
 

 

 

EDITAL 01/2022 -CONSULTA ELEITORAL ELEIÇÃO PARA DIRETOR E VICE-

DIRETOR DAFACULDADE DE EDUCAÇÃO NO MANDATO DE 04 ANOS (2022 – 

2025) 

 
A Comissão responsável pelo processo eleitoral de direção e vice direção da 

Faculdade de Educação torna público através desse edital o calendário e as normas 

do processo: 

 
Art. 1º. Poderão se candidatar os professores da carreira do Magistério Superior, 

lotados no Departamento de Educação, ocupantes do cargo de professor titular, 

professor associado IV, ou que sejam portadores do título de doutor, neste caso 

independente do nível de ou da classe do cargo ocupado, que não estejam em estágio 

probatório. 

 
Art. 2º. A inscrição far-se-á por chapas, constando nelas o nome do/a candidato(a) a 

Diretor(a) e candidato(a) a Vice-Diretor(a) e a carta programa da chapa. 

 
Art. 3º. As inscrições de Chapas serão realizadas por meio do correio eletrônico da 

Comissão Eleitoral– consultadirecao2022@gmail.com – de 00:00h de 20 de janeiro 

de 2022 às 23:59h do dia 21 de janeiro de 2022. Deverão ser entregues no ato da 

inscrição, como documentos anexados em formato PDF: a ficha de inscrição de 

chapas (conforme Anexo I deste Edital), e o Plano de Gestão da Chapa para o 

quadriênio de 2022-2025. A inscrição constará no preenchimento de ficha de inscrição 

das chapas (vide anexo I do edital), constando os dados dos candidatos(as) à Direção 

e Vice Direção e a entrega de Carta Programa da Chapa para o mandato de 2022- 

2025, da Faculdade de Educação da UFJF. O comprovante da inscrição será a 

mensagem enviada pela comissão, em resposta à mensagem de inscrição do correio 

eletrônico, deferindo o pedido de inscrição. 

 
Art. 4º. A divulgação das chapas homologadas pela Comissão Eleitoral será feita no 

dia 22 de janeiro de 2022, no site da Faculdade de Educação 

(https://www.ufjf.br/faculdadedeeducacao/), abrindo para o período de recurso, do dia 

22 de janeiro, até o dia 24 de janeiro às 18 horas. O resultado final de homologação 

das chapas será apresentado no dia 25 de janeiro de 2022, a partir das 08:00. 
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Art. 5º. A Eleição ocorrerá em turno único havendo a inscrição de até duas chapas; e 

dois turnos, havendo três ou mais chapas inscritas, desde que nenhuma delas alcance 

50% dos votos válidos mais um no primeiro turno. 

 
Art. 6º. Conforme regimento eleitoral aprovado em reunião de congregação, é 

facultada a campanha eleitoral das chapas, consistindo de: 

I) Discussão com estudantes, professores e técnico-administrativos em 

educação; 

II) Distribuição de panfletos digitais ou impressos com identificação da chapa; 

III) Debate(s) agendado(s) pela Comissão Eleitoral; 

IV) Divulgação da chapa por meios digitais; 

 
 

§1º Qualquer outro tipo de material, atividade ou divulgação deverá ser submetido 

antecipadamente à Comissão Eleitoral para análise e aprovação. 

§2º É vedada a distribuição de brindes (camisas, bonés, canetas, chaveiros e 

similares) na forma da legislação eleitoral brasileira. 

 
Art. 7º. As chapas inscritas poderão realizar campanha eleitoral, em caso de eleição 

de turno único, entre os dias 26 de janeiro a 13 de fevereiro de 2022. Em caso de 

processo eleitoral em dois turnos, a comissão eleitoral estabelecerá o período da 

campanha do segundo turno, respeitando os mesmos critérios do artigo 6 desse edital. 

 
Art. 8º. As violações às normas da campanha de eleitoral serão apuradas pela 

Comissão, a qual repreenderá, publicamente, o infrator ou solicitará o cancelamento 

da inscrição da chapa à Congregação. 

I) Se aplicada a pena de repreensão pública, o infrator poderá interpor recurso à 

Comissão Eleitoral dentro de 24 (vinte e quatro) horas da divulgação da 

repreensão. 

II) A Comissão Eleitoral será convocada para decidir sobre o recurso dentro de 48 

(quarenta e oito) horas após o seu recebimento e sua decisão serão 

irrecorríveis. 

 
Art. 9º. A(s) chapa(s) homologada(s) apresentarão e discutirão seus Planos de Gestão 

em debate junto ao eleitorado, no período de campanha descrito no artigo 7º, através 

da plataforma Google Meet, em dois eventos em turnos distintos, com seus links, 

datas e horários a serem divulgadosnas redes sociais da FACED e no site da FACED, 



 

e nas redes sociais das chapas inscritas, com 72 horas de antecedência. O debate 

será gravado e os links disponibilizados nas redes sociais e no site da FACED, sem 

possibilidade de compartilhamento, ou download, para o eleitorado. 

 
Art. 10º. A eleição, conforme aprovado em reunião de congregação, ocorrerá em dois 

dias de votação, das 00:00h do dia 14 de fevereiro às 23:59 do dia 15 de fevereiro de 

2022, por meio do SIGA. Cada eleitor(a) deverá acessar o SIGA com login e senha 

pessoais e dar o seu voto. Havendo segundo turno, este será realizado das 00:00 do 

dia 24 de fevereiro às 17:00 do dia 25 de fevereiro de 2022, por meio do SIGA. 

