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Processo nº 23110.009690/2022-34

EDITAL PARA CONSULTA À COMUNIDADE PARA A DEFINIÇÃO DA
COORDENAÇÃO (COORDENADOR E COORDENADOR ADJUNTO) DO CURSO DE

QUÍMICA LICENCIATURA

Abre inscrições, fixa datas, horários e critérios para inscrição dos candidatos na consulta para definição
da Coordenação do Curso de Química Licenciatura.

 

A comissão organizadora, composta pelo docente Wilhelm Martin Wallau, pela técnica administrativa
Vanessa Winkel Elert e pela acadêmica Laura da Silva Bardini, designados em reunião do Colegiado
realizada no dia 16/03/2022, no uso das suas atribuições, FAZ SABER QUE SERÁ REALIZADA
CONSULTA À COMUNIDADE SOBRE A DEFINIÇÃO DA COORDENAÇÃO
(COORDENADOR E COORDENADOR ADJUNTO) DO CURSO DE QUÍMICA
LICENCIATURA DA UFPEL PARA O BIÊNIO 2022-2024.

 

DO PERÍODO E LOCAL PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS:

As inscrições se darão nos dias 12 e 13/04/2022, no horário compreendido das 8:00 às 17:00 horas. As
inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo endereço eletrônico secretarialicqui@ufpel.edu.br.

 

DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS:

Os candidatos deverão ser inscritos na forma de chapa, mediante requerimento disponível no Anexo deste
edital.

De acordo com Regimento do CCQFA, art. 14, inciso XII, § 2º; os candidatos devem pertencer ao
quadro efetivo de pessoal docente do CCQFA da UFPel e devem ser ministrantes de disciplinas que
fazem parte da estrutura curricular do Curso de Química Licenciatura.

No momento da inscrição, os candidatos devem enviar, via e-mail supracitado à Comissão Organizadora,
cópia de sua proposta de trabalho para ampla divulgação.

 

DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS:

A homologação das inscrições dos candidatos caberá à Comissão, devendo o resultado ser divulgado no
sítio eletrônico do Curso de Química Licenciatura (https://wp.ufpel.edu.br/licenciaturaquimica/) e no
processo SEI 23110.009690/2022-34 no dia 14/04/2022 até às 17:00 horas.

Caberá recurso fundamentado à Comissão da decisão da homologação das inscrições em até 24 horas
úteis da data do resultado da homologação.
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Funcionará o Conselho do CCQFA como instância superior.

Os recursos apresentados ao Conselho do CCQFA não suspendem o processo da consulta à comunidade.

 

DIA, HORÁRIO E LOCAIS DAS VOTAÇÕES:

A votação dar-se-á das 08:00 horas do dia 25/04/2022 até às 17:00 horas do dia 27/04/2022 (segunda,
terça e quarta-feira), através de meio eletrônico/virtual a ser divulgado pela Comissão Organizadora. Será
disponibilizado ao votante, uma cédula virtual constante em formulário com os números das chapas,
contendo os nomes para Coordenador e Coordenador Adjunto, e um campo que terá como objetivo a
indicação das mesmas. Será aceito apenas uma única indicação.

A consulta será realizada através do Sistema de Votação Helios Voting da UFPel
(http://votacao.ufpel.edu.br). O votante receberá em seu e-mail uma mensagem eletrônica do sistema
Helios Voting com o link para a cabine de votação da consulta. Serão fornecidos login e senha de acesso
individual para a cabine de votação. Os votantes receberão preferencialmente através de seu e-mail
institucional e deverão ter atenção para a conferência do link da votação que deve, obrigatoriamente,
iniciar com http://votacao.ufpel.edu.br, para que seja a página oficial da consulta. Os votantes terão até dia
25 de abril de 2022 (segunda-feira) às 12h para indicarem problemas com recebimentos de e-mail para
votação através do e-mail: secretarialicqui@ufpel.edu.br.

