
REGULAMENTO DE 5 DE ABRIL DE 2018 
 

Regulamenta o processo de consulta à comunidade universitária para 
subsidiar a Congregação da Escola de Enfermagem/UFMG na 
elaboração da lista tríplice de candidatos aos cargos de Diretor e Vice-
Diretor – Gestão 2018/2022. 

 
 

CAPÍTULO I 
DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES 

 
SEÇÃO I 

 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 1º - O presente regulamento, elaborado conforme o Estatuto e o Regimento da UFMG, e 
a Lei n° 9.192 de 21 de dezembro de 1995, tem por finalidade normalizar o processo eleitoral 
para a escolha do Diretor e do Vice-Diretor da Escola de Enfermagem/UFMG, por consulta 
direta à comunidade acadêmica, a fim de subsidiar a Congregação na elaboração da lista 
tríplice. 
 

SEÇÃO II 
 

DA COMISSÃO ELEITORAL 
 
Art. 2º - O processo de consulta será coordenado pela Comissão Eleitoral, segundo o 
presente regulamento, aprovado pela Congregação da Escola de Enfermagem/UFMG. 
 
Art. 3º - A Comissão Eleitoral será composta por sete membros efetivos, sendo pelo menos 
três docentes, e cinco membros suplentes indicados pela Congregação. 
 

Parágrafo único- A Diretoria da Escola de Enfermagem/UFMG colocará à disposição 
da Comissão Eleitoral os recursos de secretaria, digitação e material de consumo 
necessários ao pleno desenvolvimento das ações da Comissão.  
 
Art. 4º - Compete a Comissão Eleitoral: 
 

I- receber inscrições de candidatos; 
II- coordenar o processo de consulta; 
III- emitir instruções sobre a maneira de votar; 
IV- providenciar o material necessário à consulta; 
V- nomear mesas receptoras, determinando os locais de votação e fiscalizando 

suas atividades; 
VI- nomear junta apuradora; 
VII- credenciar fiscais indicados pelos candidatos; 
VIII- organizar debates entre os candidatos inscritos e a comunidade; 
IX- publicar os resultados da consulta e enviá-los à Congregação da Escola de 

Enfermagem; 
X- julgar os recursos no âmbito de sua competência; 
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XI- resolver casos omissos. 
           

SEÇÃO III 
 

DOS CANDIDATOS 
 
Art. 5º - Apenas serão aceitas inscrições de candidaturas vinculadas de Diretor e Vice-
Diretor, efetivadas em tempo hábil junto à Comissão Eleitoral: 
 

§ 1º- Poderão participar como candidatos, no processo eleitoral em curso, os docentes 
integrantes da carreira de magistério superior da UFMG em efetivo exercício do cargo de 
Professor Titular, Associado, Adjunto nível 4 ou portadores do título de Doutor, nesse último 
caso, independentemente do nível ou classe do cargo ocupado. 
 

§ 2º- Os candidatos detentores de cargo de direção deverão afastar-se de suas 
funções no período compreendido entre o encerramento das inscrições e a realização da 
consulta à comunidade (23/4/2018 a 29/5/2018). 
 

§ 3°- Não se aplica o disposto no parágrafo anterior se houver inscrição de uma única 
chapa concorrente. 
 
Art. 6º- No ato da inscrição, os candidatos a Diretor e Vice-Diretor apresentarão à Comissão 
Eleitoral a seguinte documentação: 
I - Declaração de aceite ao cargo, caso sejam os escolhidos; 
II – Programa de atuação na sua gestão; 
III – Curriculum Vitae. 
 
Art. 7º - A Comissão Eleitoral providenciará a divulgação dos documentos mencionados no 
artigo anterior em edição especial do Boletim da Escola de Enfermagem, na ordem definida 
por sorteio. 
     

SEÇÃO IV 
 

DOS VOTANTES 
 
Art. 8º - São votantes: 
 
I - Os membros do Corpo Discente, conforme disposto no art. 76 do Estatuto, a saber: os 
estudantes de Graduação; Especialização; Residência; Mestrado; Doutorado, exceto aqueles 
com trancamento total de matrícula ou que não tenham se matriculado no 1º (primeiro) 
período letivo de 2018. 
 
II - Os Servidores dos quadros permanentes de pessoal, a saber: de magistério superior e do 
corpo técnico-administrativo em educação que estejam em efetivo exercício. 
 

§ 1º - Define-se como efetivo exercício o efetivo desempenho das atribuições do cargo 
público ou da função de confiança, conforme art. 15 da Lei no 8.112/90 (RJU), incluídos os 
afastamentos temporários previstos nos arts. 87, 97 e 102 da mesma Lei, entre outras: férias; 
afastamento para estudos no ou fora do país; licenças gestante ou paternidade, para 
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tratamento de saúde e para capacitação; para o desempenho de mandato eletivo; exercício 
de cargo em comissão, ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos 
Estados, Municípios e Distrito Federal. 

