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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITARIO DO TOCANTINS - CAMETÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO CAMPO/FECAMPO 

EDITAL 01/2017 – FECAMPO/CAMETÁ 

 

ELEIÇÃO PARA DIREÇÃO E VICE-DIREÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DO 

CAMPO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO TOCANTINS - CAMETÁ. 

 

TÍTULO I - DA ELEIÇÃO 

Art. 1° - A Comissão Eleitoral no uso de suas atribuições legais conferida pela Portaria nº 023/2017 

CUNTINS, Coordenador do Campus Universitário do Tocantins/Cametá, torna aberta as inscrições 

para registro de chapa(s) e/ou candidatura(s) à função de Diretor(a) e Vice-diretor(a) da Faculdade 

de Educação do Campo para o biênio julho de 2017 a julho de 2019, aos interessados que 

satisfizerem as exigências do presente Edital. 

TÍTULO II - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

Art. 2° - Para a inscrição, é necessário que o candidato atenda aos seguintes requisitos: 

I – Ser professor do Quadro Permanente da Faculdade de Educação do Campo do Campus 

Universitário do Tocantins-Cametá; 

II – Estar em efetivo exercício de suas funções; 

Parágrafo Único. Ao se inscreverem, os candidatos comprometem-se a acatar integralmente as 

normas deste Edital. 

TÍTULO III- DO PRAZO DE INSCRIÇÃO E DOS REGISTROS DE CANDIDATURAS 

Art. 3° - A inscrição far-se-á por chapa, com a indicação conjunta dos candidatos aos cargos de 

Diretor(a) e Vice-Diretor(a). 

Art. 4° - O pedido de inscrição será efetuado via requerimento (conforme anexo I), dirigido à 

Comissão Eleitoral, assinado pelos candidatos, não podendo ser efetuado através de procuração. 

Art. 5° - As inscrições dos candidatos serão realizadas nas dependências do Campus Universitário 

do Tocantins, na Faculdade de Educação do Campo, no período 17 a 30 de maio de 2017, das 

08:00 às 12:00 e das 15:00 às 18:00h. 

Art. 6° - No ato da inscrição, o candidato deverá entregar a proposta de trabalho contendo seus 

objetivos e suas metas para o período de mandato.  

Art. 7° - A Comissão Eleitoral analisará os pedidos e declarará o deferimento ou indeferimento dos 

registros de candidaturas (inclusive com as propostas de trabalho) até o dia 22/05/2017 a partir das 

08h00 horas, divulgando o resultado na Faculdade de Educação do Campo e nos locais de 

circulação do Campus Universitário do Tocantins - Cametá; 

Art. 8° - Do ato que deferir ou indeferir o registro de candidaturas cabe recurso junto a Comissão 
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Eleitoral, no prazo máximo de 24 horas, ou seja, dias 22/05/2017, a contar da publicação ou fixação 

do resultado de admissibilidade dos registros de candidaturas; 

Art. 9º - É livre a divulgação da(s) chapa(s), propostas e ideias, devendo os candidatos abster-se de: 

I - promover pichações ou outras atividades de campanha que causem danos às instalações;  

II - utilizar material de consumo do Campus Universitário do Tocantins – Cametá/UFPA; 

III - utilizar equipamentos do Campus Universitário do Tocantins - Cametá, salvo aqueles destinados 

ao debate; 

IV - atentar contra a honra dos concorrentes; 

V - utilizar meios de divulgação atentatórios à moral e aos bons costumes; 

VI - adotar encaminhamentos que caracterizem ingerência financeira ou trânsito de influência na 

Universidade. 

VII- uso de aparelhagem de som no dia da votação; 

VIII – Transportar eleitores 

IX – Utilizar outdoor na campanha. 

Art. 10 - Será permitido a Faculdade de Educação do Campo  ao Centro Acadêmico de Educação do 

Campo a organização de debates entre a(s) chapa(s): até às 18:00 horas do dia 04/07/2017. 

TÍTULO IV - DOS ELEITORES E DO VOTO 

Art. 11 - Compõem o colégio eleitoral as categorias: servidores (o corpo docente e o técnico-

administrativo) e os discentes da FECAMPO e seus votos serão paritários, ou seja, obedecer-se-á à 

proporcionalidade dos votos de 50% para cada categoria. 

