
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL

CONVOCAÇÃO  PARA  CONSULTA À  COMUNIDADE  DO  CENTRO  DE  INTEGRAÇÃO  DO
MERCOSUL  (UFPEL)  RELATIVA À  SUCESSÃO  DOS  CARGOS  DE  DIRETOR(A)  E  VICE-
DIRETOR(A) PARA O PERÍODO DE MARÇO/2017 A FEVEREIRO/2021

Apresentação

O  Diretor  atual  e  os/as  coordenadores/as  dos  cursos  de  graduação  do  Centro  de
Integração do Mercosul (CIM) da Universidade Federal de Pelotas, a partir de acordo informal
estabelecido entre si, convidam a comunidade acadêmica do CIM a manifestar-se na forma de
consulta informal, similarmente a processo eleitoral, sobre a sucessão dos cargos de Diretor(a) e
Vice-Diretor(a) do Centro, para o período compreendido entre março/2017 e fevereiro/2021.

Para tanto, os/as coordenadores/as designaram uma ‘comissão eleitoral’ composta pelo
docente  Antônio  Carlos  Martins  da  Cruz  (professor,  coordenador  do  curso  de  Relações
Internacionais), pela técnica-administrativa Claudete Schwanz Tavares (secretária do CIM) e pelo
discente Andreo Rehbein (estudante do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental).

A  comissão  supracitada  será  encarregada  de  organizar  e  coordenar  o  processo  de
consulta, contando com a colaboração dos/as outros/as membros da comunidade acadêmica, em
conformidade com o regimento processual da consulta, conforme estabelecido a seguir.

Regimento processual

Art. 1º A partir do dia 21 até o dia 24 de fevereiro de 2017, das 9h00min às 17h00min, na sala da
secretaria do Centro de Integração do Mercosul, em Pelotas, serão recebidas as inscrições das
chapas candidatas à direção do Centro de Integração do Mercosul, para o período compreendido
entre março/2017 e fevereiro/2021.

§  1°  A  inscrição  das  chapas  (Diretor/a  e  Vice-diretor/a)  deverá  ser  realizada  por
memorando simples (ou por e-mail, endereçado a mercosulcim@gmail.com), dirigido à comissão
eleitoral, indicando os nomes dos(as) professores(as) candidatos(as) à Direção e à Vice-direção.

§ 2° Os nomes inscritos deverão corresponder às exigências regimentais da UFPel para a
ocupação dos cargos indicados.

§ 3° No dia 24 de fevereiro de 2017, às 17h30min, será divulgada a homologação das
chapas inscritas no processo de indicação para Diretor/a e Vice-Diretor/a do CIM.

Art. 2º O processo de consulta será realizado na forma de sufrágio, com manifestação individual e
secreta, através de voto em urna, dos votantes habilitados (ver Art. 3o.), em processo a realizar-se
nos dias 14 e 15 de março próximos. 

§ 1° Caso exista apenas uma chapa inscrita, o processo de consulta será realizado da
mesma forma. 

§ 2° No caso de inscrição de mais de duas chapas, será considerada vencedora aquela
que obtiver número igual ou superior a ‘50% mais um’ dos votos válidos.
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§ 3° No caso de inscrição de mais de duas chapas, e que nenhuma delas alcance “50%
mais um” dos votos válidos, o processo de consulta será realizado em duas etapas (‘turnos’), com
a participação, na segunda etapa, das duas chapas que obtiverem maior votação (em percentual
apurado conforme ponderação prevista no artigo 5o.), em processo a realizar-se nos dias 22 e 23
de março, sendo considerada vencedora a que obtiver o maior número de votos válidos.

Art.  3°  Poderão  participar  da  consulta,  na  condição  de  votantes:  todos/as  os/as  docentes  e
técnico-administrativos/as  lotados/as  no  CIM   e  todos/as  os/as  estudantes  regularmente
matriculados nos cursos do Centro. 

Art.  4°  Para  os  processos  de  votação, os/as  eleitores/as  habilitados/as  deverão  dirigir-se,
munidos/as de documento com foto, nos dias de votação, às mesas eleitorais nos seguintes locais
de votação:

- em Pelotas, no saguão do prédio do Centro de Integração do Mercosul, para os técnicos-
administrativos  e  para  os  docentes  e  estudantes  vinculados  aos  cursos  de  Relações
Internacionais,  Gestão  Ambiental,  Tecnologia  em  Gestão  Ambiental  e  Tecnologia  em
Hotelaria, no horário compreendido entre 15 e 21 horas

- em Eldorado do Sul, no prédio do curso de Tecnologia em Transportes Terrestres, para os
docentes e estudantes vinculados ao curso de Tecnologia em Transportes Terrestres, no
horário compreendido entre 18 e 21 horas.

§ 1° A eleição se dará por votação em cédulas impressas com o nome dos candidatos de
cada chapa, sendo que cada eleitor poderá assinalar seu voto em uma única chapa;

§ 2° A Comissão Eleitoral preparará as listas de votação atendendo os locais de votação;

§ 3° Quando o nome do/a eleitor/a não constar da lista de votação da mesa a que se
houver dirigido, os mesários registrarão o votante em formulário específico, depositando o voto em
envelope  individual,  que  será  lacrado  e  que  receberá  a  identificação  do  nome  completo,  da
categoria (docente, discente ou técnico) e do curso a que está vinculado o/a eleitor/a, sendo então
imediatamente depositado na urna pelo/a próprio/a votante.

§ 4° A mesa receptora garantirá o sigilo  do voto e a inviolabilidade da urna,  que será
lacrada pela Comissão após o término de cada período de votação, registrando os procedimentos
em Ata circunstanciada da eleição.