 
§ 2º - A lista de votantes será elaborada com base nos dados sobre a situação de 

cada membro na data de 7 de maio de 2018. 
 

§ 3º - Os eleitores só poderão votar em um segmento. Os votantes que pertenceram a 
mais de um segmento terão direito a um voto e votarão da seguinte forma: aluno/funcionário- 
como funcionário; aluno/docente- como docente; funcionário/docente- como docente. 
     

SEÇÃO V 
 

DO CALENDÁRIO ELEITORAL 
 
Art. 9º A consulta à comunidade será feita de acordo com o seguinte calendário: 
 

CALENDÁRIO 

5 de abril quinta-feira 
reunião da Egrégia Congregação (regulamentação do processo 
de consulta à comunidade para a escolha do novo Diretor e Vice-
Diretor) 

5 de abril quinta-feira portaria de criação da Comissão Eleitoral 

9 de abril segunda-feira reunião de instalação da Comissão Eleitoral 

16 a 20 de abril 
segunda-feira 

a 
sexta-feira 

período para a inscrição de chapas 

25 de abril a 27 de 
maio  

 Período de campanha eleitoral 

25 de abril a 25 de 
maio 

 Período para a realização de debates 

12 de junho terça-feira 
realização da consulta - em todos os locais de votação (Escola de 
Enfermagem e Instituto de Ciências Biológicas – ICB) 

20 de junho quarta-feira 
encaminhamento do resultado da consulta à Egrégia 
Congregação 

21 de junho quinta-feira homologação do resultado da Consulta Eleitoral 

2 de agosto quinta-feira reunião da Egrégia Congregação para elaboração da lista tríplice 

 
 

§ 1º - A apuração dos resultados da consulta à comunidade será realizada no dia 12 
de junho de 2018, a partir das 21:30 horas, no Auditório Maria Sinno e será feita por junta 
apuradora designada pela Comissão Eleitoral; 
 
  § 2º - Os resultados da consulta à comunidade serão divulgados ao término da 
apuração; 
 
Art. 10º - A Comissão Eleitoral propiciará a cada chapa, mecanismos de divulgação relativos 
ao processo de consulta cuja utilização será facultada aos candidatos em suas respectivas 
campanhas e constará de: 
 

 1000 cópias de xerox; 

 500 folhas papel; 
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 500 envelopes; 

 1 cartucho jato tinta; 

 1 toner laser; 

 2 caixas de etiquetas.    
 
Art. 11º - A Comissão Eleitoral providenciará uma mesa receptora na Escola de Enfermagem 
e no ICB no dia 12 de junho de 2018; 
 
Art. 12º- A mesa receptora será composta de presidente, secretário, mesário e suplentes, 
todos nomeados pela Comissão Eleitoral.  

 
Art. 13º - A Comissão Eleitoral providenciará uma junta apuradora na Escola de 
Enfermagem- UFMG para o 12 de junho de 2018.  
 
Art. 14º- A junta apuradora será composta por um presidente, um secretário e dois 
apuradores.  
 
Art. 15º- A Comissão Eleitoral organizará reuniões de instrução para a mesa receptora e 
junta apuradora. 
 

SEÇÃO VI 
 

DA CAMPANHA ELEITORAL. 
 
Art.16º- Será facilitado aos candidatos o acesso aos diversos setores da Escola de 
Enfermagem- UFMG e às fontes de informações.  
 
Art.17º - Encerrado o período de inscrições de candidaturas, a Comissão Eleitoral divulgará 
os programas e os currículos dos candidatos inscritos.  
 

SEÇÃO VII 
 

DO MATERIAL NECESSÁRIO À CONSULTA 
 

Art.18º - A Comissão Eleitoral providenciará para a mesa receptora os materiais necessários 
à consulta, tais como: relação de votantes, urna, cédulas, cabine, instruções de 
procedimentos e modelo de ata. 
 
Art.19º- As cédulas terão as seguintes cores: amarela destinada ao corpo docente, azul ao 
corpo técnico- administrativo e rosa ao corpo discente.  
 

Parágrafo único – As cédulas terão os nomes dos candidatos por ordem de inscrição. 
 
Art. 20º- A Comissão Eleitoral disponibilizará aos candidatos a lista dos eleitores para 
consulta na secretaria da Unidade. 
 
 

CAPÍTULO II 
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DO PROCESSO DE CONSULTA À COMUNIDADE 
 

SEÇÃO I 
 

DA VOTAÇÃO 
 
Art. 21º- A votação será realizada nos seguintes locais: 
 
I - Saguão da Escola de Enfermagem/UFMG das 7:30 às 21:30 horas, no dia 12 de junho de 
2018; votam neste local os professores, servidores técnico-administrativos e alunos 
regulamente matriculados na Escola de Enfermagem da UFMG; 
 
II - Andar térreo do ICB no dia 12 de junho de 2018, das 10:00 às 14:00 horas; votam neste 
local alunos regularmente matriculados nos 1º, 2º e 3º períodos dos cursos de Enfermagem e 
Nutrição. 
 
