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CONSULTA PARA IDENTIFICAÇÃO DA PREFERÊNCIA DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA PARA 
ESCOLHA DE COORDENAÇÃO E VICE COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA GESTÃO 2021/2025 
 

EDITAL CEL Nº 01 de 29 de julho de 2021, DTS -CME Nº 05 de maio de 2021 

A Comissão Eleitoral Local (CEL), instituída pela DTS CME Nº 05, de 05 de maio de 2021, publicada em 13 de 
julho de 2021 e retificada em 23 de julho de 2021, de acordo a Resolução CUV nº 104/97 – Regulamento Geral 
das Consultas Eleitorais – RGCE, alterada pelas Resoluções CUV no 068/2009 e no 061/2012, decisão CUV no 
077/2013 e pela Resolução CUV 005/2020, torna público que está aberto o processo de consulta à comunidade 
acadêmica da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) com o objetivo de identificar as 
preferências a respeito da escolha da nova Coordenação e Vice Coordenação do Curso de Graduação para o 
quadriênio 2021/2025. 

Art.1º - Da Comissão Eleitoral Local (CEL): 

A Comissão Eleitoral Local (CEL), instituída pela DTS CME Nº 05, de 05 de maio de 2021, é composta como 
membros titulares pelas docentes: Márcia Valéria Rosa Lima (presidente), Linda Nice Gama e Suely Lopes de 
Azevedo; técnico-administrativo Ricardo Valença Ferreira; discente Clarissa Alves de Oliveira e, como Membros 
suplentes, Luiz dos Santos (docente), Roger da Silva Nunes (técnico-administrativo) e Fillipe Rangel Lima 
(discente). A comissão eleitoral recomenda que todos os contatos acerca deste Edital para esclarecimentos sejam 
realizados através do e-mail: celmge2021@gmail.com . 

Art. 2º - São atribuições da Comissão Eleitoral Local: 

a) criar a eleição no Sistema de Votação On-line, em conformidade com a regulamentação do RGCE; 

b) cadastrar os candidatos no Sistema de Votação On-line; 

c) aceitar ou indeferir o registro das candidaturas, neste último caso justificando sua decisão (III do Art. 
9 da Resolução Nº 104/97); 

d) solicitar aos setores competentes as relações nominais dos docentes, funcionários técnico-
administrativos e discentes eleitores, e seus respectivos e-mails institucionais; 

e) cadastrar os eleitores com nome completo, nº de identificação, local de lotação (docente e técnico-
administrativo), curso (discente) e e-mail; 

f) gerar link de votação para cada eleitor; 

g) enviar para os e-mails dos eleitores todas as informações referentes ao processo e ao sistema 
eleitoral; 

h) monitorar o processo de votação, compreendendo preparação, abertura, votação, apuração e 
auditoria; 

i) cadastrar fiscais, se os candidatos julgarem necessário; 

j) atuar como junta apuradora; 

k) cancelar o registro de candidatos por desrespeito a estas normas; 

l) confeccionar ata dos trabalhos, que será encaminhada à Direção da Unidade para homologação dos 
resultados; e 

m) resolver os casos omissos. 
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Art.3º - Dos Candidatos: 

São elegíveis para o cargo de Coordenador ou Vice-Coordenador de Curso de Graduação, os docentes do quadro 
permanente ali lotados que atendam aos Arts. 24 e 28 da Resolução CUV nº 104/97 alterada pela decisão CUV no 
77/2013. 

Art.4º - Das Inscrições: 

§1º As inscrições das chapas serão realizadas a partir da 00h00min do dia 02/08/2021 até às 23h59min do dia 
04/08/2021 por meio do requerimento (ANEXO II), assinado pelos dois candidatos da chapa, acompanhada de 
cópia de cédula oficial de identificação (carteira de identidade expedida por órgãos fiscalizadores ou por conselhos 
de classe, carteira de habilitação, carteira de trabalho e previdência social, passaporte ou certificado de reservista), 
cadastro de pessoa física (CPF), quando não expresso no documento de identificação e plano de gestão para o 
quadriênio. 

