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Comissão para eleição de Representantes de Professores da Faculdade 
de Educação da UFRJ na Colenda Congregação – 2019/2021  
 
EDITAL PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DE PROFESSORES ASSOCIADOS, 
ADJUNTOS E ASSISTENTES DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO NA COLENDA CONGREGAÇÃO (MANDATO 2019/2021)  
 
1. DA ELEIÇÃO DE CANDIDATOS À REPRESENTAÇÃO DOCENTE  
 
1.1 – A eleição para representantes docentes para a Colenda Congregação da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) far-se-á 
mediante votação entre docentes associados, adjuntos e assistentes desta unidade, de 
acordo com as normas do presente edital, atendendo ao anexo à Resolução Nº 
15/2012 do CONSUNI.  
 
2. DAS VAGAS  
2.1 – A categoria de Professores Associados será convocada a escolher: Dois 
representantes dos professores associados. Dois representantes suplentes  
2.2 – A categoria de Professores Adjuntos será convocada a escolher: Dois 
representantes dos professores adjuntos Dois representantes suplentes  
2.3 – A categoria de Professores Assistentes será convocada a escolher: Um 
representante dos professores assistentes Um representante suplente  
 
3. DAS CANDIDATURAS  
 
3.1 – Estão aptos todos os professores efetivos do quadro docente da Faculdade de 
Educação, respeitadas as categorias citadas no item 2.  
 
3.2 – Não será permitida a inscrição de candidatos que integram a Comissão Eleitoral.  
 
4. DO CALENDÁRIO  
 
4.1 – A eleição para representantes docentes para a Colenda Congregação da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) mandato 
2019/2021 obedecerá ao seguinte calendário:  
 
a) Inscrição de candidaturas:  

• Dias 13, 14 e 15 de março de 2019 de 9h às 13h e de 14h às 17h, na Secretaria 
do Gabinete da Direção da Faculdade de Educação.  
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• As inscrições serão feitas através do formulário de candidatura retirado no 
próprio Protocolo da Faculdade de Educação.  

b) Homologação das candidaturas: As candidaturas serão homologadas no dia 18 de 
março de 2019, às 13h, na sala 239 (Sala do LABES/LIEJA), pelos membros da Comissão 
Eleitoral.  
 
c) Indicações de mesários: A eleição para representantes docentes para a Colenda 
Congregação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) mandato 2019/2021 demandará dos departamentos a indicação de 2 (dois) 
mesários por turno e um suplente, que serão convocados segundo o seguinte 
calendário:  

i. Convocação das chefias via correio eletrônico: dia 25 de fevereiro de 
2019.  
ii. Envio para a Comissão Eleitoral dos mesários e suplentes: dia 15 de 
março de 2019.  
 

A distribuição dos nomes dos mesários será feita nos dias 26 e 27 de março de 2019 
em três turnos, conforme os horários abaixo: 

i. Das 9 às 11 horas  
ii. Das 14 às 16 horas  
iii. Das 18 às 20 horas  

 
d) Eleição  

• Dias 26 e 27 de março de 2019 na Faculdade de Educação, das 9 às 11 
horas, das 14 às 16 horas e das 18 às 20 horas.  

 
e) Apuração dos resultados 

• Dia 27 de março de 2019, a partir das 20h na Faculdade de Educação, pela 
Comissão Eleitoral.  
 

f) Apresentação à Congregação dos resultados para homologação  
• Dia 09 de abril de 2019.  

 
5. DA ELEIÇÃO  
 
5.1 – Todos os professores associados, adjuntos e assistentes efetivos do quadro 
permanente da UFRJ, lotados na Faculdade de Educação serão convocados pela 
Direção para a eleição de seus representantes.  
 
5.2 – Cada professor terá direito a um único voto.  
5.2.1 – Os professores associados votarão em dois candidatos.  
5.2.2 – Os professores adjuntos votarão em dois candidatos.  
5.2.3 – Os professores assistentes votarão em um candidato.  
 
5.3 – A votação dar-se-á através de voto secreto, a ser depositado em urna disponível 
durante as datas estipuladas para a eleição conforme item 4 do presente edital.  
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5.4 – Haverá uma única urna para todas as categorias.  
 
5.5 – As cédulas eleitorais serão diferentes para cada categoria, sendo amarelo para 
associado, branco para adjunto e azul para assistente.  
5.6 - A comissão eleitoral ficará encarregada, ao longo de toda a eleição, de fiscalizar e 
conferir a votação de acordo com os itens 5.2, 5.3 e 5.4 do edital, assim como de 
garantir a lisura do processo de votação.  
 
5.7 – A disposição das candidaturas na cédula deverá obedecer à ordem alfabética.  
 
5.8 – Os professores que participarão da eleição devem, obrigatoriamente, assinar a 
lista de votação disponibilizada pela comissão eleitoral no momento do voto.  
 
5.9 – Ao final da votação do dia 26 de março de 2019, a urna de votação deverá ser 
lacrada por um dos membros da comissão eleitoral e um mesário. Após o lacre a urna 
será transportada pela Comissão para local seguro, nas dependências da Faculdade de 
Educação da UFRJ, onde ficará guardada até o início da votação do dia 27 de março de 
2019.  
 
5.10 – Os candidatos poderão, se assim desejarem, indicar um fiscal para acompanhar 
o processo eleitoral. O fiscal deverá apresentar-se ao presidente da mesa, nos dias de 
votação, devidamente credenciado, mediante carta expedida pelo candidato inscrito.  
 
6. DA APURAÇÃO  
 
6.1 – A apuração será realizada na Faculdade de Educação e terá início às 20 horas do 
dia 27 de março de 2019, na sala 239 (Sala do LABES/LIEJA), estendendo-se sem 
interrupção até a sua conclusão. A apuração ocorrerá em sessão pública.  
  
6.2 – Serão considerados eleitos os nomes que obtiverem o maior número de votos, 
respeitado o número de vagas para titulares e suplentes de cada categoria conforme o 
item 2.  
6.2.1 – A classificação dos candidatos será feita por ordem decrescente na apuração 
dos votos, respeitando o número de vagas por categoria.  
 
6.3 – Em caso de empate, será considerado eleito o candidato mais antigo no corpo 
efetivo desta unidade.  
 
6.4. – É direito de todo candidato enviar um fiscal designado para verificação da 
apuração.  
 
7. DO RESULTADO  
 
7.1 O resultado será divulgado no dia 27 de março de 2019 sala 239 (Sala do 
LABES/LIEJA), e por correio eletrônico enviado pela Direção.  
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7.2 Após o encerramento da apuração e anunciados os resultados, a Comissão Eleitoral 
deverá elaborar relatório a ser apresentado na reunião da Congregação da Faculdade 
de Educação para homologação dos resultados.  
8. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
8.1 Quaisquer fatos relacionados ao não cumprimento deste Regimento deverão ser 
comunicados por escrito à Comissão Eleitoral.  
 
8.2. Os casos omissos serão decididos pela Colenda Congregação da Faculdade de 
Educação.  
 
 

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019.  
 
 
___________________________________  
Profª Alessandra Nicodemos SIAPE Nº 13.62460 
 
 
 ___________________________________  
Profº Bernardo Carvalho Oliveira SIAPE Nº 2067683 
 
 
___________________________________  
Profª Julia Polessa Maçaira SIAPE Nº 2565187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


