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EDITAL Nº 001/2021 – CECEngAmb – PORTARIA 35, DE 20 DE MAIO DE 2021– IEAA/UFAM

 

PROCESSO DE CONSULTA RESTRITA PARA ESCOLHA DO COORDENADOR E VICE
COORDENADOR, DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE – IEAA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAZONAS, PARA MANDATO NO BIÊNIO 2021/2023

 

1. Das considerações Gerais

 

A Comissão Eleitoral do Curso de Engenharia Ambiental do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente
de Humaitá, instituída pela Portaria nº 035/2021 – IEAA/UFAM, publicada em 20 de maio de 2021, torna
público a oportunidade para que a Comunidade do IEAA participedo processo de Consultado para escolha do
Coordenador e Vice Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental para mandato efetivo no biênio agosto
de 2021 – julho de 2023, conforme dispõe o Artigo 45, Inciso X, do Regimento Geral da Universidade
Federal do Amazonas e Resolução 001/89 – CONSUNI.

Devido as medidas restritivas impostas para o enfrentamento da condição de pandemia de abrangência
internacional o processo de consulta será realizado de maneira totalmente remota por meio do Sistema
Aberto de Eleições Eletrônicas - SAELE para o âmbito da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

 

2. Da Finalidade

 

O presente edital tem por objetivo normatizar o processo de consulta para escolha da Coordenação do Curso
de Engenharia Ambiental – IEAA/UFAM.

 

3. Arcabouço Normativo

 

O presente edital será regido com base nos seguinte arcabouço normativo:

a. Regimento Geral da Universidade Federal do Amazonas (Art. 45, Inciso X);
b. Resolução nº 001, de 15 de fevereiro de 1989 – CONSUNI;
c. Resolução nº 009, de 03 de agosto de 2009 – CONSAD;
d. Resolução nº 11, de 27 de outubro de 2020 – CONSUNI.



 

 

4. Dos Elegíveis

 

Os interessados em aos Cargos de Coordenador e Vice do Curso de Engenharia Ambiental deverão cumprir
os seguintes requisitos:

 

a. Ser professor(a) efetivo(a) do quadro da Universidade Federal do Amazonas, lotado(a) no Instituto de
Educação, Agricultura e Ambiente, e obrigatoriamente em regime de tempo integral ou Dedicação
Exclusiva;

b. Efetivar suas inscrições no período e seguindo os procedimentos estabelecidos neste edital;
c. O Candidato ao cargo de Coordenador não pode está ocupando o Cargo em segundo mandato;

Obs. As decisões serão repassadas através do contato preenchido no formulário de inscrição.

 

5. Dos Eleitores

 

A participação no processo de consulta será maneira facultativa e restrita aos membros da comunidade do
IEAA. Qualquer docente e Técnico Administrativo lotado na unidade, desde que faça os procedimentos
necessários de habilitação, poderá participar do processo, na qualidade de Servidores votantes: Os discentes
regularmente matriculados no Curso de Engenharia Ambiental do IEAA – CEAA/IEAA que se habilitarem
junto a plataforma poderão p.articipar do processo na qualidade de Discentes votantes.

a. Todos Docentes efetivos e substitutos lotados no IEAA;
b. Todos técnicos em educação efetivos lotados no IEAA; e
c. Todos os discentes regularmente matriculados no Curso de Engenharia Ambiental do IEAA.

Obs. Todos devem habilitar-se na plataforma seguindo as instruções que serão disponibilizadas pelo gestor
da plataforma usada para consulta.

6. Das inscrições dos Candidatos

 

Os candidatos (Coordenador e Vice Coordenador) se inscreverão por meio de Chapa e deverão preencher
devidamente a Ficha de Inscrição da Chapa, através do link
https://docs.google.com/forms/d/1aYtGrfHKaj9WU1u7EdDTchHRr7qKYss2ShHHN1RBgNY/prefill, a qual
será encaminhada automaticamente à Comissão responsável pelo recebimento das inscrições, obedecendo ao
calendário apresentado neste edital.

As inscrições serão analisadas e homologadas pela Comissão de Consulta Eleitoral de acordo com o
cronograma abaixo.

A inscrição encaminhada fora do prazo de inscrição previsto no cronograma será automaticamente
indeferida.

 

7. Calendário do processo

https://docs.google.com/forms/d/1aYtGrfHKaj9WU1u7EdDTchHRr7qKYss2ShHHN1RBgNY/prefill


As atividades e eventos relacionados ao processo de consulta deverão obedecer a ordem cronológica que
consta no cronograma abaixo.

ATIVIDADES/EVENTO DATA e HORA Local

Lançamento do Edital 15/07/21 (quinta-feira
18:00h)

SEI, Redes Sociais, e-mail,
sites.

