
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO NOROESTE 

FLUMINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR COMISSÃO ELEITORAL PARA A 

ESCOLHA DE CHEFIA E SUBCHEFIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

HUMANAS 

 
 

A Comissão Eleitoral do Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior, instituída pela DTS 

INF nº 37/2021, de 25 de novembro de 2021, e publicada no Boletim de Serviço nº 217 de 26 de 

novembro de 2021, de acordo com o Regulamento Geral das Consultas Eleitorais da UFF, torna 

público que está aberto o processo de consulta à Comunidade Acadêmica do mesmo Instituto, com 

o objetivo de identificar as preferências com respeito à escolha de Chefe e Subchefe do 

Departamento de Ciências Humanas para o biênio 2022-2024. 

 
 

1- DA COMISSÃO ELEITORAL LOCAL (CEL): 

 

A Comissão Eleitoral Local, instalada no dia 26/11/2021, é composta pelos professores 
ISABELLE DE ARAÚJO LIMA E SOUZA - SIAPE - 3095779 (Presidente), PABLO DE 

VARGAS GUIMARÃES (Vice-presidente) - SIAPE 1768152, pelos técnicos administrativos 
ALINE REIS AMIM - SIAPE 2399394 (secretária) e FRANCINE MATHIAS BRUM - SIAPE 

2189823 (suplente), e pelos discentes KELLY CRISTINA MARIA AUGUSTO - Matrícula 
119065004 (titular) e ANNELYSE GONÇALVES HERNANDES - Matrícula 120065012 

(suplente). 

 
 

2- DAS INSCRIÇÕES: 

 

2.1 As candidaturas serão consideradas em chapas completas, compostas por candidatos a Chefe 

e Subchefe e serão realizadas entre 22 de fevereiro e 03 de março de 2022 por um dos integrantes 

da chapa, exclusivamente por meio do e-mail eleicao.pch.comissao@id.uff.br, anexando o 

formulário preenchido (ANEXO II deste edital) e os documentos listados abaixo: 

 

a) Documento de Identidade; 
b) Curriculum Vitae (conforme artigo 27 do Regulamento Geral das Consultas Eleitorais da 

UFF – RGCE) 

c) Declaração de que é elegível (conforme artigo 24 do RGCE), para ambos os candidatos; 

 
2.2 O formulário do ANEXO II deste edital e todos os documentos listados acima devem ser 
encaminhados no formato “pdf”, não excedendo o tamanho limite de 1Mb (um megabyte). 

 

2.3 Os candidatos deverão manter aos seus cuidados os originais dos documentos a que se refere 
o subitem 2.1 deste edital para que, caso seja solicitado pela Comissão Eleitoral Local, possa enviá- 

los para confirmação da veracidade das informações. 

 

2.4 O prazo de recebimento de inscrições se encerra às 23h59min do último dia. A comissão não 

se responsabiliza por inscrições não concluídas devido a problemas técnicos eventualmente 

causados por falhas de sistemas no final do prazo. 
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2.5. Dúvidas relacionadas às inscrições devem ser encaminhadas ao e-mail 
eleicao.pch.comissao@id.uff.br 

 

 

3- DA HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS: 

 

3.1 A homologação das chapas inscritas será divulgada no site do INFES/UFF, no dia 04 de março 
de 2022. 

 
 

4- DAS DECISÕES DA CEL: 

 

Das decisões proferidas pela CEL, cabe recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 03 (três) dias 

úteis, ao Colegiado da Unidade, conforme Regulamento Geral das Consultas Eleitorais em seu art. 

13 parágrafo único. 

 
 

5- DA CONSULTA ELEITORAL: 

 

5.1 Considerando a Resolução CUV nº 005/2020 de 15 de dezembro de 2020, que aprova a 

realização de consultas eleitorais on-line na Universidade Federal Fluminense, a votação 

acontecerá por meio de votação eletrônica on-line, usando o Sistema de Votação Eletrônica 

HELIOS VOTING, a consulta eleitoral iniciará no dia 11 de março de 2022 e se encerrará no dia 

15 de março de 2022. 
 

