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EDITAL Nº. 001/2021 – CONSULTA FORMAL 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA COMUNIDADE PARA CONSULTA SOBRE A ELEIÇÃO DA 

COORDENAÇÃO E DA COORDENAÇÃO ADJUNTA DO CURSO DE ENGENHARIA 

GEOLÓGICA (CENG – UFPEL) 

 

PROCESSO Nº 23110.006360/2021-14 

 

 

O PRESIDENTE da COMISSÃO ELEITORAL do CURSO DE ENGENHARIA GEOLÓGICA do 
CENTRO DE ENGENHARIAS da UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (CENG – UFPEL), 
no uso de suas atribuições e cumprindo o que dispõem a Portaria Interna Nº 19 da 
Direção do Centro de Engenharias – CENG e demais aspectos legais relacionados, e 
 

Considerando o Regimento Geral da Universidade conforme Processo MEC Nº 
209.559-77sso CPE Nº 5543-76 – DOU em 22/04/1977, homologado pelo 
Ministro da Educação e Cultura – MEC nos termos e para os efeitos do artigo 14 
do Decreto-Lei Nº 464, de 11 de fevereiro de 1969, conforme o Parecer CPE Nº 
553-77 do Conselho Federal de Educação, favorável aos novos Estatuto e 
Regimento Geral da Universidade Federal de Pelotas; 
 
Considerando a Resolução CONSUN Nº 45, de 04 de dezembro de 2020, que 
aprovou o Regimento Interno do Centro de Engenharias – CENG da 
Universidade Federal de Pelotas – UFPEL; 
 
Considerando o Regimento do Curso do Curso de Engenharia Geológica, 
homologado em setembro de 2012; 
 
Considerando a Portaria Interna Nº 19 da Direção do Centro de Engenharias – 
CENG, de 16 de março de 2021, que constituiu a Comissão Eleitoral para 
encaminhar o Processo Eleitoral para escolha do Coordenador e Coordenador 
Adjunto do Colegiado do Curso de Engenharia Geológica do Centro de 
Engenharias, incumbida pela elaboração do Edital, organização e apuração dos 
resultados; 
 
Considerando a Lei Federal Nº 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixa 
normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação 
com a escola média, e dá outras providências; 
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Considerando o Decreto Federal Nº 1.916, de 23 de maio de 1996, que 
regulamente o processo de escolha de dirigentes de instituições federais de 
ensino superior, nos termos da Lei n° 9.192, de 21 de dezembro de 1995; 
 
Considerando o Decreto Federal Nº 6.264, de 22 de novembro de 2007, que 
altera e acresce dispositivos ao do Decreto no 1.916, de 23 de maio de 1996, que 
regulamenta o processo de escolha dos dirigentes de instituições federais de 
ensino superior, nos termos da Lei Nº 9.192, de 21 de dezembro de 1995, e dá 
outras providências; e 
 
Considerando a Nota Técnica Nº 243/2019/CGLNES/GAB/SESU/SESU do MEC, a 
qual, com base no Parecer Nº 416/2019/CONJUR-MEC/CGU/AGU, que retifica o 
conteúdo da Nota Técnica Nº 400/2018/CGLNES/GAB/SESU/SESU e que trata 
da orientação a ser seguida pelas universidades federais no que se refere à 
consulta à comunidade acadêmica no âmbito do processo de composição da 
lista tríplice para escolha dos dirigentes universitários. 

 
 
Declara iniciado o processo de consulta às categorias dos docentes e dos técnico-
administrativos que pertencem ao Centro de Engenharias e às demais Unidades da 
Universidade Federal de Pelotas que contribuem diretamente com o referido curso, e 
dos discentes de graduação junto ao Curso de Engenharia Geológica – CG_ENG_GEO. 
O processo de consulta realizar-se-á de acordo com as normas deste EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO PARA CONSULTA À COMUNIDADE PARA A ELEIÇÃO A COORDENAÇÃO 
E A COORDENAÇÃO ADJUNTA DO CURSO DE ENGENHARIA GEOLÓGICA DO CENTRO 
DE ENGENHARIAS.  
 