Inscrições das Chapas 15/07/21 (16:00h) –
18/07/21 (23:59h) Link para o Formulário

Divulgação dos inscritos 19/07/21 (quinta-feira
14:00h)

SEI, Redes Sociais, e-mail,
sites

Homologação das inscrições 20/07/21 (15:00h) SEI, Redes Sociais, e-mail,
sites

Live para Entrevista com os
Candidatos 21/07/2021 Plataforma Google

Início do escrutínio 22/07/21 (09:00h) Plataforma para votação

Fim do escrutínio 23/07/21 (17:00h) Plataforma para votação

Publicação do resultado da
votação 26/07/2021 (14:00h) SEI, Redes Sociais, e-mail,

sites

Prazo limite para apresentar
contestação de resultado 27/07/2021 (13:59h) SEI, Redes Sociais, e-mail,

sites

Homologação e Publicação do
resultado final do processo de
consulta

28/07/2021 (08:00h) SEI, Redes Sociais, e-mail,
sites

 

8. Da homologação das Inscrições

 

A(s) chapa(s) inscrita(s) será(ão) formalmente homologadas e divulgada(s) em edital publicado de acordo
com o calendário eleitoral, cabendo recurso dentro do prazo estabelecido.

 

9. Do Processo de Votação

 

https://docs.google.com/forms/d/1aYtGrfHKaj9WU1u7EdDTchHRr7qKYss2ShHHN1RBgNY/prefill


A Consulta ocorrerá de forma virtual por meio do Sistema Aberto de Eleições Eletrônicas – SAELE, onde
serão disponibilizados o link e informações pelo gerenciador do sistema e pela Comissão Eleitoral.

Serão abertas duas urnas uma urna para a categoria de servidores, incluindo docentes e técnicos e outra urna
para os discentes.

O pleito ocorrerá nos dias 22 e 23 de Julho de 2021 (quinta-feira e sexta –feira) de maneira continua,
iniciando às 8h do primeiro dia até as 19h do segundo dia de votação.

Caso não haja mais de uma chapa inscrita, será feita a escolha por aclamação realizada da mesma forma
virtual por meio do Sistema Aberto de Eleições Eletrônicas – SAELE.

 

10. Da Apuração

 

O processo de apuração iniciará após o encerramento da consulta, por meio dos procedimentos técnicos
realizados pelo CTIC, acompanhados pela Comissão de Consulta e representantes das chapas envolvidas, se
for o caso.

Os votos serão contabilizados obedecendo o peso de 75% para a categoria Servidores (Docentes e Técnicos)
e 25% para a categoria discentes.

Concluída a apuração, a Comissão Eleitoral proclamará os vencedores, considerando eleita a chapa que
obtiver a maioria dos votos válidos, sendo o resultado final do pleito divulgado em relatório, conforme data
estabelecida pelo calendário eleitoral.

O relatório sobre a contagem de votos é passível de auditoria e poderá ser requisitada pelo(s) candidato(s).
Admitida a impugnação do votante, não será contabilizado o voto.

Caso o sistema registre dois ou mais votos de um mesmo eleitor, somente o primeiro voto será computado.

 

11. Dos Recursos

 

Das decisões da Comissão Eleitoral caberá recurso a própria comissão em primeira instância e em segunda
instância ao Colegiado do Curso de Engenharia Ambiental.

Das decisões do Colegiado de Curso caberá recurso ao Conselho Diretor do IEAA.

O requerente apresentará pedido fundamentado que deverá ser encaminhado ao ambiente recursal
competente para análise e julgamento, conforme estabelecido no cronograma neste edital.

Do deferimento ou indeferimento de inscrições, ou do resultado final: caberá pedido de recurso no prazo de
24 (vinte e quatro) horas. A decisão do Colegiado deverá ser apresentada fundamentadamente em até 48
(quarenta e oito) horas.

 

12.  Das Disposições Finais

 

Os casos omissos e não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.



Para garantir a lisura do processo, será preservada a documentação referente a todas as etapas do processo,
até a data de posse da chapa vencedora.

i]

 

 

 

 

Humaitá, 02 de julho de 2021

Documento assinado eletronicamente por Heron Salazar Costa, Professor do Magistério Superior,
em 15/07/2021, às 16:42, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Harumy Sales Noguchi, Técnico de Laboratório/área, em
15/07/2021, às 17:28, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0593031 e
o código CRC 2CDAAC12.

 

Rua 29 de agosto - Bairro Centro nº 786 - Telefone: (92) 3305-1181 / Ramal 2212 
CEP 69800-000, Humaitá/AM, ieaacoordengamb@ufam.edu.br 

Referência: Processo nº 23105.015345/2021-28 SEI nº 0593031

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

