
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL/INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

EDITAL N. 02/2022 

A Presidente da Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

abertura do Processo de Consulta Eleitoral para a escolha de Diretor(a)-Geral e 

Diretor(a)-Adjunto(a) do Instituto de Medicina Veterinária (IMV) da Universidade 

Federal do Pará (UFPA), para o quadriênio 2022-2026, e estabelece o calendário de 

atividades: 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. As inscrições das chapas devem ser encaminhadas à Comissão Eleitoral, através da 

Secretaria Executiva do Instituto de Medicina Veterinária (IMV), por meio do e-mail 

imv@ufpa.br, contendo anexo o ofício (conforme modelo em anexo) com o nome 

completo dos candidatos(as) a Diretor(a)-Geral e Diretor(a)-Adjunto(a), além dos 

seguintes documentos: cópia da carteira de identidade, cópia de foto 3x4 recente, 

comprovante de vínculo com a Instituição e de cumprimento com os requisitos do art. 7º 

do Regimento Eleitoral (Resolução n. 02/2022 – IMV, de 25.03.2022). 

2 DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

2.1. Inscrição dos Candidatos: será realizada de 00h00 do dia 28 de março até às 23h59 

do dia 11 de abril de 2022,  por meio do e-mail imv@ufpa.br, acompanhada de expressa 

concordância dos candidatos. 

2.2. Homologação das Inscrições: A Comissão Eleitoral divulgará, no dia 13 de abril 

de 2022, a relação da(s) inscrição (ões) homologada(s). 

2.2.1. No caso de haver a inscrição de mais de uma chapa, ocorrerá debate entre os 

candidatos no dia 20 de abril de 2022, aberto a toda a comunidade acadêmica do IMV, 

com local, horário e formato (presencial ou virtual) a serem definidos posteriormente. 

2.2.2. Se somente uma chapa se inscrever, esta deverá apresentar a sua proposta para a 

comunidade, na data prevista no item 2.2.1. deste edital. 

2.3. Processo de Consulta Eleitoral: ocorrerá, em turno único, nos dias 25 (vinte e 

cinco) e 26 (vinte e seis) de abril de 2022, via Sistema On-Line SIG-Eleição, no site da 

UFPA. 

2.4. Divulgação do Resultado da Apuração: o Sistema On-Line SIG-ELEIÇÃO será o 

responsável pelo processamento dos votos e apuração do resultado, o qual será 

amplamente divulgado à comunidade acadêmica do IMV, no dia 26 (vinte e seis) de abril 

de 2022, às 18h30. 
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2.5. Da interposição de recursos: Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 

02 (dois) dias úteis contados da divulgação dos atos pela CE e julgados, no mesmo prazo, 

em cada instância.  

2.6. Homologação do Processo Eleitoral: a devida homologação será feita pela 

Congregação do IMV, conforme estabelece o Capítulo VII do Regimento Eleitoral – 

Resolução n. 02/2022 – IMV, de 25.03.2022. 

 

 

Castanhal – PA, 25 de março de 2022. 

 

 

 

 

Profa. Patrícia Ribeiro Maia 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CASTANHAL/INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

Ofício nº ____/2022 – IMV/UFPA 

 

Castanhal, ___ de __________ de 2022. 

 

 

À Sra.  

Profa. Patrícia Ribeiro Maia 

Presidente da Comissão Eleitoral para a escolha de Diretor(a)-Geral e Diretor(a)-

Adjunto(a) do Instituto de Medicina Veterinária (IMV)  

 

 

Sra. Presidente, 

 

Encaminho a V.Sa. o pedido de inscrição da chapa “____________________”, 

composta pelos docentes _________________________________________________ e 

________________________________________________, os quais concorrerão, 

respectivamente, aos cargos de Diretor(a)-Geral e Diretor(a)-Adjunto(a) do Instituto de 

Medicina Veterinária (IMV), conforme estabelecido pelo Regimento Eleitoral 

(Resolução n. 02/2022 – IMV, de 25.03.2022). Encaminho, ainda, em anexo, os 

documentos listados no Edital n. 001/2022 – IMV, de 25.03.2022. 

 

 

Atenciosamente, 

  

 

_________________________________ 

Assinatura e carimbo 

 