Conforme comunicação da Coordenação Pro-Tempore e da Chefia do Núcleo 
Administrativo do CENG, informamos que consulta para ELEIÇÃO DO COORDENADOR E 
DO COORDENADOR ADJUNTO do Curso de Engenharia Geológica será realizada entre 
os dias 14 e 15 de setembro de 2021, com votação entre às 8:00 horas e às 17:00 horas 
destes dias indicados. 
 
 
1. Das Inscrições 
 
Os candidatos deverão ser inscritos na forma de chapa, especificando nominalmente o 
candidato para COORDENADOR e o candidato para COORDENADOR ADJUNTO, 
mediante preenchimento de formulário específico que consta do ANEXO I desse 
EDITAL.  
 
O período das inscrições será entre os dias 03 de setembro de 2021 das 8:00 horas e 
08 de setembro de 2021 até às 17:00 horas. As inscrições deverão ser realizadas pela 
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identificação dos candidatos da chapa aos cargos de Coordenador e Coordenador 
Adjunto.  
 
Para efetuar a inscrição da chapa, os candidatos, ou seus bastante procuradores para 
este fim, deverão apresentar os seguintes documentos junto ao processo registado 
sob a designação SEI 23110.006360/2021-14: 
 

a) Ficha de INSCRIÇÃO DA CHAPA, com designação de seus candidatos, a qual 
poderá ser feita junto ao processo SEI 23110.006360/2021-14 e/ou pelo 
endereço eletrônico: engeologica@gmail.com; 

b) PROPOSTAS DE TRABALHO da chapa inscrita aos cargos COORDENADOR E 
DE COORDENADOR ADJUNTO do Curso de Engenharia Geológica para o 
período de dois (02) anos. A proposta de cada chapa pode ser carregada 
diretamente junto ao processo SEI 23110.006360/2021-14 e/ou enviada 
para o endereço eletrônico: engeologica@gmail.com; e 

c) DOCUMENTOS de identificação necessários dos candidatos de cada chapa, 
ou dos seus bastante procuradores, quando for o caso. Estes documentos 
também podem ser carregados junto ao processo SEI 23110.006360/2021-
14, e/ou enviados para o endereço eletrônico: engeologica@gmail.com. 

 
 
2. Da Homologação das Inscrições e dos Recursos 
 
A interposição de recursos à homologação, ou não homologação de inscrições, ou de 
impugnações de chapas, poderão ser realizadas das 12:00 horas de 09 de setembro de 
2021 até às 17:00 horas de 11 de setembro de 2021, pela inserção dos documentos de 
recurso circunstanciado pertinentes no processo SEI 23110.006360/2021-14 indicado 
acima, e/ou enviados para o endereço eletrônico: engeologica@gmail.com.  
 
 
3. Da Data da Consulta e do Processo de Votação 
 
A consulta à comunidade será realizada entre os dias 14 de setembro de 2021 até 15 
de setembro de 2021, das 08:00 horas até às 17:00 horas destes dias, de forma 
eletrônica, através do Sistema Votação junto à UFPel (http://votacao.ufpel.edu.br).  

 
Os eleitores docentes e técnico-administrativos receberão, em seus e-mails 
institucionais, uma mensagem eletrônica do sistema de votação com o link para a 
cabine de votação da consulta. Neste e-mail, serão fornecidos login e senha de acesso 
individuais para a cabine de votação.  

 
Os discentes receberão login e senha de acesso individuais para a cabine de votação 
através de seu e-mail cadastrado como principal no Sistema Cobalto. 
 

http://votacao.ufpel.edu.br/
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Os eleitores devem ter atenção para a conferência do link da eleição, o qual deve, 
obrigatoriamente, iniciar com http://votacao.ufpel.edu.br, para que seja a página 
oficial da eleição. 

 
Os eleitores terão até às 17:00 horas do dia 10 de setembro de 2021 para indicarem 
problemas com recebimentos de e-mail para votação através do e-mail da unidade: 
engeologica@gmail.com. 
 
