
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
CAMPUS GOVERNADOR VALADARES 

 
EDITAL REGULAMENTADOR DA CONSULTA PARA COORDENADOR(A) E 
VICE-COORDENADOR(A) DO CURSO DE DIREITO DA UFJF CAMPUS 
AVANÇADO DE GOVERNADOR VALADARES 

 
Art. 1º – O presente Regimento tem por finalidade estabelecer normas para 
eleição para Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) do Curso de Direito do 
Campus Avançado de Governador Valadares para mandato de três anos, nos 
termos do Regimento Geral da UFJF. 

 
SEÇÃO I 

Da Comissão Eleitoral 
 

Art. 2º – O processo eleitoral será desenvolvido segundo as normas constantes 
nesta regulamentação e coordenado pela Comissão Eleitoral (CE) designada 
pela Chefia do Departamento de Direito (DEP DIRGV) conforme os documentos 
constantes no processo SEI n. 23071.919379/2021-60. 
 
§1º A CE do Curso de Direito da UFJF, Campus Governador Valadares, será 
composta pelos docentes Eder Marques de Azevedo (SIAPE 2154441) e Daniel 
Mendes Ribeiro (SIAPE 2027806), como membros titulares, e Marcelo Correa 
Giacomini (SIAPE 1900734) e Tayara Talita Lemos (SIAPE 2128345), como 
respectivos suplentes, e as discentes Eduarda Crystal Gomes dos Santos 
(201904006GV), como membro titular, e Emanuelly Cortes Aquino 
(201904008GV), como suplente. 
 
§2º Fica vedado aos membros da CE a participação como candidato a qualquer 
dos cargos definidos neste Regimento. 
 
Art. 3º – Compete à CE: 
I– Zelar pelo cumprimento deste regulamento;  
II– Receber e homologar a inscrição dos(as) candidatos(as) por chapa;   
III– Definir o calendário eleitoral; 
IV– Definir e organizar as eleições; 
V– Deliberar sobre os recursos interpostos; 
VI– Apurar e divulgar os resultados da eleição;  
VII– Resolver os casos omissos. 

 
Art. 4º – A CE extinguir-se-á, automaticamente, ao completar seus encargos com 
a eleição. 

 
 
 
SEÇÃO II 
Da Eleição 

 
Art. 5º – Para fins de regulamentação do processo eleitoral a CE acolherá a 
inscrição de chapas para ocupação dos cargos de Coordenador(a) e Vice-
Coordenador(a) do Curso de Direito do Campus Avançado de Governador 
Valadares. 

 



Art. 6º – A eleição será realizada em 1 (um) turno, independentemente do número 
de chapas inscritas. 

 
Art. 7º – A votação será realizada de forma remota (on-line) por meio do módulo 
específico do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA) da UFJF, 
conforme determinou a Resolução nº 67.2020, de 21 de dezembro de 2020 do 
Conselho Superior da UFJF (CONSU-UFJF). 

 
 

SEÇÃO III 
Dos Eleitores 

 
Art. 8º – São eleitores: 
I– Todos os docentes integrantes do quadro efetivo do Departamento de Direito do 
ICSA, Campus Governador Valadares, que tenham entrado em exercício até a 
publicação destas normas.   
II– Todos os discentes do curso de graduação em Direito deste campus com 
matrículas ativas. 

 
Parágrafo único. Os eleitores deverão estar com seus cadastros ativos e 
atualizados no sistema SIGA até a data da eleição. 

 
 

SEÇÃO IV 
Dos candidatos 

 
Art. 9º – Podem ser candidatos todos os docentes efetivos, lotados e em exercício 
no Departamento de Direito do campus de Governador Valadares. 

 
Art. 10 – A inscrição da candidatura será realizada por meio da formação de uma 
chapa constituída de um(a) candidato(a) a Coordenador(a) e de outro(a) a Vice-
Coordenador(a) de Curso, vinculados entre si. 

 
§1º - A inscrição será feita de forma remota (on-line) mediante envio de e-mail a 
CE (<eleicaocoorddirufjfgv20211@gmail.com>) contendo o nome da Chapa e os 
nomes completos, cargos pretendidos, números do SIAPE de cada candidato(a). 
 