§2º O requerimento de inscrição da chapa será protocolado por meio do e-mail celmge2021@gmail.com, devendo 
ser informado no campo Assunto: Requerimento para inscrição de chapa – Coordenação do Curso de Graduação em 
Enfermagem - Quadriênio 2021/2025. 

§3º Cabe a um dos integrantes da chapa efetivar a inscrição, enviando mensagem para o e-mail informado no 
parágrafo anterior (Art.4º, § 2º,) contendo como anexos no formato pdf ou imagem (jpeg, gif ou png) o 
Requerimento para inscrição de chapa (ANEXO II), devidamente preenchido com: nome completo de cada 
docente, matrícula SIAPE, sigla da Unidade Acadêmica de lotação de origem do docente e endereço de e-mail 
IdUFF, além de cópia dos demais documentos informados no Art.4º, § 1º deste edital. 

§4º A comissão não se responsabilizará por inscrições não concluídas devido a problemas técnicos eventualmente 
causados por falhas de sistemas ao fim do prazo. Os documentos necessários para a inscrição deverão atender às 
exigências do Regimento Geral das Consultas Eleitorais – RGCE da UFF, devendo ser anexados ao e-mail. 

Art.5º - Da divulgação das inscrições: 

No dia 06/08/2021, até às 18h00min, a Comissão Eleitoral Local (CEL) divulgará o resultado das inscrições no 
quadro de avisos disponível no site oficial da EEAAC (http://eeaac.uff.br/) e demais setores da Unidade. 

Art.6º - Dos Recursos: 

§1º A Comissão Eleitoral Local (CEL) receberá os pedidos de recursos de impugnação de chapas inscritas, por 
escrito, apresentados conforme Art.62, Título VI do Regimento Geral das Consultas Eleitorais – RGCE, após a 
divulgação até o dia 10/08/2021, às 18h00min. 

§2º Os pedidos deverão ser encaminhados por e-mail (celmge2021@gmail.com) à CEL, que divulgará os resultados 
dos recursos no dia 12/08/2021 até às 16h00min, sendo publicado no site oficial da EEAAC (http://eeaac.uff.br/) e 
demais setores da Unidade. 

§3º O resultado da homologação das chapas será divulgado no dia 12/08/2021, até às 16h00min, no site oficial da 
EEAAC (http://eeaac.uff.br/). 

Art.7º - Da Campanha Eleitoral 

A campanha eleitoral transcorrerá a partir da divulgação do resultado da homologação das chapas até o dia 
22/08/2021, por meio eletrônico em redes sociais, e-mail, sites próprios(s) da(s) chapa(s) e materiais de divulgação 
que poderão ser compartilhados em aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Telegram ou Signal, 
observando-se o Regulamento Geral das Consultas Eleitorais (RGCE), bem como procedimentos éticos e legais 
(ANEXO I). 
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Art.8º - Da data da consulta: 

A Consulta Eleitoral online ocorrerá entre os dias 23/08/2021 e 24/08/2021, no horário de 09h00min do dia 23 de 
agosto até às 18h00min do dia 24 de agosto de 2021, por meio eletrônico disponível na plataforma da UFF, 
desenvolvida pelo STI, conforme Resolução n.º 005/2020 do Conselho Universitário que Regulamenta o Artigo 70 
do Regulamento Geral das Consultas Eleitorais (RGCE), com o objetivo de viabilizar a realização de Consultas 
Eleitorais On-line na UFF. A Decisão CUV n.º 002/2021 estabelece que as eleições online serão realizadas 
através do Sistema de Votação On- Line Helios Voting, homologado pelo STI. O manual do sistema encontra-se 
disponível em: https://citsmart- uff.centralit.com.br/citsmart/pages/knowledgeBasePortal/knowledgeBasePortal.l 
oad#/knowledg 

Art.9º - Do Local da Consulta: 

A Consulta Eleitoral online será realizada através do link disponibilizado exclusivamente pelo e-mail cadastrado de 
cada eleitor no IDUFF, conforme estabelecem as Resoluções n.º 005/2020 e n.º 002/2021 do Conselho 
Universitário da UFF. 

