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CONSULTA ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS NO COLEGIADO DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 

EDITAL 
 

A Comissão Eleitoral Local, instituída pela DTS 02/2020 do IME-UFF de 05 de Março de 2020, de acordo 
com o Regulamento Geral das Consultas Eleitorais da UFF (Resolução n° 104/97 do CUV), torna público que está 
aberto o processo de consulta à comunidade do Instituto de Matemática e Estatística para escolha dos 
representantes técnico-administrativos no Colegiado desse Instituto. 
 

Art.1. Da Comissão Eleitoral Local: 
Compõem a Comissão Eleitoral Local, instalada em 28 de abril de 2021, o membro docente ANA MARIA 

LIMA DE FARIAS (presidente) SIAPE: 311506, e os técnico-administrativos JACQUELINE RODRIGUES 
OLIVEIRA MACHARETE (titular) SIAPE: 1170897, MARIANA VELLOSO LOPES (titular) SIAPE: 3141107. 
 

Art.2. Do direito ao voto: 
Para a presente consulta, têm direito ao voto todos os servidores técnico-administrativos da UFF, lotados 

no Instituto de Matemática e Estatística, que não estejam em gozo de licença sem vencimentos ou à disposição de 
órgão não pertencente à UFF. 

O voto é pessoal, secreto e singular. 
 

Art.4. Dos candidatos ao Colegiado 
São elegíveis para o Colegiado do Instituto de Matemática e Estatística os servidores técnico-administrativos 

lotados no Instituto de Matemática e Estatística, que não estejam em licença sem vencimento ou à disposição de 
órgão não pertencente à UFF. 
 

Art.5. Das inscrições: 
As inscrições das chapas serão feitas a partir das 9 horas do dia 5 de maio até as 12 horas do dia 10 de 

maio, por requerimento em formulário próprio disponível no link: https://forms.gle/RNL1Ef5jadXyw6ry9 . Após os 
candidatos enviarem suas inscrições, a Comissão Eleitoral Local enviará uma mensagem eletrônica confirmando o 
recebimento da inscrição e informando o número da chapa. Esse número será sequencial e por ordem de inscrição 

Os candidatos ao Colegiado do IME se apresentarão por meio de chapa completa, composta por 2 (dois) 
membros titulares e 2 (dois) membros suplentes. 
 

Art.6. Da divulgação das inscrições: 
No dia 10 de maio às 13 horas, a Comissão Eleitoral Local tornará pública a relação das chapas inscritas 

para a Eleição através do seguinte site: http://www.ime.uff.br. 
 

Art.7. Da impugnação de inscrição: 
A Comissão Eleitoral Local receberá os pedidos de impugnação até as 11 horas do dia 11 de maio e 

divulgará os resultados do julgamento dos mesmos às 12 horas do mesmo dia. Os pedidos de impugnação serão 
realizados por requerimento em formulário próprio disponível em https://forms.gle/9v6Np5TYoJ5QyMxq7 . 
 
Art.8. Da homologação das inscrições: 

No dia 11 de maio às 12 horas, a Comissão Eleitoral Local divulgará a homologação das chapas 
concorrentes à Consulta, declarando assim o INÍCIO da campanha eleitoral que se encerrará no dia 26 de 
maio às 18 horas. 
 

Art.9. Da data da Consulta 
A Consulta eleitoral em referência será realizada a partir das 12 horas do dia 28 de maio até as 12 horas do 

dia 31 de maio pelo sistema de votação online.  
 
Art.10. Da apuração dos votos 

A apuração da consulta se dará no dia 31 de maio às 13 horas em reunião aberta através do  link: 
http://meet.google.com/eyz-sbwa-adi. 
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Art.11. Da divulgação da apuração dos votos 
No dia 31 de maio às 14 horas, a Comissão Eleitoral Local divulgará o resultado da apuração da Consulta 

Eleitoral através do seguinte site: http://www.ime.uff.br.  
 

Art.12. Do recurso da apuração dos votos 
Serão aceitos recursos relativos à apuração até 12 horas do dia 1 de junho e o pedido de recurso será 

realizado por requerimento em formulário próprio disponível em https://forms.gle/z5eRLHkgxwNsx6MR6. Os 
resultados serão divulgados às 14 horas do mesmo dia através do seguinte site: http://www.ime.uff.br. 
 
Art.13. Do Homologação dos resultados da Consulta 

O resultado da Consulta será enviado às 15 horas do dia 1 de junho à Direção do Instituto de Matemática e 
Estatística para posterior homologação pelo Colegiado de Unidade. 
 

Art.14. Das Disposições finais: 
A Consulta será regida pelo RGCE da UFF, e pela Resolução CUV nº 005/2020 (publicada no Boletim de 

Serviço nº 235 em 23 de dezembro de 2020), e pela Decisão CUV 02/2021 (publicada no Boletim de Serviço nº 34 
em 23 de fevereiro de 2021) e nos casos em que esses forem omissos, as decisões serão tomadas pela Comissão 
Eleitoral Local. 
 
 
 

Niterói,29 de abril de 2021. 
 
 
 
 

ANA MARIA LIMA DE FARIAS 
SIAPE: 311506 

Presidente da Comissão 
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