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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
Av Pres. Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-974

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�ps://www.unir.br
  

EDITAL Nº 04/2020

Processo nº 23118.001873/2020-70

A Comissão Eleitoral designada pela Ordem de Serviço nº 8/2020/DAED-RM/UNIR, de 17 de novembro de
2020, para coordenar o Processo Eleitoral para escolha da/o Chefa/e e Vice-Chefa/e do Departamento de
Educação do Campus de Rolim de Moura para o período de 2020/2022:

 

 

RESOLVE:

 

Art.1º - Declarar aberto o processo de consulta à comunidade acadêmica para a escolha de Chefa/e e
Vice-Chefa/e do Departamento de Educação do Campus de Rolim de Moura (DEPED), com base na Lei
9.192/95 e Resolução 015/CONSAD/UNIR/2001, no que couber.

 

Art. 2º - A eleição do Chefa/e e Vice-Chefa/e do DEPED se dará no Colégio Eleitoral, que é o Conselho do
DEPED, convocado especialmente em data a ser determinada, conforme estabelecido no Art. 1º da
Resolução 015/CONSAD/UNIR/2001.

 

Art. 3º - O mandato da/o chefa/e de Departamento eleita/o será de dois anos nos termos do Regimento
da Universidade Federal de Rondônia em seu Art. 40.

 

DOS CANDIDATOS

 

Art. 4º - Poderá candidatar-se aos cargos de Chefa/e e Vice-Chefa de Departamento, a/o docente que
pertence à carreira de Magistério Superior, em regime de tempo integral, independentemente da
�tulação, do nível ou da classe do cargo ocupado, desde que lotada/o no DEPED.

 

DOS VOTANTES

 

Art. 5º - Poderão votar docentes lotados no DEPED, bem como acadêmicas/os regularmente matriculados
no curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus Rolim de Moura, no Mestrado Acadêmico em Ensino
de Ciências da Natureza (PGECN) e servidoras/es técnicas/os lotadas/os no departamento, se houver.

 

§ único - A Auten�cação é realizada no SIGAA, portanto, a Equipe de Eleição, Candidatas/os e Eleitoras/es
devem possuir acesso regularizado ao Sigaa (Login e Senha). Caso, no momento da realização do
cadastro, a/o Eleitora/or não possua este acesso, a/o mesma/o não será vinculada/o à eleição como
Eleitora/or.



17/11/2020 SEI/UNIR - 0536453 - Edital

https://sei.unir.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=632909&infra_sistema=1… 2/5

 

DAS INSCRIÇÕES

                                                  

Art. 6º - As inscrições serão feitas pela/o interessada/o, por meio de formulário online de inscrição,
disponível no link h�ps://forms.gle/aUgN2TD5KXS4kfCt9, no período de 20 e 21 de novembro de 2020.

 

§ 1º Não será homologada inscrição de candidata/o que não obedeça ao disposto no Art. 3º do presente
Edital, ou cujo interessado esteja cumprindo penalidade administra�va.

 

§ 2º As inscrições homologadas serão publicadas no dia 23 de novembro de 2020, a par�r das 9h no
seguinte site h�p://www.depedrm.unir.br

 

§ 3º A impugnação somente será feita com base neste Edital e na Resolução 015/CONSAD/UNIR/2001.

 

§ 4º As/os candidatas/os cujas inscrições forem homologadas poderão fazer   campanha junto à
comunidade acadêmica até 12 horas antes da eleição respeitando as vedações expressas nas alíneas: a,
b, c e d; art. 13, da Resolução 015/2001/CONSAD.

 

§ 5º As/os candidatas/os cujas inscrições não forem homologadas poderão fazer campanha junto à
comunidade acadêmica, nos termos do inciso anterior, desde que impetrem recursos contra a decisão da
Comissão Eleitoral.

 

DA VOTAÇÃO

 

Art. 7º - A votação obedecerá aos seguintes critérios:

 

§ 1º A votação será realizada no link h�p://sistemas.unir.br/eleicao/.

 

§ 2º A consulta à comunidade ocorrerá no dia 03 de dezembro de 2020, das 8h às 23h 59min, no link
h�p://sistemas.unir.br/eleicao/

 

 

Art. 8º - A votação será no dia 03 de dezembro de 2020, das 08h00m às 23h59m, na plataforma Sistema
UNIR, Link: h�p://sistemas.unir.br/eleicao/. Os eleitores deverão acessar o Link u�lizando Login e Senha
do Sigaa;

 

 

 

DA APURAÇÃO

 

Art.9º - A apuração dos votos será iniciada no dia 04 de dezembro de 2020.