Art.10º - Do Acompanhamento do Processo de Consulta: 

§1º Compete à Comissão Eleitoral Local monitorar o processo de votação, compreendendo preparação, abertura, 
votação, apuração e auditoria. 

§2º Antes do pleito o Sistema de Votação On-line enviará e-mail para cada eleitor(a), contendo as informações 
necessárias para o exercício do direito ao voto. 

§3º A cada voto depositado, o Sistema de Votação On-line enviará um e-mail automático, contendo o comprovante 
de votação para o eleitor. 

§4º Durante o período da votação, o eleitor poderá votar várias vezes, inclusive mudar seu voto, porém só será 
registrado na urna para efeito de apuração o último voto depositado. 

Art.11º - Do Direito a Voto: 

§1º Para a presente consulta tem direito a voto o docente, o servidor técnico- administrativo e discentes do curso de 
Graduação em Enfermagem que atendam aos Arts. 17, 18 e incisos V dos Arts. 19, 21 e 23 da Resolução CUV nº 
104/97. e Resolução do Colegiado de Unidade. 

§2º Sobre o peso do voto, na consulta para escolha da Coordenação e Vice Coordenação do Curso de Graduação ou 
de Pós-Graduação, o peso do voto docente juntamente com os servidores técnico-administrativos é de 50% 
(cinquenta por cento) e o do voto discente é de 50% (cinquenta por cento), conforme nº III do Art. 3º da Resolução 
CUV nº 104/97. 

Art.12º - Da Apuração: 

§1º A apuração dos votos será realizada no dia 25 de agosto de 2021, às 10h00min, pelo Sistema On-line Helios 
Volting acompanhada pelos membros da Comissão Eleitoral Local de forma remota. 

§2º Os trabalhos da Comissão Eleitoral Local poderão ser acompanhados pelos candidatos e seus fiscais 
devidamente credenciados, conforme Art. 60 da Resolução CUV nº 104/97. 

§3º Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, qualquer que seja a consulta, serão aplicados, pela ordem, os 
seguintes critérios de desempate, conforme o Art. 68 da Resolução CUV nº 104/97: 

I - O tempo de docência na UFF;  

II - A titulação mais elevada; 
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III - Classe e nível mais elevados. 

Art. 13º - Dos resultados da apuração: 

O resultado da apuração será divulgado até o dia 25 de agosto de 2021 às 16h00min no site: http://eeaac.uff.br/ e 
nos demais setores da Unidade. 

Art. 14º - Dos recursos sobre o resultado da apuração: 

Serão aceitos recursos relativos à apuração somente pelo e-mail: celmge2021@gmail.com, conforme Art.62, Título 
VI do Regimento Geral das Consultas Eleitorais – RGCE, a partir do dia 26/08/2021 até as 16h00min do dia 
30/08/2021. 

Art.15º - Do resultado dos recursos(s) interposto(s): 

O resultado dos recursos interpostos relativos à apuração será encaminhado no dia 02 de setembro de 2021, a 
partir das 16h00min, para os e-mails oficiais de todos os setores da Unidade. 

Art.16º - Da divulgação do resultado da consulta: 

§ 1º O resultado da consulta será divulgado no dia 03 de setembro de 2021 a partir das 11h00min no site da 
EEAAC (http://eeaac.uff.br/) e encaminhado a todos os setores da Unidade. 

§ 2º Toda a documentação será encaminhada pela Comissão Eleitoral Local (CEL) à Direção da Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa - EEAAC para os trâmites legais. 

Art.17º - Das disposições Finais: 

A Consulta será regida pelo RGCE da UFF, e os casos omissos e/ou duvidosos serão esclarecidos em 1ª instância 
pela Comissão Eleitoral Local e, em última instância, pelo Colegiado da Unidade. 

