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1º PONTO 

Apreciação e deliberação sobre a ata da Segunda Reunião Extraordinária de 2017. 
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE 

DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na 1 

Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, reuniu-se o Conselho Universitário – CONSUNI 2 

da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a presidência do Reitor José de 3 

Arimatea de Matos, para deliberar sobre a pauta da segunda Reunião Extraordinária de dois 4 

mil e dezessete. Estiveram presentes os Conselheiros representantes docentes Ady Canário 5 

de Souza Estevão, Antônio Jorge Soares, André Moreira de Oliveira, Daniel Freitas Freire 6 

Martins, José Domingues Fontenele Neto, José Flávio Timóteo Júnior, Luciana Angélica 7 

da Silva Nunes, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Manoel Quirino da Silva Júnior, 8 

Marta Ligia Pereira da Silva, Nilza Dutra Alves, Rodrigo Nogueira de Codes, Rui Sales 9 

Júnior, Subênia Karine de Medeiros, Shirlene Kelly Santos Carmo, Stefeson Bezerra de 10 

Melo, Hudson Pacheco Pinheiro e Ioná Santos Araújo; os representantes técnico-11 

administrativos Francimar Honorato dos Santos, Giorgio Mendes Ribeiro e Thiago 12 

Henrique Gomes Duarte Marques; e os Representantes discentes: Matheus Martins 13 

Mendes e André Victor Sales Passos; Conselheiros com faltas justificadas: Rita Diana de 14 

Freitas Gurgel, Jacimara Villar Forbeloni; Rafael Espindola; Manoel Leite de Souza. 15 

Conselheira com falta não justificada: Danielle Carvalho Felipe. PAUTA: Primeiro ponto: 16 

Apreciação e deliberação sobre Minuta de Resolução que altera o Artigo Segundo da 17 

Resolução CONSUNI/UFERSA Número quatro de dois mil e dezesseis, que trata de 18 

composição transitória do CONSEPE. Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre Minuta 19 

de Decisão que trata do número de representantes técnico-administrativos, discentes e da 20 

comunidade no CONSUNI. Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre Minuta de 21 

Resolução que trata das normas para eleição de membros docentes, discentes e técnico-22 

administrativos para o CONSUNI. Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre indicação de 23 

membros para compor a Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD. Tendo 24 

constatado quórum legal, o Presidente do Conselho, José de Arimatea de Matos, declarou 25 

aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em discussão. Não houve discussão e foi 26 

aprovada a pauta por unanimidade. Em seguida fez a leitura das justificativas de faltas dos 27 

conselheiros que foram aprovadas por unanimidade. PRIMEIRO PONTO. A Conselheira, Marta 28 

Ligia Pereira da Silva, propôs a seguinte redação para a alteração do Artigo segundo, no 29 

Artigo primeiro: “A composição de que trata o Artigo primeiro desta resolução será mantida por 30 

um período de sessenta dias a contar de sua publicação para que sejam tomadas as 31 

providências de implantação da composição estabelecida no estatuto”. A proposta foi votada e 32 

aprovada por dezessete votos favoráveis, quatro contrários e duas abstenções. Por fim, o 33 

Presidente do Conselho, José de Arimatea de Matos, colocou a minuta, com alterações, em 34 
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votação, que foi aprovada por dezessete favoráveis, cinco contrários e uma abstenção. 35 

SEGUNDO PONTO.  O Presidente do Conselho, José de Arimatea de Matos, propôs a 36 

seguinte redação para o Artigo primeiro: “A representação discente e técnico-administrativa 37 

junto ao Conselho Universitário será composta por três titulares e três suplentes, por 38 

categoria”. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade. O Presidente do Conselho, 39 

José de Arimatea de Matos, propôs a seguinte redação para o Artigo segundo: “A 40 

representação da comunidade externa junto ao Conselho Universitário será composta por um 41 

titular e um suplente”. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade. O Conselheiro, 42 

Wildoberto Batista Gurgel, propôs a seguinte redação para o Artigo terceiro: “Esta Decisão 43 

entra em vigor a partir da próxima composição do CONSUNI”. A proposta foi votada e 44 

aprovada vinte e três votos e uma abstenção. Por fim, o Presidente do Conselho, José de 45 