 

https://forms.gle/aUgN2TD5KXS4kfCt9
http://www.depedrm.unir.br/
http://sistemas.unir.br/eleicao
http://sistemas.unir.br/eleicao
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Art.10 - A Comissão Eleitoral atuará junto a DTI na apuração dos votos. A totalização dos votos de cada
candidata/o será calculada pela seguinte fórmula:

 

 

VC=[(VSV/2 + VDC) x PD]+ (VA x PA) + (VT x PT)
 

Onde:

VC= Votação corrigida da/o candidata/o junto aos três segmentos

PD= Peso do segmento docente

VDC= Votação da/o candidata/o junto aos docentes de carreira

VSV= Votação da/o candidata/o junto às/aos professoras/es subs�tuto e visitantes

VA= Votação da/o candidata/o junto às/aos alunas/os

PA= Peso do segmento discente

VT= Votação da/o candidata/o junto às/aos técnica/o-administra�vas/os

PT= Peso do segmento das/os técnica/o-administra�vas/os

PD = (0,70 x Total global dos eleitores aptos a votar)/Total de docentes aptos a votar;

PA = (0,15 x Total global dos eleitores aptos a votar)/Total de discentes aptos a votar;

PT = (0,15 x Total global das/os eleitoras/es aptos a votar)/Total de técnica/o-administra�vas/os aptos a
votar.

 

Art.11- A totalização dos votos de cada candidata/o será calculada pela fórmula expressa no art. 25 da
Resolução nº 015/2001/CONSAD.

 

Art.12 - Serão consideradas/os eleitas/os as/os candidatos que ob�verem 50% mais 01 (um) dos votos.

 

Art. 13 - No caso de empate no número de votos, por dois ou mais candidatas/os, a ordem de
classificação obedecerá aos seguintes critérios:

 

a) A/O candidata/o que �ver maior tempo de serviço na UNIR, e;

b) A/O mais idosa/o.

 

 

DOS RECURSOS

 

Art.14 - A Comissão Eleitoral, após os recursos, no prazo de quarenta e oito horas, providenciará a
incineração das cédulas e dos materiais u�lizados na consulta, à exceção das Atas dos Trabalhos
realizados e do mapa total da apuração, os quais deverão ser encaminhados ao Conselho do
Departamento de Educação.

 

Art.15 - Os recursos deverão ser entregues à Comissão Eleitoral até 24 horas após a divulgação de
qualquer decisão desta, em forma de requerimento, elaborado de forma clara, obje�va e fundamentada,
sob pena de indeferimento. O resultado será divulgado em até 24 horas após o recebimento do recurso.
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Parágrafo único. Da decisão da Comissão Eleitoral cabe recurso ao Conselho do Departamento
Acadêmico de Educação.

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

 

 

Art.16 – As/Os candidatas/os concorrentes ao pleito poderão designar até duas/dois fiscais de votação e
apuração, desde que comuniquem por escrito à Comissão Eleitoral, até 24 horas antes da consulta à
comunidade.

 

Art.17 - Encerrados os trabalhos da Consulta à comunidade e resolvidos os recursos, se houver, o
resultado será encaminhado à Chefia do Departamento Acadêmico de Educação para, cumprindo o Art.
1º da Resolução 015/CONSAD/UNIR/2001, convocar o Conselho do Departamento para, na condição de
Colégio Eleitoral, proceder à eleição de Chefa/e do DEPED.

 

Art. 18 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

 

 

                   Rolim de Moura, 17 de novembro de 2020.

 

 

 

A Comissão
 
 

Samilo Takara – Presidente
 
 

Bianca Santos Chisté – Secretária
 
 

Naiara Araújo de Souza – Membro
 

Documento assinado eletronicamente por SAMILO TAKARA, Presidente de Comissão, em
17/11/2020, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BIANCA SANTOS CHISTE, Docente, em 17/11/2020, às
15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Naiara Araújo de Souza, Usuário Externo, em
17/11/2020, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0536453 e
o código CRC 17DAB530.

ANEXOS AO EDITAL

Anexo I – Cronograma
 

Publicação do Edital 18/11/2020
Inscrições 20 e 21/11/2020

Homologação das inscrições 23/11/2020
Recebimento de recurso sobre as homologações 25/11/2020

Publicação do resultado dos recursos 27/11/2020
Período de campanha 28/11/2020 a 02/12/2020

Cadastro de eleitoras/es sem acesso SIGAA 28/11/2020 a 02/12/2020
Consulta à comunidade acadêmica 03/12/2020

Apuração 04/12/2020
Publicação do resultado da consulta 07/12/2020

Recebimento de recursos contra o resultado da consulta 09/12/2020
Publicação do resultado dos recursos 11/12/2020

Encaminhamento do resultado final ao Conselho do DEPED 15/12/2020

Referência: Processo nº 23118.001873/2020-70 SEI nº 0536453
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