
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 31, DE 14 DE JULHO DE 2020

  

Autoriza "ad referendum" as eleições
eletrônicas para preenchimento de assentos
vagos nos Conselhos Superiores da
Universidade Federal de Pelotas. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUN,
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, Prof. Dr. Pedro Rodrigues Curi Hallal, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas,

 

CONSIDERANDO o processo UFPel protocolado sob nº  23110.015597/2020-05, que trata
de eleições para representantes dos Conselhos Superiores da UFPel,

 
CONSIDERANDO a existência de vacâncias na representação de diferentes

categorias, junto aos Conselhos Superiores,
 
CONSIDERANDO a necessidade de recomposição das representações junto aos Conselhos

Superiores, com vistas a possibilitar quórum e segurança jurídica às deliberações,
 
CONSIDERANDO a exitosa experiência já registrada na UFPel de emprego de meio

eletrônico seguro e eficaz como instrumento para a realização de eleições para composição de órgãos
colegiados da UFPel, notadamente a eleição dos membros do Conselho de Planejamento; 

 
 
RESOLVE:
 
                     
APROVAR, ad referendum do Conselho Universitário, a proposta de Resolução

que AUTORIZA eleições eletrônicas para recomposição dos assentos nos Conselhos Superiores da UFPel,
como segue:

 
Art. 1º Ficam autorizadas no âmbito da UFPel, para recomposição das representações nos

seus Conselhos Superiores, as eleições no formato eletrônico, convocadas e presididas pelo Vice-Reitor.
§1º As eleições dar-se-ão através do Sistema Votação UFPel - http://votacao.ufpel.edu.br; 

que consiste numa ferramenta de votação eletrônica denominada Helios Voting, elaborada para execução
de consultas à comunidade por meio da internet. O sistema é munido de mecanismo seguro de

http://votacao.ufpel.edu.br/


recebimento e apuração eletrônicos dos votos, que exige login e senha de acesso individuais para a cabine
de votação e todos os votos são criptografados antes de serem enviados pela rede. Além disso, cada eleitor
pode auditar o próprio voto e o sistema pode ser auditado publicamente.

§2º Para o voto, o eleitor usará o seu e-mail institucional (@ufpel.edu.br). No caso da
inexistência de e-mail institucional, será utilizado o e-mail principal cadastrado no COBALTO.

§3º A listagem com relação de eleitores e suas respectivas Áreas, se for o caso, constará em
anexo ao Edital, a partir do extrato das informações no sistema.

 
Art. 2º Sem prejuízo do disposto no Art. 1º, fica assegurada a possibilidade de voto

presencial, em urna física, aos eleitores que o requererem mediante justificada alegação da impossibilidade
de votar por meio do sistema eletrônico.

§1º A solicitação de voto em urna física deverá ser encaminhada à apreciação da Junta
Eleitoral pela forma e com a antecedência mínima estabelecidas no Edital.

§2º O voto presencial só será computado após a verificação de que o respectivo eleitor não
votou eletronicamente.

 
Art. 3º Em se tratando de eleições para representação de categorias de servidores ativos,

estarão aptos a votar,  aqueles que integrarem o quadro de servidores ativos permanentes da UFPel, ainda
que temporariamente cedidos a outra instituição.

 
Art. 4º As datas das eleições, o local e a quantidade da(s) urna(s) física(s) que nelas serão

empregadas serão decididos pelo Vice-Reitor e amplamente divulgados mediante edital público publicado
na página da UFPel na internet.

                      Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando expressamente o
disposto nos artigos 4º e 12 da Resolução 06/92, bem como quaisquer outras disposições em contrário.

 

 

      Secretaria dos Conselhos Superiores, aos 14 dias do mês de julho de 2020.

 

 

Prof. Dr. Pedro Rodrigues Curi Hallal

Presidente do Conselho Universitário
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