Arimatea de Matos, colocou a minuta, com alterações, em votação, que foi aprovada por 46 

unanimidade. TERCEIRO PONTO.  A Conselheira, Nilza Dutra Alves, propôs a seguinte 47 

redação para o parágrafo primeiro do Artigo terceiro: “Cada Centro elegerá sua própria 48 

comissão eleitoral composta por três docentes dos seus respectivos Centros e nomeados pelo 49 

Reitor”. O Conselheiro, Wildoberto Batista Gurgel, propôs a seguinte redação para o 50 

parágrafo primeiro do Artigo terceiro: “Cada Diretor de Centro indicará dentre os docentes do 51 

respectivo Centro três nomes para a composição da comissão eleitoral, a serem nomeados 52 

pelo Reitor”. As propostas foram colocadas em votação e a proposta do Conselheiro 53 

Wildoberto Batista Gurgel foi aprovada por onze votos favoráveis, doze contrários (favoráveis à 54 

proposta da Conselheira Nilza Dutra Alves) e uma abstenção. O Conselheiro, Francimar 55 

Honorato dos Santos, propôs a seguinte redação para o parágrafo terceiro do Artigo terceiro: 56 

“A eleição para representante técnico-administrativo será coordenada por uma comissão 57 

composta por três servidores técnico-administrativos indicados pela Delegacia Sindical 58 

SINTEST/UFERSA, a ser nomeada pelo Reitor”. A proposta foi votada e aprovada por 59 

dezesseis votos favoráveis, três contrários e duas abstenções. O Conselheiro, Francimar 60 

Honorato dos Santos, propôs supressão do inciso terceiro do Artigo sétimo. O Conselheiro 61 

Wildoberto Batista Gurgel, propôs a seguinte redação para o inciso terceiro do Artigo sétimo: 62 

“de candidatos/as que se encontrarem afastados por deliberação do CONSUNI a partir do 63 

primeiro dia das inscrições (não aceitar por procuração)”. As propostas foram colocadas em 64 

votação e a proposta do Conselheiro Francimar Honorato dos Santos foi aprovada por 65 

quatorze votos favoráveis, quatro contrários e três abstenções (que foram contrárias a proposta 66 

do Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel). Por fim, o Presidente do Conselho, José de 67 

Arimatea de Matos, colocou a minuta, com alterações, em votação, que foi aprovada por vinte 68 

e três votos favoráveis, e uma abstenção. QUARTO PONTO.  O Presidente do Conselho, José 69 

de Arimatea de Matos, deu início a votação de que tratava o ponto. Ficou decidido que todos 70 

os conselheiros poderiam votar em até quatro representantes titulares e até quatro 71 
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representantes suplentes; e que ganhariam a eleição os quatro titulares e suplentes com o 72 

número maior de votos. Após a votação e apuração dos votos, foram eleitos: a) membros 73 

titulares: Janaina Cortez de Oliveira - Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros (com dezoito 74 

votos), Jailma Suerda Silva de Lima - Centro de Ciências Agrárias (com dezoito votos), Luciana 75 

Vieira de Paiva - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (com onze votos) e José Júnior 76 

Alves da Silva - Centro Multidisciplinar de Caraúbas (com onze votos); b) membros suplentes: 77 

Daniely Formiga Braga- Centro Multidisciplinar de Caraúbas (com dezesseis votos), Roselene 78 

de Lucena Alcântara - Centro Multidisciplinar de Angicos (com quatorze votos), Keila Regina 79 

Santana Fagundes- Centro de Engenharias (com treze votos) e Thadeu Sousa Brandão - 80 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas (com doze votos). Nada mais havendo a 81 

discutir, o Presidente do Conselho, José de Arimatea de Matos, agradeceu a presença de 82 

todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Tarciara Magley da Fonseca 83 

Pereira, Secretária ad hoc dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e 84 

aprovada com/sem emendas, na reunião do dia ___ de ___ de dois mil e dezessete, segue 85 

assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e 86 

por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxx  87 

Presidente: 88 

José de Arimatea de Matos ______________________________________________________  89 

Representantes docentes: 90 

Ady Canário de Souza Estevão ___________________________________________________  91 

André Moreira de Oliveira _______________________________________________________ 92 

Antônio Jorge Soares ___________________________________________________________  93 