 
Art. 11º. A Comissão de Consulta Eleitoral elaborará um mapa por urna apurada, no 

qual deverão constar: 

I) O número de eleitores: professores, técnico-administrativos e estudantes, 

separadamente. 

II) O número de votantes: professores/técnico-administrativos e estudantes, 

separadamente. 

III) O   número   de   votos   nulos,   brancos, válidos de professores/ técnico 

administrativo e estudantes, separadamente. 

IV) O número de votos de professores/técnico-administrativo e estudantes, 

separadamente, em cada chapa. 

V) O somatório dos resultados apurados em cada uma das alíneas anteriores. 

 
 

Art. 12º. O resultado da apuração da consulta eleitoral para Direção e Vice Direção 

obedecerá ao seguinte critério: as categorias docentes e técnico-administrativos 

correspondem a 50% do total de votos e a categoria discentes corresponde a 50% do 

total de votos. 

 
Art. 13º. A apuração e publicação dos resultados serão realizadas pela Comissão de 

Consulta Eleitoral de acordo com o cronograma anexo ao edital (ANEXO II), no site da 

Faculdade de Educação (https://www.ufjf.br/faculdadedeeducacao/). 

I) O relatório final será encaminhado para a congregação. 

 
 

Art. 14º. São eleitores no processo de consulta para os cargos de Direção e Vice 

Direção: 

I) Todos os discentes da UFJF que se enquadrem nas seguintes condições no 

período letivo em que ocorrer as eleições: 
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a. Ser aluno de curso de Licenciatura da UFJF com matrícula ativa em disciplina(s) da 

FACED; 

b. Ser aluno do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) e do Programa de 

Pós-Graduação em Gestão e Avaliação da Educação Pública com matrícula ativa no 

Programa; 

c. Ser aluno de curso de pós-graduação lato sensu da FACED, em desenvolvimento 

no período letivo em que ocorrer a eleição, com matrícula ativa no curso. 

II) Todos os professores integrantes da carreira do magistério lotados no 

Departamento de Educação em exercício, em licença ou cedidos, inclusive 

os professores visitantes e substitutos, admitidos até a data das eleições e 

com contratos vigentes até a data de homologação do resultado das 

eleições. 

III) Todos os técnico-administrativos em educação do quadro permanente da 

UFJF, em efetivo exercício na FACED, admitidos até a data das eleições. 

 
§1º. Os eleitores que pertencerem a mais de um segmento terão direito a um só voto 

e votarão no segmento que lhes aprouver, comunicando sua opção à Comissão 

Eleitoral até o dia 11/02/2022, às 19 horas, por meio do envio de mensagem para o e- 

mail da comissão consultadirecao2022@gmail.com, opção que será mantida para o 2º 

Turno. Caso o eleitor que pertencer a mais de um segmento não comunique por e-mail 

sua opção, seu voto será considerado nulo. 

 
Art. 15º. Caberão recursos sobre o processo eleitoral a serem interpostos juntos à 

Comissão Eleitoral até 24 horas, em dias úteis de atividades na UFJF, após a 

divulgação dos resultados. Das 14h de 23 de fevereiro às 14 horas do dia 24 de 

fevereiro, para o primeiro turno e das 18h do dia 11 de março até às 18h do dia 14 de 

março para o segundo turno. 

 
Art. 16º. Os casos omissões neste edital serão decididos pela Comissão Eleitoral. 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Juiz de Fora, 19 de janeiro de 2022. 

 
 

Comissão Eleitoral 
Cláudia Avellar Freitas – docente Departamento de Educação 
Giovani Cammarota – docente Departamento de Educação 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

NOME DA CHAPA:    
 

Docente candidato (a) à Direção: 
 

 
Docente candidato (a) à Vice-Direção: 

 

 
Data e assinaturas dos dois candidatos 

Israel– técnico-administrativo da Faculdade de Educação 
Rafael - técnico-administrativo da Faculdade de Educação 
Joyce – discente representante D.A Pedagogia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 



 

 
 

ANEXO II 

Cronograma do processo de Consulta eleitoral para direção FACED 2022 
 
 

 

Etapa Data Responsáveis 
Publicação Edital 19/01/2022 Comissão Eleitoral 

Inscrição das chapas 20 a 21/01/2022 Candidatas(os) 

Homologação das chapas 22/01 Comissão Eleitoral 

Recurso 22 a 24/01 Comissão Eleitoral 

Resultado homologação das chapas 25/01 Comissão Eleitoral 
Campanha eleitoral 26/01 a 13/02 Candidatas(os) 

Votação 14 e 15/02 Comissão e eleitores 

Apuração e publicação dos resultados 16/02 Comissão eleitoral 

Recursos ao processo de 
votação/apuração 

17/02  

Divulgação dos resultados até 18/02 Comissão eleitoral 

Segundo Turno   

Campanha caso haja segundo turno 19 a 23/02 Candidatas(os) 
Votação caso haja segundo turno 24 e 25/02/22  

Apuração e publicação dos resultados 
caso haja segundo turno 

08/03/22 Comissão eleitoral 

Recursos ao processo de 
votação/apuração – segundo turno 

03/03/22  

Resultado final 09/03/22  

 