§ 1º Poderão votar: 

a) Os discentes vinculados ao(s) curso(s) Intensivo, extensivo dirigidos pela Faculdade de Educação 

do Campo. 

b) Os servidores técnico-administrativos do quadro permanente da UFPA, em efetivo exercício de 

suas funções, lotados na Faculdade de Educação do Campo. 

c) Os docentes que sejam do quadro permanente da UFPA em efetivo exercício de suas funções na 

Universidade, lotados na FECAMPO. 

§ 2º Não estarão aptos a votar: 

a) Os servidores com licença para tratar de interesses particulares; 

b) Os servidores de outras faculdades do Campus Universitário do Tocantins - Cametá; 

c) Os estudantes que concluíram seu percurso acadêmico integralizando o currículo do curso, 

colando grau antes da data do pleito; 

Art. 12 – O (a) eleitor(a) com mais de um vínculo na FECAMPO-UFPA, votará uma única vez, 

organizando-se da seguinte forma: 

I. Vinculado(a) as categorias servidor e estudante, deverá votar como servidor; 

TÍTULO V - DAS MESAS RECEPTORAS E DO SEU FUNCIONAMENTO 

Art. 13 - A mesa receptora será composta de um presidente e um suplente e um secretário e 

suplente, nomeados pela Comissão Eleitoral, preferencialmente, entre os eleitores da própria Seção. 
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Art. 14 - Para o seu funcionamento, a mesa receptora receberá da Comissão Eleitoral os seguintes 

materiais: 

I - Lista dos votantes da seção eleitoral sob sua responsabilidade emitida pela FECAMPO; 

II - Urna; 

III - Cédulas oficiais 

IV – Ata de Votação 

VI – Edital do Regimento Eleitoral 

VII – Mapa de Apuração 

Art. 15 - Por ordem de chegada, o votante identificar-se-á, mediante a apresentação de documento 

de identificação com foto, junto ao presidente da mesa receptora, apondo sua assinatura, em 

seguida, na lista correspondente. 

Art. 16 - Mediante autorização da Comissão Eleitoral ocorrerá o voto em separado quando:  

§ 1º Não constar da lista o nome do votante e este pertencer e comprovar seu vinculo à 

unidade/órgão; 

§ 2º Autorizado o voto em separado, o eleitor assinará a Lista de votantes em separado, sendo sua 

cédula colocada em um envelope que será lacrado, identificado e colocado na urna. 

Art. 17 - A fiscalização da votação é facultada a(s) chapa(s) concorrente(s) mediante a indicação de 

um fiscal por chapa para cada mesa receptora, observado o detalhamento que segue: 

§ 1º A fiscalização da votação não poderá recair em integrante da Comissão Eleitoral ou das mesas 

receptoras; 

§ 2º Os fiscais que atuarão na votação deverão ser obrigatoriamente credenciados pela Comissão 

Eleitoral, até às 18h do dia 04/07/2017. 

Art. 18 - Somente poderão permanecer no recinto de votação os membros da mesa receptora, a 

Comissão Eleitoral, os fiscais devidamente credenciados (um por chapa) e o(a)s eleitores (a)s 

durante o tempo necessário para votação. 

I - É permitido o manuseio de documentos referentes ao pleito eleitoral apenas aos membros da 

mesa receptora e à Comissão Eleitoral. 

Art. 19 - Terminado o prazo da eleição e declarado o seu encerramento, o presidente da mesa 

receptora tomará as seguintes providências: 

I - inutilizar, nas listas de assinaturas dos votantes, os espaços não preenchidos pelos ausentes; 

II - solicitar ao secretário que seja lavrada a ata, em modelo distribuído pela Comissão Eleitoral; 

III – realizar a contagem dos votos, tornando-se de mesa receptora em mesa apuradora. 

IV - encaminhar todo material utilizado no processo eleitoral à Comissão Eleitoral. 

TÍTULO VI - DA CAMPANHA 

Art. 20 - A campanha eleitoral de cada candidato poderá ser iniciada imediatamente após a 

divulgação do deferimento e publicação do registro de candidaturas pela Comissão Eleitoral até o dia 

04/07/2017. 

Art. 21 - A campanha eleitoral poderá incluir reuniões, visitas em salas de aulas e locais de trabalho, 
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discussões com docentes, discentes e funcionários, explanação e divulgação dos planos de trabalho 

e metas e debates com outros candidatos; 

Art. 22 - As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos 

candidatos, com teto máximo de R$ 5.000,00 (Cinco mil) Reais, devendo apresentar prestação de 

contas ao conselho da faculdade; 

TÍTULO VII - DA DATA, LOCAL E HORÁRIO DA VOTAÇÃO 

Art. 23 - A eleição realizar-se-á no dia 05 de julho de 2017, no Campus de Cametá e ainda nos pólos 

universitários onde há turmas de Licenciatura em Educação do Campo vinculados à FECAMPO. 