Daniel Freitas Freire Martins _____________________________________________________  94 

José Domingues Fontenele Neto __________________________________________________  95 

José Flávio Timóteo Júnior ______________________________________________________  96 

Luciana Angélica da Silva Nunes __________________________________________________  97 

Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira _____________________________________________  98 

Manoel Quirino da Silva Júnior ___________________________________________________  99 

Marta Ligia Pereira da Silva ______________________________________________________  100 

Nilza Dutra Alves ______________________________________________________________  101 

Rodrigo Nogueira de Codes ______________________________________________________  102 

Rui Sales Junior  ______________________________________________________________ 103 

Shirlene Kelly Santos Carmo _____________________________________________________  104 

Subênia Karine de Medeiros_____________________________________________________ 105 

Stefeson Bezerra de Melo _______________________________________________________  106 

Wildoberto Batista Gurgel  ______________________________________________________ 107 

Hudson Pacheco Pinheiro _______________________________________________________  108 
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Ioná Santos Araújo_____________________________________________________________  109 

Representantes técnico-administrativos: 110 

Francimar Honorato dos Santos __________________________________________________  111 

Thiago Henrique Gomes Duarte Marques ___________________________________________  112 

Giorgio Mendes Ribeiro _________________________________________________________  113 

Representantes discentes: 114 

Matheus Martins Mendes________________________________________________________ 115 

André Victor Sales Passos ______________________________________________________ 116 

Secretária ad hoc dos Órgãos Colegiados: 117 

Tarciara Magley da Fonseca Pereira _______________________________________________  118 
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2º PONTO 

Apreciação e deliberação sobre processos de afastamentos e renovação de afastamentos  
 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

  

































































































































































































































 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA  

Conselho Universitário – CONSUNI 
4ª Reunião Ordinária de 2017 

 

 

                                                    3º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre a minuta do Edital Nº 0XX/2017 homologação do resultado do 

concurso público para professor efetivo - edital 008/2017 

 

 

 

 

 

 

 

  



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO 
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 25/2017  CPPS (11.01.18) 
(Identificador: 201748590) 
 
Nº do Protocolo: 23091.004178/201718

MossoróRN, 13 de Abril de 2017.
 

SECRETARIA DE ORGÃOS COLEGIADOS
 
 

Título: Minuta de Edital de Homologação  Resultado do Edital 08/2017  Prof. Efetivo

Prezados (as),
 
Segue Minuta de Edital de Homologação do Resultado do Edital 008/2017 Prof. Efetivo para ser apreciado pelo
CONSUNI.
 
 
Cordialmente,

 
 
 

(Autenticado em 13/04/2017 15:10) 
ANTONIO JORGE SOARES 

PROFESSOR 3 GRAU 
Matrícula: 1372100 

Copyright 2007  Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação  UFERSA
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EDITAL Nº 0XX/2017 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROFESSOR EFETIVO - EDITAL 008/2017 
 

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO HOMOLOGA, de acordo 
com a Decisão/CONSUNI XXX/2017, de XX de XXXXXX de 2017, o resultado do 
Concurso Público para Professor Efetivo, realizado nos termos o Edital Nº 008/2017, de 
15 de fevereiro de 2017, publicado no Diário Oficial da União nº 34, de 16 de fevereiro de 
2017, conforme abaixo especificado: 

Processo nº 23091.001925/2017-58 

Disciplinas/Área: Arquitetura de Computadores. Sistemas Operacionais. Programação. 
Gestão dos Sistemas de Informação (Angicos). 

O resultado final foi o seguinte: 

 NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO  

1º Jose Gildo de Araujo Junior APROVADO CLASSIFICADO 

2º Kleber Tavares Fernandes APROVADO  

3º Thalles Robson Barbalho APROVADO  

4º Emerson Moura De Alencar APROVADO  

 

Disciplinas/Área: Contabilidade Intermediária. Contabilidade Avançada. Teoria da 

Contabilidade (Mossoró). 

O resultado final foi o seguinte: 

 NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO  

1º Kallyse Priscila Soares de Oliveira APROVADA CLASSIFICADA 

2º Raimundo Marciano de Freitas Neto APROVADO  

3º Ariane Firmeza Mota APROVADA  

4º Antônia Wigna de Almeida Ribeiro APROVADA  

5º Jislene Trindade Medeiros APROVADA  

 

Disciplinas/Área: Fundamentos de Filosofia. Filosofia da Ciência e Metodologia Científica 

(Mossoró). 

