alunos matriculados em regime especial. 

§ 3º Os eleitores votarão como integrantes de uma categoria. Os votantes que 

pertencerem a mais de uma categoria mencionada nos incisos I a IV, terão direito a 01 

(um) voto, de acordo com o critério seguinte: 

a) discente/técnico-administrativo, vota como técnico-administrativo; 

b) discente/docente, vota como docente.  

§ 4º A CE consultará a administração superior para a elaboração das listas dos 

eleitores das três categorias e realizará a devida verificação dessas listagens.  

§ 5º As listagens estarão disponíveis para consulta na Secretaria Executiva do 

IMEV no dia 16 (dezesseis) de abril de 2018, e caberá recurso para a CE dentro de 02 

(dois) dias após a divulgação dessa lista. As listagens definitivas deverão ser divulgadas 

03 (três) dias úteis antes da consulta, não cabendo mais recurso sobre esse mérito. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CANDIDATOS 

Art. 7º São elegíveis aos cargos de Diretor (a) Geral e Diretor (a) Adjunto, 

docentes vinculados ao IMEV e membros do Conselho da Faculdade de Medicina 

Veterinária, pertencentes ao quadro de pessoal ativo desse Instituto e portadores do 

título de Doutor. 
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Art. 8º As inscrições dos candidatos serão encaminhadas à CE e serão realizadas 

na Secretaria Executiva do IMEV, acompanhada da expressa concordância dos 

candidatos.  

§ 1º O memorando de inscrição de cada chapa deverá conter os nomes do 

Diretor(a) Geral e Diretor(a) Adjunto do IMEV. 

§ 2º Os candidatos poderão atribuir nome à chapa de inscrição das suas 

candidaturas. 

§ 3º A inscrição das chapas deverá ser acompanhada do respectivo programa de 

trabalho.  

§ 4º A inscrição dos candidatos será realizada em data e período oportunamente 

divulgado no Edital Eleitoral. 

§ 5º Encerrado o prazo de inscrição dos candidatos e no caso de renúncia, morte 

ou impedimento legal de um dos inscritos, sua inscrição será automaticamente 

cancelada.  

§ 6º Os candidatos que ocupam funções comissionadas ou gratificadas na UFPA, 

ficam obrigados a afastar-se das respectivas funções, a partir da data de inscrição até a 

conclusão do processo eleitoral pela Congregação, sem prejuízo de suas remunerações 

do cargo efetivo.  

Art. 9º Na realização das suas campanhas, que somente poderão ser iniciadas 

após o deferimento das respectivas chapas, os candidatos se obrigam a preservar o meio 

ambiente e evitar qualquer dano ao patrimônio da Instituição.  

Parágrafo único. A campanha será permitida até o dia anterior ao da eleição.  

 

CAPÍTULO V 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 10. A consulta prévia para a escolha do Diretor Geral e Diretor Adjunto do 

IMEV será realizada em data e horários previamente divulgados no Edital Eleitoral. 
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Parágrafo único. Cabe o Sistema SIG-ELEIÇÃO garantir as condições para a 

realização do pleito on-line.  

 

CAPÍTULO VI 

DA APURAÇÃO E TOTALIZAÇÃO DOS VOTOS 

Art. 11. A totalização dos votos apurados na forma on-line será de 

responsabilidade do sistema SIG-ELEIÇÃO. 

Art. 12. O resultado da consulta será expresso por um indicador de votação, 

calculado para cada chapa, segundo a fórmula abaixo: 

 

P=[(VD/UD)+(VT/UT)+(VA/UA)] X 33%, onde: 

P: Pontos obtidos por determinada chapa 

VD: Votos atribuídos à chapa pelos docentes 

UD: Universo de docentes aptos a votar 

VT: Votos atribuídos à chapa pelos técnico-administrativos 

UD: Universo de técnico-administrativos aptos a votar 

VA: Votos atribuídos à chapa pelos alunos 

UA: Universo de alunos aptos a votar 

Art. 13. No relatório final de apuração, deverá constar: 

I – número total de eleitores; 

II – número total de votantes; 

III – número total de votos válidos, brancos e nulos; 

IV – a votação obtida por cada chapa. 

Art. 14. Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número dos votos 

válidos. 
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Art. 15. No caso de empate entre as chapas mais votadas, haverá uma nova 

consulta à comunidade acadêmica, 15 (quinze) dias úteis após a divulgação do 

resultado, concorrendo a esta apenas as chapas empatadas. 

Art. 16. Todos os recursos referentes à impugnação da consulta ou quaisquer 

atos eleitorais serão regidos de acordo com este Regimento e julgados, em primeira 

instância, pela CE. 

§ 1º Da decisão da CE cabe recurso, em última instância, à Congregação do 

IMEV. 

§ 2º Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados 

da divulgação do resultado. 

 

CAPÍTULO VII 

DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 17. A Congregação do IMEV reunir-se-á ordinariamente ou 

extraordinariamente para a homologação do resultado da consulta à comunidade 

acadêmica.  

Art. 18. Homologado o resultado do processo de consulta, a Congregação do 

IMEV providenciará o encaminhamento, à Administração Superior, dos nomes mais 

votados para os cargos de Diretor-Geral e Diretor-Adjunto do Instituto de Medicina 

Veterinária da Universidade Federal do Pará. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos, em primeira 

instância, pela CE.  

Art. 20. Este Regimento entra em vigor após a sua aprovação pela Congregação 

do Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará. 

 


