
ELEIÇÃO PARA COORDENADOR E VICE COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - NCET 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA - DGEO 
COMISSÃO ELEITORAL 

Edital Geografia n2 . 002/2019 

A Comissão Organizadora do Processo Eleitoral para escolha do Chefe e Vice chefe do 

Departamento de Geografia - DGEO, no biênio 2019/2021, designada através de Reunião 

Ordinária do Conselho do Departamento de Geografia do dia 27 de março de 2019 e da Ordem 

de Serviço N2  03/2019/DGEO de 11 de abril de 2019: 

RESOLVE: 

Art. 1 - Declarar aberto o processo eleitoral para a escolha do Chefe e Vice chefe do 

Departamento de Geografia. 

DOS CANDIDATOS 

Art.22  - Poderá candidatar-se a Chefe e Vice-chefe do Departamento de Geografia, qualquer 

docente pertencente à carreira de Magistério Superior e em regime de tempo integral, 

independentemente da titulação, do nível ou da classe do cargo ocupado, desde que lotado no 

DGEO. 

§ 12— Não poderá candidatar-se docente que estiver cumprindo penalidade administrativa. 

§ 2- A Comissão Eleitoral indeferirá a inscrição de candidatos que não satisfaçam todos os 

critérios indicados neste artigo. 

Art.32  - Os candidatos a Chefe e Vice-chefe do Departamento de Geografia, poderão concorrer 

ao pleito compondo chapa única, ou ainda, chapas diferenciadas, em função dos diferentes 

cargos. 

DOS VOTANTES 

Art. 42 - Poderão votar: docentes e técnicos administrativos lotados no Departamento de 

Geografia, bem como, alunos regularmente matriculados nos Cursos em funcionamento no 

Departamento. 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 52 - As inscrições ocorrerão no seguinte período: 



ELEIÇÃO PARÁ COORDENADOR E VICE COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA - UNIR 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA - NCET 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA - DGEO 
COMISSÃO ELEITORAL 

As inscrições serão realizadas do 16 a 29 de abril de 2019, das 9h00min às 12h na Sala 

do Departamento de Geografia, sala 08, CEGEA - bloco 1T. Ou realizadas via e-mail 

eleicaodegeounir@gmail.com  do dia 16 até as 23:00 do dia 29 de abril. 
II. Para estas eleições serão levados em conta TODOS os aspectos constantes na Resolução 

015/CONSAD/2001, desde os critérios de inscrição, votação, apuração e fórmula para 

contagem de votos, entre outros. 

III. Não serão aceitas as inscrições dos candidatos que não obedecerem ao disposto no Art. 

22  do presente Edital. 

IV. As inscrições serão homologadas e publicadas no dia 30 de abril de 2019, a partir das 

16h na página do Departamento de Geografia (www.geografia.unir.br) e afixadas no 

mural do departamento, bloco 1T - CEGEA. 

V. O prazo para a entrada dos recursos será de 24 horas úteis, a contar da data da homologação 

das inscrições. 

VI. A impugnação somente será feita com base neste Edital, e na Resolução 

015/CONSAD/UNIR/2001. 

DA VOTAÇÃO 

Art. 6 - As eleições obedecerão aos seguintes critérios: 

A votação será em cédula eleitoral oficial, na qual constarão os nomes dos 

candidatos, conforme sorteio a ser realizado pela Comissão Eleitoral, após a 

homologação das inscrições. 

II. A cédula eleitoral oficial será elaborada pela Comissão Organizadora Eleitoral. 

III. A cédula eleitoral oficial deverá ser rubricada pelos membros da Comissão antes de 

ser entregue ao eleitor. 

IV. A votação será no dia 14 de maio de 2019, das 8h30min às 12h00 e das 14hs00 às 

16h00, na sala do Departamento de Geografia. 

V. V. A eleição para Chefe e Vice-chefe obedecerá ao peso dos votos como preceitua 

o Art. 16 da Resolução 015/CONSAD/2001. 

VI. A Comissão Organizadora Eleitoral será responsável pela recepção e apuração dos 

votos. 