O resultado final foi o seguinte: 

Não houve candidato aprovado. 
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Disciplinas/Área: Técnicas de Conservação e Uso Eficiente de Energia Elétrica. Captação 

da Energia Solar. Captação da Energia Eólica. Subestações de Energia Elétrica (Mossoró). 

O resultado final foi o seguinte: 

 NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO  

1º Maria Izabel da Silva Guerra APROVADA CLASSIFICADA 

2º Gabriel Vidal Negreiros Bezerra APROVADO  

3º Samanta Mesquita de Holanda APROVADA  

4º Daniel Carlos de Carvalho Crisóstomo APROVADO  

 

Disciplinas/Área: Sistemas Inteligentes. Sistema de Transmissão de Dados. Processamento 

Digital de Sinais. Sistemas Digitais (Pau dos Ferros). 

O resultado final foi o seguinte: 

 NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO  

1º Pedro Thiago Valério de Souza APROVADO CLASSIFICADO 

 

Disciplinas/Área: Projeto e Design de Interfaces. Multimídia. Projeto Detalhado de Software 

(Pau dos Ferros). 

O resultado final foi o seguinte: 

 NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO  

1º Jarbele Cássia da Silva Coutinho APROVADA CLASSIFICADA 

 

 

Mossoró (RN), XX de XXXXXXX de 2017. 

 
 

JOSE DE ARIMATEA DE MATOS 
Reitor 
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                                                    4º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre o Recurso de Redistribuição do Docente Adaumirton Dias Lourenço 

referente ao Processo 23091.003562/2017-95; 
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                                                    5º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre a minuta de Resolução que regulamenta a composição do Conselho de 

Curadores – CC 
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MINUTA DE RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA Nº 000/2017, de __ de _____ de 

2017. 
Regulamenta a composição do 

Conselho de Curadores - CC 

 

O Presidente do CONSELHO UNIVERSITÁRIO da UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO - UFERSA, no uso de suas atribuições legais 

e com base na deliberação deste Órgão Colegiado em sua __ª Reunião ________ de 

2017, em sessão realizada no dia ___________, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a composição do 

Conselho de Curadores em função das alterações estatutárias 

CONSIDERANDO o artigo 26 do Estatuto da UFERSA 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Determinar  que a representação docente junto ao Conselho de Curadores 

será composta por um representante titular e um suplente em cada Centro, eleito por eles 

dentre eles. 

Art. 2º. Determinar  que a representação do Ministério da Educação será composta 

por um representante titular e um suplente. 

§1º. Esta representação será indicada pelo próprio Ministério da Educação. 

§2º. A indicação do Ministério não poderá recair sobre membro da comunidade 

acadêmica regularmente ativo, seja servidor, seja discente. 

Art. 3º. Determinar  que a representação da comunidade externa junto ao Conselho de 

Curadores será composta por um representante titular e um suplente. 

§1º. A representação de que trata o caput será eleita pelo CONSUNI em votação 

dentre os nomes indicados por associações ou entidades de classe que atuem em áreas de 

natureza econômica, financeira e contábil. 

§2º. As indicações de que trata o parágrafo anterior não poderão recair sobre membro 

da comunidade acadêmica regularmente ativo, seja servidor, seja discente. 



Art. 4º. Determinar  que a representação técnico-administrativa junto ao Conselho de 

Curadores – CC será composta por um representante titular e um suplente eleita por eles e 

dentre eles. 

Art. 5º. Determinar  que a representação discente junto ao Conselho de Curadores 

será composta por um representante titular e um suplente.  

Art. 6º. Esta Decisão entra em vigor na data da sua publicação 

 

Mossoró-RN, __ de _____ de 2017. 