§2º A CE irá, findo o prazo para inscrição das chapas, remeter a todos os 
docentes do Departamento de Direito, via e-mail, bem como aos representantes 
dos discentes do Curso, via e-mail, lista contendo composição das chapas cuja 
inscrição foi deferida, atribuindo números de identificação a cada uma delas. 

 
SEÇÃO V 

Do calendário eleitoral e dos procedimentos de campanha 
 

Art. 11 – Fica estabelecido o seguinte Calendário Eleitoral: 
I – Inscrição das chapas: de 25/06/2021 a 30/06/2021; 
II – Período de campanha: de 01/07/2021 a 03/07/2021; 
III – Eleição: de 05/07/2021 e 06/07/2021; 
IV – Apuração e divulgação do resultado: 07/07/2021. 
 

 
Art. 12 – A campanha eleitoral dos candidatos é facultativa, consistindo de: 



I– Debates entre os candidatos; 
II– Discussão com discentes e docentes de forma remota;  
III– Divulgação da campanha pela internet em websites, e-mails, redes sociais e 
listas de discussão;  
IV– Distribuição de material on-line. 

 
Parágrafo único. Os membros da chapa poderão utilizar a lista de e-mails 
institucionais dos professores do Departamento de Direito e dos alunos do Curso 
de Direito do campus GV para divulgação de propostas, sendo que o assunto do 
e-mail deverá iniciar com “Propostas da chapa” seguido do número, nome da 
chapa e no corpo do e-mail, referência ao presente item deste edital. 

 
Art. 13 – É expressamente proibida a realização de campanha eleitoral de 
qualquer natureza nas salas de aula virtuais do ERE, ou durante a realização de 
quaisquer outras atividades de ensino, pesquisa ou extensão. 

 
§1º Não configura atividade de campanha o uso ostensivo de adesivos, botons 
ou outras formas passivas de demonstração de preferência, desde que 
respeitadas as disposições gerais deste artigo. 

 
§2º É facultado às chapas inscritas a criação de salas virtuais oficiais da UFJF 
para a realização de atividades de campanha, respeitadas as disposições gerais 
deste artigo. 

 
 

 
SEÇÃO VI 
Da Votação 

 
Art. 14 – A eleição ocorrerá em módulo específico do Sistema Integrado de 
Gestão Acadêmica (SIGA) da UFJF, de forma a garantir a segurança de todo o 
processo e o sigilo dos votos dos eleitores aptos. 

 
§1º Os perfis de Coordenador, Gestor, Elegível/Candidato, Eleitor e Fiscal serão 
inseridos no módulo SIGA-eleição pela CE. 

 
§2º Devido a impossibilidade do registro de chapas no módulo SIGA-eleição, o(a) 
candidato(a) a Coordenador(a) do Curso de Direito do campus Avançado de 
Governador Valadares será registrado(a) e representará a sua chapa. Os votos 
recebidos pelo candidato(a) representarão o total de votos recebido pela Chapa 
registrada junto à CE. 
 
§3º As diretrizes da apuração serão mediadas via recursos deste módulo. 

 
§4º Os casos excepcionais serão resolvidos pela CE. 

 
Art. 15 – A votação iniciará às 07h do dia 05 de julho de 2021 e terminará às 
23h59min do dia 06 de julho de 2021. 
 
Parágrafo único. O voto é facultativo, pessoal, intransferível e secreto. 

 
Art. 16 – É vedada a propaganda eleitoral nos dias da eleição. 

 



SEÇÃO VII 
Da Fiscalização 

 
Art. 17 – Cada chapa poderá indicar fiscal para acompanhar e fiscalizar o 
processo de votação on-line, remetendo à CE o CPF do fiscal e o número do 
perfil no SIGA (SIAPE ou matrícula). 
 
Parágrafo único. A escolha de fiscais não poderá recair sobre quem compõe a 
CE. 
 

SEÇÃO VIII 
Da apuração 

 
Art. 18 – A CE reunirá as informações geradas pelo módulo SIGA-eleição, as 
quais estarão também disponíveis para os fiscais. 