A condução do processo de votação ficará a cargo da Comissão Eleitoral designada 
pela Portaria Interna Nº 19 da Direção do Centro de Engenharias – CENG, de 16 de 
março de 2021, com operacionalização e apoio da Seção de Participação Comunitária - 
SPC da Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Inserção Territorial da 
PROPLAN - CDIT/PROPLAN da UFPEL, no que diz respeito ao sistema de votação online.  
 
 
4. Da Elegibilidade 
 
Os candidatos elegíveis aos cargos de COORDENADOR e COORDENADOR ADJUNTO do 
Curso de Engenharia Geológica devem: 
 

a) Serem integrantes da carreira de magistério superior junto a Universidade 
Federal de Pelotas – UFPEL;  

b) Serem do quadro permanente e lotados junto ao Centro de Engenharias – 
CENG/UFPEL; 

c) Serem professores efetivos que ministrem disciplinas da área básica e/ou da 
área profissional do Curso de Engenharia Geológica – CG_ENG_GEO; e 

d) Não possuir impedimentos legais para o exercício dos cargos.  
 
 
5. Do Direito ao Voto 
 
Poderão votar: 
 

a) Os docentes e técnico-administrativos lotados no Centro de Engenharias – 
CENG, e que trabalhem junto ao Curso de Engenharia Geológica – 
CG_ENG_GEO; 

b) Os discentes do curso de graduação em Engenharia Geológica que estejam 
regularmente matriculados no semestre junto ao Curso (CG_ENG_GEO); e 

c) Os casos omissos deverão deliberados pela Comissão Eleitoral designada pela 
Portaria Interna Nº 19 da Direção do Centro de Engenharias – CENG, de 16 de 
março de 2021. 

 
O eleitor terá até o dia 10 de setembro de 2021 às 17:00 horas para indicar problemas 
com a Lista de Eleitores Aptos a Votar através do e-mail: engeologica@gmail.com. 
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OBSERVAÇÃO: O eleitor que estiver incluído em mais de uma das categorias acima 
citadas, deverá ser excluído, pela unidade, de uma delas sob os critérios internos 
previstos na unidade, antes de passar a Seção de Participação Comunitária – SPC da 
Coordenação de Desenvolvimento Institucional e Inserção Territorial da PROPLAN – 
CDIT/PROPLAN.  
 
 
6. Da Apuração dos Votos 
 
A apuração dos votos será realizada no dia 15 de setembro de 2021 após às 17:00 
horas, após o término da consulta à comunidade com o auxílio do Núcleo 
Administrativo do CENG. 
 
A divulgação deverá ser realizada no dia 16 de setembro de 2021, após às 12:00 horas 
na página do Centro de Engenharias – CENG (https://wp.ufpel.edu.br/ceng) e do Curso 
de Engenharia Geológica (https://wp.ufpel.edu.br/engenhariageologica/). 
 
Os votos serão computados na forma da lei, cabendo à categoria dos servidores 
docentes o percentual de 70%, à categoria dos servidores técnicos-administrativos o 
percentual de 15% e aos discentes de graduação e pós-graduação o percentual de 15% 
  
Será indicada vencedora a chapa que obtiver o maior índice de votos, obedecendo à 
ponderação prevista em lei, contabilizada a partir dos votos válidos, sendo o 
arredondamento até a segunda casa decimal. 

 
Caso haja empate em votos, ficará indicada a chapa cujo candidato à COORDENADOR 
seja, entre os inscritos à vaga, o servidor mais antigo na UFPEL.  
 
Caberá recurso fundamentado à Comissão sobre o resultado da Consulta em até 24 
horas da data de publicação do resultado da Homologação.  
 
O Colegiado do Curso de Engenharia Geológica será a instância superior para dirimir 
conflitos. 
 