 

 

José de Arimatea de Matos 

Presidente 
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                                                    6º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre a minuta de Resolução que Regulamenta a composição do Conselho de 

Administração – CONSAD 
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MINUTA DE RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA Nº 000/2017, de __ de 

_____ de 2017. 

 
Regulamenta a composição do 

Conselho de Administração - 

CONSAD 

 

O Presidente do CONSELHO UNIVERSITÁRIO da UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO - UFERSA, no uso de suas atribuições legais 

e com base na deliberação deste Órgão Colegiado em sua __ª Reunião ________ de 

2017, em sessão realizada no dia ___________, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a composição do 

Conselho de Administração 

CONSIDERANDO o artigo 33 do Estatuto da UFERSA 

CONSIDERANDO o artigo 56 da Lei 9.394/96 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Determinar que a representação docente junto ao Conselho de 

Administração será composta por dois representantes titulares e dois suplentes, eleita 

por eles e dentre eles. 

Art.2º. Determinar que a representação técnico-administrativa junto ao Conselho 

de Administração será composta por dois representantes titulares e dois suplentes. 

Art. 3º. Determinar que a representação discente junto ao Conselho de 

Administração será composta por um representante titular e um suplente.  

Art. 4º. Esta Decisão entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Mossoró-RN, __ de _____ de 2017. 

 

 

José de Arimatea de Matos 

Presidente 
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                                                    7º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre Minuta de Resolução que Regulamenta as 

eleições para representação docente, discente e técnico-administrativa no 

Conselho de Curadores-CC e Conselho de Administração- CONSAD; 
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MINUTA DE RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA Nº 000/2017, de __ de _____ de 

2017. 

 
Regulamenta as eleições para 

representação docente, discente e 

técnico-administrativa no 

Conselho de Curadores-CC e 

Conselho de Administração- 

CONSAD. 

 

O Presidente do CONSELHO UNIVERSITÁRIO da UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO - UFERSA, no uso de suas atribuições legais 

e com base na deliberação deste Órgão Colegiado em sua 2ª Reunião Extraordinária 

de 2017, em sessão realizada no dia 16 de março, 

 

CONSIDERANDO a Decisão CONSUNI/UFERSA Nº0__/2017 (que 

define o número de representantes discentes, técnico-administrativos e da comunidade 

externa do CC); 

CONSIDERANDO a Decisão CONSUNI/UFERSA Nº0__/2017 (que 

define o número de representantes docentes, técnico-administrativos e discentes 

no CONSAD); 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer normas para eleição dos representantes docentes, 

discentes e técnico-administrativos do Conselho de Curadores-CC e do Conselho de 

Administração-CONSAD. 

Art. 2º A eleição para representante discente ficará a cargo do Diretório 

Central dos Estudantes. 

Art. 3º As eleições para representantes docentes e técnico-administrativos 

do CC e CONSAD serão coordenadas por comissões eleitorais, composta cada uma por 

três integrantes. 

§º1º Para as eleições representação no CC, cada Diretor de Centro indicará 

dentre os docentes do respectivo Centro três nomes para a composição da comissão 

eleitoral, a serem nomeados pelo Reitor. 



§2º Para as eleições representação no CONSAD, o Reitor nomeará uma 

comissão central, cabendo a esta indicar componentes de subcomissões nos campi fora 

de sede, a serem nomeadas pelo Reitor. 

§3º A eleição para representante técnico-administrativo será coordenada por 

uma comissão composta por três servidores técnico-administrativos a ser nomeada pelo 

Reitor. 

§º4º As comissões, em sua primeira reunião, definirão seus respectivos 

presidentes e secretários. 

Art. 4º Caberá às comissões eleitorais publicar edital de convocação com as 

regras para eleição. 

Art. 5º As solicitações de inscrição dos/as candidatos/as serão efetuadas 

mediante requisição em local, data e horários definidos no edital. 

Art. 6º A Comissão Eleitoral homologará as inscrições em até 24 (vinte e 

quatro) horas do término do prazo para inscrição. 

Art. 7º Serão indeferidas as solicitações de inscrição: 

I - requeridas por candidatos/as que não estiverem em situação regular com 

a UFERSA; 

II - cujo Requerimento de Inscrição estiver rasurado ou preenchido de forma 

incorreta ou incompleta; 

III - de docente que não estiver lotado no respectivo Centro, no caso da 

eleição para Conselho de Curadores. 

Parágrafo único. As inscrições indeferidas devem ser devidamente 

fundamentadas. 

Art. 8º As eleições ocorrerão, simultaneamente, em turno único, iniciando-

se às 10h00min e com término às 20h00min, em locais estabelecidos em edital. 