As datas e horários de início e término da votação eletrônica on-line poderão sofrer alterações em virtude da 
interrupção de funcionamento do Sistema de Votação Online que afete o acesso dos(as) eleitores(as) à urna, 
sendo garantido o período de duração da votação, definido pela Comissão Eleitoral Local. A CEL deverá fazer 
ampla divulgação sobre o novo período de duração da votação online. 

 

Niterói, 15 de julho de 2021. 
 
 
 

MÁRCIA VALÉRIA ROSA LIMA 

SIAPE 1524032 

Presidente da Comissão Eleitoral Local 
# # # # # # 
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ANEXO I 
 

TERMO DE CONDUTA PARA A CAMPANHA ELEITORAL 

A campanha eleitoral é um momento onde as pessoas podem se manifestar livremente, desde que respeitem às 
opiniões contrárias. A liberdade de expressão deve respeitar os limites éticos evitando qualquer forma de 
manifestação destrutiva de conceitos universais como o respeito e a dignidade humana. 

A Comissão Eleitoral Local (CEL) orienta que sejam observados os itens do termo de conduta abaixo descritos, 
tendo  em vista a garantia do processo democrático e o fortalecimento da comunidade da Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa: 

1- Não estimular ou publicar conteúdos agressivos, ofensivos, difamatórios, ridicularizantes, humilhantes, 
caluniosos ou constrangedores, respeitando sempre a vida privada, a intimidade, a honra e a dignidade da pessoa 
humana; 

2- Não praticar atos que signifiquem ou estimulem qualquer tipo de discriminação ou preconceito em razão de 
cor, raça, gênero, situação econômica, localização geográfica, condição econômica, condição física, mental ou 
psíquica, opção sexual, ideológica, religiosa ou partidária; 

3- Não disseminar fotos, áudio, vídeos, declarações ou dados falsos, bem como não fazer  uso de perfis falsos 
em redes sociais. Não adotar práticas de stalking (perseguição) contra os adversários; 

4- Não divulgar ou compartilhar fatos, conteúdos ou eventos que não sejam verídicos, exatos e completos, 
inclusive sobre campanhas e eleições anteriores; 

5- Trabalhar para a construção de um ambiente onde se valorizam as ideias na campanha eleitoral de  maneira 
lícita e ética; 

6- Respeitar e promover o conhecimento e o cumprimento dos princípios éticos e  democráticos, favorecendo o 
debate de ideias e projetos; 

7- Respeitar os materiais de campanha da chapa adversária no intuito de garantir a pluralidade de ideias e a livre 
manifestação de projetos divergentes; 

8- Limitar a colagem de materiais impressos aos murais onde ocorram atividades acadêmicas, evitando a 
depredação do patrimônio público; 

9- Limitar a dois banners por chapa por andar na unidade EEAAC. 

A não observância das regras estabelecidas submeterá a chapa infratora às punições determinadas pela CEL. 

Os casos não previstos neste termo serão avaliados pela CEL. 

 

Niterói, 05 de julho de 2021. 

 

 
Comissão Eleitoral Local
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ANEXO II 
 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 
 

À Comissão Eleitoral Local instituída pela DTS CME Nº 05, de 05 de maio de 2021. 

Em atendimento ao Edital nº 01 de 05 de julho de 2021 dessa Comissão, solicito a inscrição da Chapa relacionada a 
seguir: 
 
 
Chapa: __________________________________ 
 
 
 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE 
AFONSO COSTA 

Nome Completo: 

SIAPE: Unidade Acadêmica de Lotação (sigla): 

E-mail IdUFF: 

Assinatura:  

 
 

VICE-COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA 
DE AFONSO COSTA 

Nome Completo: 

SIAPE: Unidade Acadêmica de Lotação (sigla): 

E-mail IdUFF: 

Assinatura:  

 
 

Niterói,  / /  . 
 
 
 
 

____________________________________ 
Responsável pela inscrição da chapa 