Art. 24 - O horário de votação será das 09:00 às 18:00 horas (horário local); 

Art. 25 - Respeitando o horário previsto no artigo 24, a mesa receptora instalará e dará início à 

votação sob à coordenação do presidente da respectiva mesa, com a presença dos demais membros 

previamente nomeados pela Comissão Eleitoral; 

Art. 26 - O encerramento da votação será no horário previsto, garantindo-se a votação aos que 

estiverem dentro do recinto de votação; 

TÍTULO VIII - DO QUORUM E DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

Art. 27 - A validade da eleição será com a participação de qualquer número de eleitores. 

Art. 28 - Em função do quorum geral de votação alcançado e fornecido pela mesa apuradora, o 

Presidente autorizará às mesas eleitorais a instalação imediata da sessão de apuração. 

Art. 29 - A apuração será realizada pelas Mesas Receptoras, as quais finalizada a eleição, tornar-se-

ão Mesas Apuradoras em sala a ser definida, imediatamente após a votação e lavramento das atas. 

§ 1º Junto às mesas apuradoras só poderão permanecer os membros da Comissão Eleitoral, um 

fiscal por chapa e/ou o(s) candidato(s). 

Art. 30 - Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples de votos válidos, respeitando-se o 

critério de paridade dos votos, conforme o Art. 11; 

Art. 31 - Em caso de candidatura única será eleito o candidato se obtiver a maioria dos votos válidos. 

Art. 32 - Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate o candidato que tiver maior 

titulação e se o empate persistir será considerado o (a) candidato (a) com maior idade, conforme 

estabelece o art. 267 do Regimento Geral da UFPA. 

Art. 33 - A publicação do resultado oficial somente será feita pela Comissão Eleitoral, após o 

recebimento de todo material referente à eleição e à contagem dos votos, afixando-se em locais de 

circulação do Campus. 

TÍTULO IX - DOS RECURSOS 

Art. 34 - Após a proclamação dos resultados, a Comissão Eleitoral fixará prazo de vinte e quatro 

horas para interposição de recursos ao processo eleitoral. 

Art. 35 - Os recursos serão apreciados em primeira instância pela Comissão Eleitoral, observando o 

que segue: 

§ 1º A decisão dos recursos será por maioria simples dos membros da Comissão Eleitoral; 

§ 2º A Comissão Eleitoral terá um prazo de até 48 horas para decidir sobre os recursos 
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apresentados; 

§ 3º A Comissão Eleitoral comunicará suas decisões sobre os recursos encaminhando relatório 

circunstanciado do processo eleitoral, acompanhado de todo o material relativo à apuração, à 

Faculdade de Educação do Campo do Campus Universitário do Tocantins - Cametá. 

TÍTULO X - DA POSSE E MANDATO 

Art. 36 - O candidato eleito será empossado pelo Coordenador do Campus Universitário do 

Tocantins - Cametá no prazo de até 60 dias após publicação do resultado pela Comissão Eleitoral 

em data e local a serem definidos em momento oportuno. 

Art. 37 - O mandato do Diretor (a) e Vice-Diretor (a) da Faculdade de Educação do Campo do 

Campus Universitário do Tocantins/Cametá/UFPA, será de 02 (dois) anos, contando a partir da data 

de posse, podendo o candidato eleito concorrer a uma única reeleição consecutiva. 

TÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 38- Todos os atos referentes à presente eleição serão publicados nos locais de circulação do 

Campus Universitário do Tocantins/Cametá/UFPA. 

Art. 39- As cédulas de votação serão assinadas previamente pelo Presidente da Comissão Eleitoral 

e posteriormente, pelos componentes das mesas receptoras, na medida de sua utilização. 

Art. 40- Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

Art. 41- No que couber aplicar-se-á a legislação eleitoral vigente no país. 

 

Cametá-Pará, 16 de maio de 2017.  

 

 

Professora - Hellen do Socorro de Araújo Silva 
Presidente 

 

 
Técnico Adm - Joao Miranda Furtado 

Vice Presidente 
 
 
 

Aluna - Bianca Moreira de Sousa 
Membro 

 