Art. 22º - Para votar será necessária a apresentação de um documento com foto: 
-Carteira de identidade; 
-Carteira funcional; 
-Carteira de estudante; 
-Crachá de identificação na UFMG. 
    
Art. 23º- Cada votante deverá assinalar apenas um nome na relação constante da cédula. 
 

§ 1º- A escolha de um nome ao cargo de Diretor implicará, automaticamente, a 
indicação do Vice-Diretor a ele vinculado. 
 

§ 2º- Votarão em separado as pessoas que se julgarem com direito a voto, mas cujos 
nomes não constam nas relações oficiais. A validade destes votos será decidida pela 
Comissão Eleitoral, e será procedido da seguinte forma: 

a) O votante assinará uma lista de voto em separado; 
b) O voto será recolhido em envelope separado, lacrado, assinado sobre o lacre pelo 

mesário; 
c) O envelope referido na alínea “b“ será inserido em um segundo envelope, onde 

constará a identificação do eleitor; 
d) O eleitor colocará o envelope na urna; 
e) Na ata deverá constar o voto em separado, dela constando o nome do eleitor e sua 

categoria. 
 

SEÇÃO II 
 

DA COMPETÊNCIA DAS MESAS RECEPTORAS 
 
Art. 24º – Compete ao Presidente da Mesa Receptora: 
 
I – dirigir os trabalhos; 
 
II – dirimir dúvidas. 
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Art. 25º– Compete ao mesário e secretário cumprir as determinações do presidente, bem 
como substituí-lo na sua falta ou impedimento ocasionais, observando-se a ordem 
estabelecida no Art. 14º. 
 
Art. 26º– Compete ao secretário lavrar a ata da consulta à comunidade acadêmica. 

 
SEÇÃO III 

 
DO PESO E PONDERAÇÃO DOS VOTOS 

 
Art. 27º- Os votos de cada categoria terão os seguintes pesos: 
 

I- Docentes: 70% 
II- Servidores técnico-administrativos: 15% 
III- Discentes: 15% 
 

Art. 28º- O voto de cada eleitor será ponderado da seguinte forma; 
 
Docentes: 

peso = 0,7 x 
nº de discentes aptos a votar 

nº de docentes aptos a votar 

 

Servidores técnico- administrativos:                                        

peso = 0,15 x 

nº de discentes aptos a votar 

nº de técnico-administrativos aptos a 

votar 

 

Discentes:  

peso = 0,15 
                                   

SEÇÃO IV 
 

DA APURAÇÃO 
 

Art. 29º - A junta apuradora executará o processo de apuração no Auditório Maria Sinno da 
Escola de Enfermagem/UFMG, de acordo com o calendário. 
 

Parágrafo único – A apuração deverá ser realizada por meio de mapas fornecidos pela 
Comissão Eleitoral, apresentando os resultados por segmentos (um para docente, outro para 
técnico-administrativo e outro para discentes). 
 
Art. 30º - Será considerado voto nulo a cédula que contiver rasuras ou com mais de uma 
chapa marcada. 
 



 7 

Parágrafo único – Por eleitores, entende-se, os membros da comunidade com direito a 
voto. Por eleitores votantes aqueles que efetivamente votaram durante a consulta eleitoral. 
 
Art. 31º - Terminada a apuração a junta apuradora enviará à Comissão Eleitoral a 
documentação pertinente (atas, votos, mapas, lista de votantes). 
 

Parágrafo único- Terminada a apuração, a Comissão Eleitoral tornará público o 
resultado da consulta em ata sucinta e o afixará em locais públicos da Escola de 
Enfermagem/UFMG. 
 
Art. 32º- Uma vez apurados os resultados da consulta realizada no dia 12 de junho de 2018, 
caberá recurso à Comissão Eleitoral até às 17 horas do dia 18 de junho de 2018. 
 
Art. 33º – A Comissão Eleitoral dará por encerradas suas atividades com o envio à 
Congregação dos resultados da consulta, bem como dos mapas finais de apuração por 
segmento. 
 
 
 

Belo Horizonte, 5 de abril de 2018. 
 
 
 

Profª. Eliane Marina Palhares Guimarães 
Presidente da Egrégia Congregação da Escola de Enfermagem da UFMG 

Aprovado em reunião da 
Congregação da Escola 
de Enfermagem/UFMG 
em 5/4/2018 e alterado 
pela Presidente da 
Egrégia Congregação em 
28/05/2018, por decisão 
excepcional. 