Art. 9º As eleições observarão as seguintes regras: 

I - voto secreto; 

II - votação em um único escrutínio; 

III - garantia de inviolabilidade das urnas; 

IV - divulgação da lista dos/as votantes na eleição até 48 (quarenta e oito) 

horas antes da eleição, cabendo contestação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a 

publicação; 

V - voto facultativo, não podendo ser efetuado por correspondência ou por 

procuração; 

§1º cada docente poderá votar em um candidato do seu respectivo Centro de 

lotação, no caso do CC. 

§2º cada docente poderá votar em até dois candidatos para o CONSAD. 

§3º cada técnico-administrativo poderá votar em e em um candidato no caso 

do CC e em até dois candidatos no caso do CONSAD. 



§4º na categoria funcional dos/as docentes somente poderá votar e se 

candidatar aquele/a pertencente ao quadro permanente ativo do centro onde estiver 

lotado, no caso do CC. 

§5º na categoria funcional dos/as servidores/as técnico-administrativos/as, 

somente poderá votar e se candidatar aquele/a pertencente ao quadro permanente ativo 

da Instituição; 

§6º a impugnação ou não de voto será decidida pela Comissão Eleitoral, 

convocada pela Mesa Apuradora; 

Art. 10. O voto em separado somente será permitido quando não constar na 

folha de votação o nome do/a participante da eleição e este/a pertencer 

comprovadamente à comunidade onde estiver ocorrendo votação. 

Art. 11. A apuração dos votos deverá iniciar-se após o encerramento da 

votação, processando-se sem interrupção e concluindo-se por um ato formal de 

divulgação e de publicação oficial. 

 

§1º O prazo para interposição de recursos deverá ser de 24 (vinte e quatro) 

horas após a divulgação do resultado. 

§2º O prazo para a publicação da decisão da Comissão Eleitoral sobre os 

recursos interpostos será de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do recurso. 

§3º Não havendo recurso, o resultado final da eleição será divulgado em até 

48 (quarenta e oito) horas após a eleição.  

§4º Havendo recurso, o resultado da eleição será divulgado em até 72 

(setenta e duas) horas após a eleição. 

§5º No dia seguinte ao anúncio final e definitivo do resultado da eleição, 

caso sejam utilizadas cédulas de votação de papel, a Comissão Eleitoral deverá incinerá-

las. 

§6º A fiscalização e a apuração dos votos obtidos na eleição serão 

coordenadas pela Comissão Eleitoral. 

Art. 12. Após apuração e a contabilização dos votos, a Comissão Eleitoral 

deverá encaminhar ao Gabinete da Reitoria ata circunstanciada da eleição, mais 

especificamente da votação e da apuração dos votos, contendo os seguintes dados: 

I - modelo da cédula de votação, em branco; 

II - descrição da votação apresentando o número de votantes, as ocorrências; 

III - nomes dos/as candidatos/as; 

IV - mapa da apuração contendo o número de votos válidos obtidos, bem 

como os votos brancos e nulos; 

V - classificação dos/as candidatos/as; 

VI - registro de ocorrência durante o processo de eleição. 

Art. 13. Serão considerados eleitos como representantes no CC: 

I- Como representante docente titular o primeiro classificado, e como 

suplente o segundo classificado no respectivo Centro de lotação. 



II- Como representante técnico-administrativo titular o primeiro classificado 

e como suplente o segundo classificado. 

Art. 14. Serão considerados eleitos como representantes no CONSAD: 

I- Como representantes docentes titulares os dois primeiros classificados e 

como suplentes os dois seguintes classificados; 

II- Como representantes técnico-administrativos titulares os dois primeiros 

classificados e como suplentes os dois seguintes classificados. 

 

Art 15. Em caso de empate entre candidatos/as, na eleição, deverão ser 

utilizados os seguintes critérios de desempate, na ordem: 

I - Ingresso mais antigo na Instituição; 

II - Maior Idade. 

Art. 16. Ao resultado final da eleição caberá recurso ao CONSUNI no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas. 

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data e revoga as 

disposições contrárias. 

 

Mossoró-RN, __ de _____ de 2017. 

 

José de Arimatea de Matos 

Presidente 
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Outras Ocorrências. 
 

 

 

 

 

 

 

  