Art. 72 - Na votação, serão observados os seguintes procedimentos: 

1. O eleitor deverá identificar-se aos mesários por meio de Documento de identificação; 

II. Os membros da Comissão Organizadora Eleitoral localizarão o nome do eleitor votante na 

lista de eleitores; 

III. Não havendo dúvidas sobre a identidade do eleitor, este será convocado a lançar su 

assinatura na lista de presença, e em seguida receberá a cédula eleitoral oficial devidament 

rubricada, dirigindo-se então a cabine de votação para efetuar seu voto; 
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V. Em local específico da cédula eleitoral oficial, o eleitor assinalará com um X no quadrado 

em branco respectivo aos nomes dos Candidatos; 

VI. Os votos serão depositados em urnas, as quais ao término da votação serão lacradas 

pela Comissão Organizadora Eleitoral; 

VII. A cédula que apresentar rasura será considerada nula; 

VIII. A cédula que não apresentar o X assinalado no quadrado em branco respectivo aos 

nomes dos Candidatos será considerada voto em branco; e 

IX. O voto é pessoal e secreto, não podendo ser efetuado por correspondência ou 

procuração. 

DA APURAÇÃO 

Art. 8 - A apuração dos votos será iniciada imediatamente após o encerramento da votação, 

dia 14 de maio de 2019. 

Art. 92  - Contadas as cédulas, a Comissão Eleitoral, juntamente com os mesários, verificará se o 

número de cédulas coincide com o número de votantes. 

Art. 102  - No caso de empate no número de votos, por dois ou mais candidatos, a ordem de 

classificação obedecerá aos seguintes critérios: 

1. Aquele com maior titulação acadêmica; 

II. Aquele com maior tempo de serviço no quadro do Magistério Superior; e 

III. Aquele com maior idade. 

Art. 11 - Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem 50% mais 01 (um) dos votos 

depositados na urna (se houver apenas um candidato para cada vaga), ou em caso contrário, 

será eleito aquele que obtiver maior número de votos válidos. 

DOS RECURSOS 

Art. 12 - Os recursos deverão ser entregues à Comissão Eleitoral, em até 24 (vinte e quatro) 

horas úteis depois da divulgação das decisões da Comissão Eleitoral, em forma de requerimento 

elaborado de maneira clara, objetiva e fundamentada, sob pena de indeferimento, que terá o 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para divulgar a decisão. 

§ 12 - Da decisão da Comissão Eleitoral, caberá recurso ao Conselho do Departamento, até 24 

(vinte e quatro) horas úteis após a divulgação do resultado. 

§ 2 - 0 Conselho do Departamento terá prazo de 72 horas úteis para divulgar a decisão. 
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DO MANDATO 

Art. 13 - O mandato do Chefe e Vice Chefe de Departamento eleito será de 02 (dois) anos, nos 

termos do Regimento, artigo 40, da Universidade Federal de Rondônia - UNIR. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 14 - A Comissão Organizadora Eleitoral, após os recursos, no prazo de quarenta e oito horas 

úteis providenciará a incineração ou trituração das cédulas e dos materiais utilizados na Eleição, 

exceto das Atas dos Trabalhos realizados e do mapa total da apuração, os quais deverão ser 

encaminhados ao Núcleo de Ciências Exatas e da Terra - NCET, para as devidas providências 

administrativas. 

Art. 15 - Os candidatos concorrentes ao pleito poderão designar fiscais para acompanhamento 

das atividades, desde que, no prazo de 48h antes da eleição, comuniquem por escrito a relação 

nominal dos mesmos à Comissão Organizadora Eleitoral. 

Art. 16 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora Eleitoral. 

Porto Velho, 11 de abril de 2019. 

Profa. Dra. Si 

Presidente 

risth(nà Pedrosouihiarães Silva 

Prof. Dr. AdniJ n . Almeida Silva 

Membro Doce te 

Profa. Dra. Tatiana, dos7Santos Malheiros 

Membro Docente 

Profa. Dra. Sheila Castro dos Santos 

Membro Docente 
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ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome: 

Departamento: 

Siape: 	  

Data Nascimento: 	 

Sexo: masculino ( ) 	feminino( 

RGn. 	 CPFn. 	  

Classe: ( ) assistente 	( ) adjunto 	( ) associado 	( ) titular 

Concorre ao cargo: chefe de departamento ( ) 	vice chefe de departamento 

Data de ingresso na lES: 	  

Titulação: 	  

Porto Velho, 	de abril de 2019. 

Assinatura 