 

DOS VOTANTES:

Estão aptos a votar:

Todos os alunos do Curso de Química Licenciatura, bastando para tanto estarem, na data da
votação, regularmente matriculados;

Os Técnico-Administrativos diretamente envolvidos no curso;

Todos os docentes vinculados ao CCQFA que atuaram nas disciplinas da grade curricular do curso
de Química Licenciatura em pelo menos um dos quatro últimos semestres;

Os representantes de outras Unidades Universitárias no Colegiado do Curso de Química
Licenciatura.

  Serão observados os seguintes critérios da validade percentual dos votos: 70% do universo dos
professores votantes e 30% dos alunos e técnicos-administrativos.

  A listagem dos votantes será elaborada pela comissão e divulgada até às 17:00 horas do dia
14/04/2022 no sítio eletrônico do Curso de Química
Licenciatura (https://wp.ufpel.edu.br/licenciaturaquimica/) e no processo SEI 23110.009690/2022-34.

  Caberá recurso fundamentado à comissão da inclusão na listagem dos votantes em até 24 horas úteis da
data da divulgação da listagem.

 

SOBRE A APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS

Os candidatos devem elaborar uma proposta de suas metas para o biênio 2022-2024, sendo que estas
propostas deverão ser entregues à Comissão, via endereço eletrônico (secretarialicqui@ufpel.edu.br) até
às 17:00 horas do dia 13/04/2022. A Comissão divulgará as propostas para consulta no sítio eletrônico do
Curso de Química Licenciatura e no Processo SEI 23110.009690/2022-34.

 

DA APURAÇÃO DA CONSULTA:
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A operacionalização do processo de votação ficará a cargo da Comissão Organizadora, com o apoio da
Chefia do Núcleo Administrativo do CCQFA, no que diz respeito ao sistema de votação on-line.

Cada votante poderá votar uma única vez e em apenas uma das chapas para Coordenador e Coordenador
Adjunto. Caso haja empate em votos, ficará como indicada a chapa cujo candidato à Coordenador seja,
entre os inscritos à vaga de Coordenador, o servidor mais antigo na UFPel.

 

DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DA CONSULTA:

Após a apuração dos votos, a Comissão publicará o resultado no sítio eletrônico do Curso de Química
Licenciatura (https://wp.ufpel.edu.br/licenciaturaquimica/), até às 17:00 horas do dia 28/04/2022.

Caberá recurso fundamentado à Comissão sobre o resultado da consulta em até 24 horas úteis da data da
divulgação do resultado.

Depois de julgar eventuais recursos, a Comissão homologará o resultado da Consulta e apresentá-lo-á na
primeira reunião do Colegiado do Curso de Química Licenciatura a ser realizada após a consulta, na qual
se elegerá, conforme art. 14, inciso XII, § 1º do Regimento do CCQFA a Coordenação do Curso de
Química Licenciatura para o biênio 2022-2024.

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Nenhum candidato poderá ser membro da Comissão.

No dia da votação não haverá suspensão das atividades administrativas/acadêmicas.

A consulta não será suspensa em caso de inscrição de apenas um candidato.

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Conselho do CCQFA.

 

Pelotas, 1º de abril de 2022.

Comissão Organizadora

 

 

Documento assinado eletronicamente por VANESSA WINKEL ELERT,
Assistente em Administração, em 01/04/2022, às 10:58, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Laura da Silva Bardini, Usuário
Externo, em 01/04/2022, às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1637016 e o código CRC 8A7A1216.
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https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


ANEXOS AO EDITAL

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA ESCOLHA DA COORDENAÇÃO
E COORDENAÇÃO ADJUNTA DO CURSO DE QUÍMICA LICENCIATURA

 

Coordenador(a):

Nome Completo:

SIAPE:

E-mail:

Coordenador(a) Adjunto(a):

Nome Completo:

SIAPE:

E-mail:

 

O formulário preenchido deve ser enviado para o endereço secretarialicqui@ufpel.edu.br, com o assunto
“Inscrição para Coordenação/Coordenação Adjunta”, obedecendo as datas previstas no Edital nº 01/2022,
acompanhado de documento que expresse a proposta de metas da chapa para o biênio 2022-2024.

Referência: Processo nº 23110.009690/2022-34 SEI nº 1637016

Edital 01 (1637016)         SEI 23110.009690/2022-34 / pg. 4


	Edital 01 (1637016)

