
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL GOIÁS

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE DIREITO

REGULAMENTO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA COORDENADOR(A) E VICE

COORDENADOR(A) DO CURSO DE DIREITO DA   UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL  

DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS   DA REGIONAL GOIÁS  

A Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas da Regional

Goiás,  usando  de  suas  atribuições,  estabelece  normas  para  o  processo  de  eleição  para

Coordenador(a) e Vice coordenador(a) do Curso de Direito, conforme calendário de atividades a

seguir: 

CALENDÁRIO

Data  Atividade 

09/11/2018 Publicação do Edital do Processo Eleitoral

09/11/2018 a 14/11/2018 Inscrição das chapas 

15/11/2018 Divulgação da homologação da inscrição das chapas

15/11/2018 a 19/11/2018 Período dedicado à campanha das chapas

19/11/2018 Debate com as chapas inscritas

20/11/2018, até 21h Consulta à comunidade

21/11/2018 Apuração e publicação do resultado da apuração 

22/11/2018 Prazo final para interposição de recurso

23/11/2018 Divulgação do julgamento dos recursos

23/11/2018 Divulgação do resultado final

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1. Poderão se inscrever como candidatos ao processo eleitoral servidores docentes do

Curso de Graduação em Direito da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais

Aplicadas da Regional Goiás, integrantes da carreira do magistério superior da UFG,

que estiverem no exercício de suas funções, ocupantes dos cargos de professor auxiliar,

assistente,  adjunto,  associado,  titular  ou  titular  livre,  ficando  excluídos  aqueles  que

estejam  afastados  ou  licenciados  do  cargo  até  o  ato  da  inscrição  e  os  professores

substitutos.



1.2. As inscrições serão feitas por chapa,  devendo constar o nome dos candidatos à

Coordenação e Vice Coordenação do Curso de Graduação em Direito.

1.3. O registro das chapas deverá ser efetivado por requerimento dirigido à Comissão

Eleitoral,  entregue  na  Secretaria  dos  Cursos  da  Unidade  Acadêmica  Especial  de

Ciências Sociais Aplicadas da Regional Goiás.

1.4. O candidato que desejar ter sua foto associada ao seu nome no sistema SIGEleição,

no dia da votação, deverá entregar à comissão eleitoral, em mídia digital, uma foto de

rosto, de frente, no formato *JPEG, com resolução recomendada de 500 x 300 pixels,

até o dia 14/11/2018.

1 2. DOS ELEITORES E DOS VOTOS

2.1. Poderão votar:

a) os servidores docentes do quadro permanente e os docentes-substitutos que estejam

no exercício de suas funções na UFG.

b) Servidores(as) técnico-administrativos(as) ativos(as) do quadro permanente da UFG

pertencentes a secretaria dos cursos de graduação e lotados(as) na Unidade Acadêmica

Especial de Ciências Sociais Aplicadas da Regional Goiás; 

c)  os  estudantes  do  Curso  de  Graduação  em  Direito,  regularmente  matriculados,

excluídos os que estejam com matrículas trancadas.

2.2. A Eleição será realizada pelo voto universal calculados sobre o número total de

pessoas que votarem.

3. DA VOTAÇÃO, DO INÍCIO E DO ENCERRAMENTO DA VOTAÇÃO

3.1. O horário de votação será das 08 horas até as 21 horas do dia 20 de novembro de

2018, por meio do sistema SIGEleição.

3.2.  O  sistema  SIGEleição  está  disponível  no  endereço  eletrônico

sigeleicao.sistemas.ufg.br, acessível também no UFGNet (ufgnet.ufg.br). 

3.3. Na hipótese de não ser possível a disponibilização integral do SIGEleição, será

adotado o sistema de urna com voto em cédula de papel.

3.4.  Os  locais  de  votação,  se  for  o  caso,  serão  determinados  oportunamente  pela

Comissão Eleitoral.

3.5. A criação, a manutenção e o sigilo o usuário e da senha de acesso ao SIGEleição é

de inteira responsabilidade do eleitor, cabendo-lhe buscar os meios disponíveis para

criar e recuperar seu usuário e senha.



3.6. O voto no SIGEleição e, se for o caso, na urna com cédula de papel é direto,

secreto e inviolável.

4. DO PROCESSO DE VOTAÇÃO

4.1.  O  SIGEleição  será  inicializado  às  8h  e  estará  aberto  à  votação  on-line,  que

terminará às 21h, do dia 20/11/2018, com o fechamento do sistema.

4.2.  Para  votar,  o  eleitor  deverá  acessar  o  sistema  SIGEleição  disponibilizado  via

internet utilizando seu login e senha do SIG-UFG.

4.3. Em seguida, o sistema exibirá uma tela com a relação das eleições existentes.

4.4.  Após  a  seleção  da  eleição  desejada  o  sistema exibirá  a  lista  com os  nomes  e

números dos candidatos que estão concorrendo à eleição selecionada.

4.5.  Para  proceder  à  votação,  o  eleitor  deverá  clicar  em  “Entrar  na  cabine”,  o

SIGEleição apresentará uma tela com a figura de uma urna eletrônica para votação, ao

que o eleitor deverá digitar o número do candidato em que deseja votar ou optar pelo

voto em branco.

4.6. Após o voto ser computado com sucesso, o eleitor poderá salvar e/ou imprimir o

comprovante de votação.

4.7.  Às  21h  do  dia  20  de  novembro  de  2018,  o  sistema  SIGEleição  encerrará,

automaticamente, o processo de votação, não permitindo mais nenhum voto;

4.8.  Sendo  oportuno,  a  Comissão  Eleitoral  publicará  normas  complementares  que

detalharão o processo de votação.

5. DA APURAÇÃO DOS VOTOS

5.1. Encerrado o processo de votação, o Presidente e mais dois membros da Comissão

Eleitoral  terão acesso,  usando sua  própria  senha,  ao Relatório conclusivo  dos  votos

apurados, inclusive brancos e nulos.

5.2 O encerramento do processo e  impressão do Relatório poderá ser acompanhado

pelos candidatos ou seus representantes.

6. DO RESULTADO DA ELEIÇÃO E DOS RECURSOS

6.1.  Os  resultados  serão  homologados  pela  comissão  eleitoral  após  o  processo  de

apuração.

6.2. Os recursos relativos ao processo eleitoral deverão ser apresentados por escrito até

o dia 22 de novembro de 2018, sob o ônus da preclusão.



7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

7.2. A Comissão Eleitoral divulgará outras medidas necessárias à efetivação do processo

eleitoral.

7.3. Fica designada como comissão eleitoral os docentes Alexandre Aguiar dos Santos e

Eduardo  Gonçalves  Rocha,  o  técnico-administrativo  Tiago  Rodrigues  Galvão,  a

estudante Daniela Santos Sousa, sendo suplente a estudante Anna Paula Brito Dutra.

Goiás, 09 de novembro de 2018.

 Profa. Ma. Ariane Magda Borges 

Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas


