
  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

INSTITUTO DE SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL 

_________________________________________________________________ 
  Instituto de Saúde e Produção Animal – ISPA  

Av. Presidente Tancredo Neves, nº2501, Bairro Montese, Belém – PA 
Fone: (91)3210-5137       ispaufra@gmail.com 

 

 

ELEIÇÕES GERAIS – COLEGIADO DO ISPA – Retificado  

 

CAPÍTULO I  

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º – Ficam convocados todos os DOCENTES e TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO integrantes do quadro efetivo da UFRA e 

lotados no Instituto da Saúde e Produção Animal – ISPA, que preencham os requisitos 

respectivos constantes deste EDITAL a participarem do processo eleitoral para escolha 

de cinco (05) representantes de cada categoria do Colegiado do ISPA , com seus 

respectivos suplentes, cujo procedimento segue especificado. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

Art. 2º - A Comissão Eleitoral será constituída pela Diretoria do Instituto (Diretor, 

Vice-Diretora, Gerente Acadêmico e Secretária Executiva). 

 

Parágrafo único: A Comissão Eleitoral indicará o mesário para atuar no dia da 

eleição, podendo ser este um membro da própria comissão. 

 

Art.   3º–   A   Comissão   Eleitoral   extinguir-se-á automaticamente ao completar o seu 

encargo com o processo eleitoral. 

 

Art. 4º – Compete à Comissão Eleitoral: 

I – Zelar pelo cumprimento destas normas; 

II – Zelar pelo cumprimento do calendário da eleição; 

III – Homologar as inscrições dos candidatos; 

IV – Divulgar a lista dos candidatos inscritos, afixando após o encerramento das 

inscrições em local público e de livre acesso; 

V – Elaborar a cédula eleitoral; 

VI – Divulgar as listas dos eleitores aptos a votar, até 03 (três) dias antes da eleição; 

VII – Nomear o membro da mesa receptora; 

VIII – Totalizar os resultados parciais, divulgando-os juntamente com os 

resultados finais; 

IX – Decidir sobre impugnações de votos em primeira instância. 
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CAPÍTULO III 

DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Art. 5º O processo eleitoral de que trata o art. 1º deste edital será realizado no dia 

05/11/2018 no horário das 09h às 17h de acordo com o horário local. 

 

Art. 6º A Seção Eleitoral funcionará no Auditório do ISPA. 

 

Art. 7º A mesa Receptora será constituída por 1 (um) docente e 1 (um) técnico 

administrativo indicados pela comissão eleitoral, nas ausências ou impedimentos, 

pelos respectivos suplentes. 

§ 1º Na Seção Eleitoral, haverá uma urna, a listagem dos eleitores, a ata e o 

material imprescindível ao trabalho da Mesa. 

§ 2º A listagem de eleitores e o material para a votação serão aqueles 

oficialmente distribuídos pela Comissão Eleitoral. 

§ 3º Só poderão permanecer na Seção Eleitoral os componentes da Mesa e um (1) 

fiscal por candidato. 

§ 4º Candidatos poderão credenciar fiscais junto à Comissão Eleitoral, desde que 

sejam eleitores que se revezarão no exercício de suas atividades. 

§ 5º Os membros da Comissão Eleitoral, os enfermos, as mulheres grávidas, os 

idosos e os portadores de necessidades de atendimento especial têm preferência 

para votar. 

 

Art. 8º O voto será secreto e não poderá ser exercido por correspondência, nem por 

procuração. 

 

Art. 9º O sigilo do voto e a inviolabilidade da urna serão resgatados pela adoção das 

seguintes providências: 

I – No início da votação será rompido o lacre da abertura da urna na presença dos 

fiscais ou de duas testemunhas e interessados que estiverem no local; 

II – A ordem de votação será a de chegada do eleitor, observando-se o dispositivo 

no zelar pelo cumprimento destas normas; 

III – O eleitor se identificará junto à mesa e assinará na lista própria, 

correspondente à sua categoria; 

IV – Identificado, o eleitor receberá sua cédula eleitoral com o nome dos 

candidatos; 

V – O eleitor usará cabine indevassável para votar; 

 

mailto:ispa.ufra@gmail.com


  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

INSTITUTO DE SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL 

_________________________________________________________________ 
  Instituto de Saúde e Produção Animal – ISPA  

Av. Presidente Tancredo Neves, nº2501, Bairro Montese, Belém – PA 
Fone: (91)3210-5137       ispaufra@gmail.com 

 

VI – A autenticidade da cédula oficial será garantida pela rubrica do mesário, 

aposta no ato da entrega da cédula ao eleitor; 

 

Art. 10 A cédula conterá os nomes dos candidatos de acordo com as inscrições. 

 

Parágrafo único: O eleitor deverá assinar o quadro correspondente ao nome do 

candidato de sua preferência, observando a candidatura conjunta (Titular e Suplente). 

 

Art. 11 Em caso de o número de candidaturas inscritas para determinada categoria ser 

igual ou inferior ao número de cargos (cinco), a comissão eleitoral reserva-se o direito 

de não realizar o pleito, oficializando automaticamente as candidaturas como 

representantes do colegiado do ISPA da categoria correspondente.  

 

Parágrafo único: Em caso de o número de candidaturas ser inferior ao número de 

cargos, o preenchimento das vagas restantes será definido em Assembleia da categoria 

em questão, desde que atendidas as exigências dispostas no art. 13 deste edital. 

 

CAPÍTULO IV  

DOS ELEITORES 

 

Art. 12 Exercerão o direito de votar nos candidatos aos cargos de representantes 

docentes e técnicos administrativos do colegiado do ISPA, respectivamente, os docentes 

e técnicos administrativos efetivos da UFRA, lotados no Instituto da Saúde e Produção 

Animal. 

 

CAPÍTULO V 

DOS CANDIDATOS 

 

Art. 13 São elegíveis aos cargos de representantes do colegiado do ISPA, os docentes 

efetivos integrantes da carreira de Magistério Superior e técnicos administrativos em 

educação efetivos que estejam lotados no Instituto da Saúde e Produção Animal da 

UFRA. 

 

Art. 14 A inscrição far-se-á por candidatura em dupla, candidato a representante titular 

com o respectivo representante suplente, cuja ficha de inscrição estará disponível na 

secretaria do ISPA, até as 17h do dia 30 de outubro de 2018, e deverá ser assinada 

pelos candidatos. 
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Art. 15 Na realização de suas campanhas, os candidatos necessariamente deverão 

preservar o meio ambiente e evitar qualquer dano ao patrimônio da Instituição. 

 

Parágrafo Único: Durante a campanha, fica vedada qualquer divulgação das 

candidaturas por meio de veículos e/ou equipamentos com sonorização (carro de som e 

similares). 

 

CAPÍTULO VI 

DA APURAÇÃO E TOTALIZAÇÃO DE VOTOS 

 

Art. 16 A apuração será procedida pela própria Mesa Receptora e comissão eleitoral, 

no local da votação logo após o encerramento da mesma. 

§ 1º Os trabalhos de apuração poderão ser acompanhados por um (1) fiscal de 

cada candidato. 

§ 2º Só poderão permanecer no local destinado à apuração os membros da 

Mesa Apuradora e os fiscais. 

§ 3º Iniciada a apuração, os trabalhos serão interrompidos somente após a 

totalização dos votos. 

 

Art. 17 Serão anuladas as cédulas eleitorais que: 

I – Não contiverem autenticidade da Mesa;  

II – Não corresponderem ao modelo oficial. 

 

Art. 18 Será considerado nulo o voto que contiver: 

I – Mais de uma candidatura (Titular e suplente) assinalada. 

II – Quaisquer registros estranhos à cédula ou que identifiquem o eleitor. 

Parágrafo Único: As cédulas e os votos, válidos ou não, retornarão, após sua, 

apuração à urna de origem, que será lacrada e guardada para efeito de julgamento de 

eventuais recursos. 

 

Art. 19 O critério de apuração dos resultados finais do pleito, será em função do maior 

número de votos recebidos, ou seja, serão eleitas as cinco candidaturas que receberem o 

maior número de votos para cada categoria. 

 

Parágrafo único:  Em caso de empate, será eleito o candidato a titular com maior 

tempo de serviço na UFRA. Se persistir o empate será eleito o mais idoso. 
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Art. 20 Do boletim de Apuração deverá constar: 

I – o número de eleitores;  

II –  o número de votantes; 

III – o número de votos válidos, brancos e nulos;  

IV – a votação obtida por candidato. 

 

Art. 21 Todos os recursos referentes à impugnação de votos ou qualquer ato eleitoral 

serão julgados em primeira instância pela Comissão Eleitoral. 

§ 1º Os recursos de que trata o caput deste artigo serão julgados em última 

instância por assembleia geral dos servidores do ISPA. 

§ 2º Os recursos deverão ser interpostos no prazo de até 24 (vinte e quatro) 

horas contados da divulgação dos atos pela Comissão Eleitoral e julgados, no 

mesmo prazo em cada instância. 

 

Art. 22 Concluído o processo eleitoral, a Comissão Eleitoral definirá o destino do 

material utilizado. 

 

Art. 23 Totalizando os votos e julgados os eventuais recursos, a Comissão Eleitoral 

divulgará os resultados finais do processo eleitoral. 

 

Art. 24 Fica assegurado aos servidores do Instituto o direito de se ausentarem de seus 

locais de trabalho e salas de aula pelo tempo necessário para exercer o direito de voto. 

 

Art. 25 A Comissão Eleitoral divulgará oficialmente o resultado do processo eleitoral, 

acompanhado do mapa geral do pleito. 

 

Belém (PA), 27 de outubro de 2018. 

 

 

________________________________ 

Prof. Dr. Raimundo Nelson Souza da Silva 

Diretor do ISPA / Campus Belém 

 

 

  

 

mailto:ispa.ufra@gmail.com


  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

INSTITUTO DE SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL 

_________________________________________________________________ 
  Instituto de Saúde e Produção Animal – ISPA  

Av. Presidente Tancredo Neves, nº2501, Bairro Montese, Belém – PA 
Fone: (91)3210-5137       ispaufra@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

 

 

DATA DIA ATIVIDADES 

22/10 Segunda-feira Lançamento do Edital 

22 a 30/10 Terça-feira 
Inscrições dos candidatos aos cargos de 

representantes do colegiado do ISPA. 

30/10 Terça-feira Divulgação das candidaturas deferidas (18h). 

31/10 Quarta-feira Sorteio da ordem dos candidatos na cédula eleitoral. 

05/11 Segunda-feira 
Eleição, apuração dos votos e divulgação dos 

resultados. 

06/11 Terça-feira 
Recurso sobre o resultado da eleição junto a Comissão 

Eleitoral e julgamento dos recursos. 

08/11 Quinta-feira 
Proclamação pela Comissão Eleitoral do resultado 

oficial da eleição 

12/11 Segunda-feira 
Divulgação do mapa geral do processo de eleição no 

site do ISPA 
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