§  5°  É  vedada  a  distribuição  de  materiais  quaisquer  nos  locais  de  votação,  ou  de
comportamento que afete o bom andamento da votação.

§ 6° Os mesários serão indicados pela Comissão Eleitoral.

§ 7° A votação poderá ser fiscalizada pelos candidatos ou ainda por até dois (2) fiscais de
votação para cada uma das urnas,  indicados através de ofício  dirigido à  Comissão Eleitoral,
assinado pelos candidatos da chapa interessada, até 24 horas antes do início da votação.

§ 8° A Comissão Eleitoral tem prazo até o dia 2 de março para indicar e divulgar os nomes
correspondentes a uma Sub-Comissão Eleitoral Especial para a sede Eldorado do Sul, composta
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de um/a (1) docente e um/a (1) discente, responsável por organizar o processo de votação junto
ao Curso de Tecnologia em Transporte Terrestre. 

Art.  5o.  O peso ponderado de votação corresponderá à seguinte distribuição:  dos votos totais
(servidores docentes e técnicos-administrativos, mais discentes), 50% serão atribuídos ao total
dos votos dos servidores, e os demais 50% ao total dos votos dos discentes.

Parágrafo único – para fins de metodologia de apuração, a comissão eleitoral procederá da
seguinte forma: dividirá o número total de votos válidos dos estudantes pelo número total de votos
válidos de servidores; o resultado obtido corresponderá ao multiplicador que valorará os votos
individuais dos servidores, que serão contados e computados de acordo com o multiplicador. 

Art. 6º A apuração dos votos será realizada pela Comissão Eleitoral no dia 16 de março de 2017 a
partir das 14:00, no saguão do Centro de Integração do MERCOSUL, para o 1o. turno, e no dia 24
de março, nos mesmos horário e local, para o 2o. turno. 

§ 1° – A(s) apuração(ões) poderá ser acompanhada pelos candidatos ou pelos mesmos
fiscais de votação a que se refere o § 7° do Art. 4.

§  2°  –  A  Comissão  Eleitoral,  auxiliada  pela  Sub-comissão  Eleitoral  Especial,  será
responsável pelo transporte das urnas entre a sede do Centro de Integração do Mercosul e a
Sede Eldorado do Sul, tanto para os processos de votação quanto de apuração.

§ 3° – Em caso de discrepância entre o número de votos depositados em urna e o número
de votantes registrados em lista, com número de votos superior ou inferior a 4% ao número de
votantes, a urna será anulada e nova votação será automaticamente realizada exclusivamente no
dia 20 de março,  em mesmos horário e local;  e em caso de persistência da discrepância no
processo de revotação, a urna será anulada e desconsiderada para o resultado final.

Art.  7º  Em  caso  de  empate  entre  as  chapas,  será  considerada  eleita  aquela  que  tiver  o
candidato(a) a Diretor com maior idade.

Art. 8º A solicitação de impugnação de urna deverá ser feita por escrito (via física ou por e-mail) à
Comissão  Eleitoral,  num  prazo  máximo de  2  (duas)  horas  após  a  ocorrência  dos  fatos  que
justificam o pedido, cabendo à Comissão Eleitoral deliberar sobre o assunto.

Art. 9º A divulgação das ideias e propostas das chapas deverá atender aos princípios de equidade
do uso das instalações do Mercosul.

§ 1° – As chapas poderão visitar as salas de aula das disciplinas correspondentes dos
cursos do CIM, não excedendo a uma (1) visita por sala, por turno, por chapa (por exemplo, a
chapa 1 poderá visitar a sala 1 do prédio do Liceu, no turno da noite, uma única vez).

§ 2° – As visitas a que refere o parágrafo acima só serão permitidas com a participação de
pelo menos um/a dos/as candidatos/as de cada chapa (do/a diretor/a ou do/a vice-diretor/a).

§ 3° – As visitas às salas de aula estarão vedadas nos dias de realização de processo de
votação sob pena de impugnação da chapa que o fizer.
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Art. 10o  Cada uma das chapas participantes do pleito poderá requisitar à Comissão Eleitoral, se
assim o desejar, a organização de debates entre as chapas inscritas.

§ 1° –   Será realizado no máximo um (1) debate entre as chapas no turno da tarde e no
máximo um (1)  debate no turno da noite,  para cada uma das etapas eleitoais,  que somente
ocorrerão em caso de requisição de uma ou mais chapas inscritas.

§ 2° – A requisição de debate(s) deverá ser realizada através de memorando ou e-mail
específico, até 72 horas após a homologação das chapas pela comissão eleitoral.

§ 3° – Os debates serão organizados e coordenados sob a responsabilidade da comissão
eleitoral, a partir das regras estabelecidas para os debates referentes à última eleição para Reitor.

Art.  11.  O resultado da consulta à comunidade será encaminhado ao Conselho do Centro de
Integração do MERCOSUL para conhecimento.

Art. 12. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Pelotas, 17 de fevereiro de 2017.

Assinam:

Prof. Dr. Jabr Hussein Deeb Haj Omar (Diretor do CIM)
Prof. Dr. Antônio Carlos Martins da Cruz (Coordenador do Curso de Relações Internacionais)
Prof. Dr. Cleiton Stigger Perleberg (Coordenador do Curso de Gestão Ambiental)
Prof. Dr. Fábio Saraiva da Rocha (Coordenador do Curso de Tecnologia em Transportes Terrestres)
Prof.a Dr.a Fernanda Medeiros Gonçalves (Coordenadora do Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental)
Prof.a Dr.a Priscila Vanconcellos Chiattone (Coordenador do Curso de Tecnologia em Hotelaria)
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