 
Art. 19 – O resultado da apuração obedecerá ao critério da paridade estabelecida 
pela CE, agrupando-se em duas categorias (estudantes e professores), de 
maneira que ambas possuam o mesmo peso. 
 
§1º A fórmula aplicada no processo será a seguinte: Os votos serão ponderados 
de acordo com a seguinte expressão, desde que todas as categorias tenham pelo 
menos 50% (cinquenta por cento) de comparecimento: 

                          Total de votos = Ne + (Nd . ne/nd), sendo: 
              Ne = número de votos válidos dos estudantes 
              Nd = número de votos válidos dos docentes 
              ne = número de eleitores votantes estudantes 
             nd = número de eleitores votantes docentes                

§2º Se o comparecimento dos eleitores de determinada categoria for inferior a 50% 
(cinquenta por cento) de seus integrantes, os votos das chapas serão ponderados 
de acordo com a seguinte expressão: 

            Total de votos = Ne + (Nd . neh/ndh), sendo: 
            Ne = número de votos válidos dos estudantes 
            Nd = número de votos válidos dos docentes 
            neh = número de eleitores habilitados entre os estudantes 
            ndh = número de eleitores habilitados entre os docentes 
 

§3º Os índices citados nos parágrafos anteriores deste artigo serão obtidos por 
meio de relatórios gerados pelo módulo SIGA-eleição pela CE, após o 
encerramento da votação on-line. 
 
§ 4º Para cada chapa, deverão ser consideradas duas decimais no cálculo das 
parcelas da expressão e duas decimais no resultado, fazendo-se o 
arredondamento da segunda decimal para o inteiro imediatamente superior se a 
terceira decimal for igual ou superior a 5 (cinco) ou mantendo-se a segunda 
decimal se a terceira for menor que 5 (cinco). 

            
Art. 20 – Os candidatos poderão apresentar recurso referente à apuração da 
eleição, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação do 
resultado. 
 
Parágrafo único. À CE cabe julgar imediatamente o recurso recebido, 
fundamentando sua decisão. 



 
Art. 21 – A proclamação do resultado das eleições será feita pela CE, após 
esgotado o prazo para recurso. 
 
Parágrafo único. Havendo recurso, a proclamação ocorrerá após o seu julgamento. 

 
Art. 22 – Será proclamada eleita a chapa que obtiver o maior percentual total de 
votos, calculado nos termos do artigo 19. 
 
§ 1º Em caso de empate, as chapas serão classificadas de acordo com o número 
de votos válidos obtidos na soma dos dois segmentos. 
 
§ 2º Encerrada a apuração, a CE publicará, de imediato, o resultado da eleição. 

 
Art. 23 – A CE encaminhará ao Colegiado do Departamento o resultado do 
processo eletivo, que será apreciado na primeira reunião posteriormente à eleição. 

 
SEÇÃO IX 

Dos Recursos 
 

Art. 25 – Em qualquer etapa do processo eleitoral, os eleitores, candidatos e/ou 
fiscais credenciados poderão apresentar petições em forma de ofício, explicitando 
o motivo ou justificativa do mesmo, à CE (através do endereço eletrônico 
<eleicaocoorddirufjfgv20211@gmail.com>). O peticionário deverá apresentar seu 
recurso em até no máximo 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência do fato. 
 
Parágrafo único.  A CE apreciará as petições de imediato e decidirá as solicitações 
no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

 
SEÇÃO X 

Das Disposições Finais 
 

Art. 26 – Os membros docentes da CE serão liberados de suas atividades 
regulares para atuarem na CE nos dias e horas de trabalho previstos pela CE na 
medida do necessário e do possível. 

 
Art. 27 – Os casos omissos serão resolvidos pela CE, aplicando-se 
subsidiariamente o Código Eleitoral Brasileiro e Instruções emanadas pelo 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE). 

 
 
 

Aprovado pela CE em 25 de junho de 2021. 
 
 

Governador Valadares,25 de junho de 2021 
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SIAPE 2154441 
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_____________________________________ 
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