 
7. Das Atribuições da Comissão Eleitoral 
 
Cabe à Comissão Eleitoral: 

 
a) Realizar a coordenação e a fiscalização do processo eleitoral, 
b) Deliberar sobre os recursos eventualmente interpostos, 
c) Decidir sobre quaisquer impugnações solicitadas, 
d) Divulgação, em caso de necessidade, do e-mail institucional para que os 

servidores possam votar, 

https://wp.ufpel.edu.br/ceng
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e) Acompanhar em tempo real a realização da apuração operada pela SPC, 
f) Realizar o cálculo de Índice de Votos de cada Chapa de acordo com a 

proporcionalidade legal e o regramento do processo eleitoral, e  
g) Emitir ATAS circunstanciadas da consulta à comunidade e da apuração. 

 
 
8. Das Decisões da Comissão Eleitoral e dos Recursos 
 
Das decisões proferidas pela Comissão Eleitoral cabe recurso, por escrito e com caráter 
de efeito suspensivo, à Comissão Eleitoral, no prazo máximo de 24:00 horas, após a 
divulgação da decisão. 
 
Recebidos os recursos, a Comissão Eleitoral, no prazo de até 24:00 horas, apreciará e 
emitirá decisão conclusiva e irrecorrível. 
 
As decisões da Comissão Eleitoral serão publicadas no site do Centro de Engenharias – 
CENG (https://wp.ufpel.edu.br/ceng/) e do Curso de Engenharia Geológica 
(https://wp.ufpel.edu.br/engenhariageologica/). 
 
 
9. Do Calendário da Eleição 
 
O processo de consulta ocorrerá segundo o seguinte calendário: 
 

 03/09/2021 - Publicação deste Edital. 

 03/09/2021 - Início das inscrições às 8:00 horas. 

 08/09/2021 - Término das inscrições até às 17:00 horas. 

 09/09/2021- Homologação das inscrições e divulgação das homologações até 

às 12:00 horas, após será feita a abertura para pedidos de recursos e/ou 

impugnações. 

 10/09/2021 – Data limite de reclamações dos eleitores – login e senha web 

para acesso a votação até às 17:00 horas 

 11/09/2021 - Término de prazo para os pedidos de recursos e/ou impugnações 

até às 12:00 horas. 

 13/09/2021 - Divulgação de eventuais recursos/impugnações de inscrições até 

às 12:00 horas. 

 14/09/2021 - Inicio da consulta à comunidade do curso às 8:00 horas. 
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 15/09/2021 - Término da consulta à comunidade do curso até às 17:00 horas. 

 15/09/2021 - Apuração dos votos, após o término da consulta. 

 16/09/2021 - Divulgação oficial dos resultados. 
 
 
10. Das Disposições Finais 
 
 A consulta à comunidade acadêmica do Curso de Engenharia Geológica do 
Centro de Engenharias - CENG é regida pelos marcos legais Federais e os da 
Universidade Federal de Pelotas e suas alterações.  
 

Nos casos omissos, as decisões serão tomadas pela Comissão Eleitoral instituída 
pela Portaria Interna Nº 19 da Direção do Centro de Engenharias – CENG, de 16 de 
março de 2021, cabendo recursos às instâncias superiores. 
 
 

Pelotas, 31 de agosto de 2021. 
 
 

MEMBROS DA COMISSÃO ELEITORAL: 
 

Leandro Fagundes – Presidente, Professor do Magistério Superior 

Adelir José Strieder – Suplente, Professor do Magistério Superior 

Miriam Nunes Zonta – Titular, Técnico-administrativo 

José Carlos Kornberg Hirdes – Suplente, Técnico-administrativo 

Júlia da Silva Cabrera – Titular, Discente de Graduação 

Anna Beatriz Tetzner – Suplente, Discente de Graduação 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO (MODELO) 

 

Declaro verdadeiras as informações acima e tenho ciência dos termos do Edital de 

Convocação para a Consulta Eleitoral do Curso de Engenharia Geológica para os cargos 

de COORDENADOR e COORDENADOR ADJUNTO junto ao CENG – Centro de 

Engenharias da UFPEL – Universidade Federal de Pelotas, e das normas aprovadas 

pela Comissão Eleitoral estabelecida.  

 

 

Assinatura do candidato à Coordenador 

 

Nome do candidato à Coordenador 

   

 

 

Assinatura do candidato à Coordenador Adjunto 

 

Nome do candidato à Coordenador Adjunto 

   

 


