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Art. 1° Este regimento disciplina a realização da eleição para o Diretor e Diretor 

adjunto do Hospital Veterinário do instituto de Medicina Veterinária do Campus 

de Castanhal da Universidade Federal do Pará para o biênio 2019/2021, em 

consonância com as deliberações do Conselho Diretor do HV em reunião 

ordinária realizada no dia 17 de abril de 2019. 

 

Art. 2° A Comissão Eleitoral (CE) foi constituída por 3 (três) membros titulares 

e 3 (três) membros suplentes, das categorias docente, técnico e discente, em 

igual número, todos vinculados ao HV. 

 

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

as eleições. 

 

Art. 4° 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 - divulgar as listas das chapas e de eleitores; 

VI - decidir sobre impugnações; 

Parágrafo único. Os membros da CE não podem ser candidatos ou parentes 

de candidatos.  

 

Art. 5° Conforme o artigo 5º do Regimento do HV são elegíveis à Direção Geral 

e Direção Adjunta do HV, os médicos veterinários lotados no Campus de 
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Castanhal e atuantes no hospital, e será composta sempre por um servidor do 

quadro de técnicos e um do quadro docente, independente da ordem. 

 

Art. 6° Segundo o Regimento Interno do HV, serão considerados eleitores: os 

membros do Conselho Diretor; servidores do quadro permanente e professores 

substitutos da UFPA, atuantes no HV; médicos veterinários residentes, 

devidamente matriculados, que tenham atividades no HV. 

 

Art. 7º O regime da escolha será paritário conforme prescreve o Regimento 

Interno, e o peso dos votos dos docentes será de 4,5 (quatro e meio), dos 

técnicos 4,5 (quatro e meio) e dos discentes dos Programas de residência será 

1 (um). 

 

Art. 8° As inscrições das chapas de Diretor e Diretor adjunto serão 

processadas por chapa casada (Diretor e Diretor adjunto) e realizadas junto à 

CE entre os dias 27 de maio e 03 de junho de 2019. 

 

Art. 9° Encerrado o prazo de inscrição, a CE providenciará a divulgação das 

chapas deferidas em até 48 horas. 

 

Art. 10 A eleição ocorrerá em reunião extraordinária do Conselho Diretor do 

HV, convocada com pelo menos 72 horas de antecedência e com pauta única 

de eleição da nova direção. 

 

Parágrafo único – A data para realização da reunião extraordinária do 

Conselho Diretor para a eleição será indicada pela CE, em acordo com as 

chapas inscritas. 
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Art. 11 No caso de inscrição de uma única chapa a eleição será aberta e 

presencial. A apuração dos votos será realizada pelo presidente da CE, através 

da conferência dos votos manifestados pelos eleitores a favor da chapa, 

contrários a chapa e abstenções. 

 

Art. 12 Em caso de inscrição de mais de uma chapa, o voto será secreto e 

presencial com a seguinte disposição: 

I - a cédula conterá os nomes que comporão cada chapa e a ordem das 

chapas na cédula eleitoral será definida mediante sorteio; 

II - a apuração será procedida pelo presidente da CE, diante de todos, logo 

após o encerramento da votação; 

III - serão anuladas as cédulas que não corresponderem ao modelo oficial com 

a devida autenticação da CE; 

IV - serão considerados votos nulos, aqueles oriundos de cédulas que 

possuírem mais de um nome de chapa assinalado ou qualquer tipo de rasura; 

V – serão considerados votos em branco, aqueles oriundos de cédulas em que 

não houver nenhuma chapa assinalada. 

 

Art. 13 A chapa será considerada eleita quando obtiver o maior número de 

votos entre as inscritas ou a aprovação da maioria simples dos eleitores, 

quando for chapa única.  

 

Art. 14 No caso de empate, relativo ao artigo 12 deste regimento, será 

considerado o seguinte critério: 

I - será considerada eleita a chapa com o candidato a diretor mais idoso 

(conforme artigo 110 da lei 4737 de 1965 do código eleitoral). 
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Art. 15 Todos os recursos referentes à impugnação da eleição ou quaisquer 

atos eleitorais obedecerão ao procedimento estabelecido pelo Código Eleitoral 

e serão julgados em primeira instância pelo Conselho Diretor. 

Parágrafo único – Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 24 horas, 

contados da divulgação do resultado. 

 

Art. 16 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos em primeira 

instância pelo Conselho Diretor. 

 

Art. 17 Este regimento entra em vigor após a sua aprovação pelo Conselho 

Diretor do Hospital Veterinário.  

 

 

José Silva de Sousa 

Membro docente da Comissão Eleitoral 

 

Tatiane Teles Albernaz Ferreira 

Membro técnico da Comissão Eleitoral 

 

Caio Cesar Rocha Mendes 

Membro discente da Comissão Eleitoral 

 