5.2 São Eleitores: 
 

a) Docentes do quadro permanentes da UFF lotados no Departamento de Ciências Humanas – 

PCH; 
 

b) O servidor técnico-administrativo do quadro permanente da UFF lotado no Departamento de 

Ciências Humanas - PCH; 
 

c) O(a) aluno(a) dos cursos de graduação vinculados ao INFES, desde que esteja inscrito(a) em 

disciplinas oferecidas pelo Departamento de Ciências Humanas - PCH no segundo semestre letivo 

de 2021. 

5.3 O peso do voto docente, em conjunto com o voto dos servidores técnico-administrativos, 

corresponde a 80% (oitenta por cento) e o do voto discente corresponde a 20% (vinte por cento). 

Observação: O eleitor que estiver incluído em mais de uma das categorias de votantes citadas 

acima, deverá comunicar com antecedência à Comissão Eleitoral sua opção de categoria. 

O voto será secreto, não sendo permitido o voto por procuração nem por correspondência. 
 

6- DA APURAÇÃO: 

A apuração dos votos será realizada pelo Sistema de Votação Eletrônica HELIOS VOTING, tão 

logo se encerre o período definido para a consulta eleitoral. A divulgação eleitoral acontecerá no 
dia 16 de março de 2022. 
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7- DA ELEGIBILIDADE: 

Poderão se candidatar os professores lotados no Departamento de Ciências Humanas, que 

pertençam ao quadro permanente da UFF e não estejam à disposição de órgãos não pertencentes à 

UFF, nem em licença sem vencimento, ressalvados os casos constantes do Regulamento Geral das 

Consultas Eleitorais da UFF. 

 

8- DA COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS: 

As chapas deverão obrigatoriamente ter a composição completa, ou seja, formadas pelo candidato 

a Chefe e seu respectivo Subchefe. 

 
 

9- DO PERÍODO DE GESTÃO 

O período de gestão será de 02 (dois) anos referente ao biênio 2022-2024. 

 

10- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

A consulta à comunidade acadêmica do Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior será 

regida pelo Regulamento Geral das Consultas Eleitorais da UFF e, nos casos em que este for 

omisso, as decisões serão tomadas pela Comissão Eleitoral Local do Departamento de Ciências 

Humanas, cabendo recursos às instâncias superiores. 

 

Santo Antônio de Pádua, 18 de fevereiro de 2022. 

 
 

                               
 
 

Isabelle de Araújo Lima e Souza 

Presidente 

SIAPE: 3095779 

Pablo de Vargas Guimarães 

Vice-presidente 

SIAPE: 1768152 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Aline Reis Amim 

Secretária 

SIAPE: 2399394 

Kelly Cristina Maria Augusto 

Representante dos Alunos 

Matrícula UFF nº 119065004 



ANEXO 1 

CALENDÁRIO ELEITORAL PARA A ESCOLHA DE CHEFIA E 

SUB-CHEFIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

HUMANAS (PCH) 
 

 

 
DATA 

 
ATIVIDADE 

 
18/02/2022 a 21/02/2022 

 
Divulgação do processo eleitoral 

 
22/02/2022 a 03/03/2022 

 
Inscrição das chapas 

 
04/03/2022 

 
Homologação das chapas 

 
07/03/2022 a 09/03/2022 

 
Interposição de recursos 

 
10/03/2022 

 
Julgamento dos recursos e divulgação 

 
11/03/2022 a 15/03/2022 

 
Consulta Eleitoral 

 
16/03/2022 

 
Apuração e divulgação Eleitoral 

 
17/03/2022 

 
Encaminhamento da Ata de apuração dos votos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO II 
 

INSCRIÇÃO DE CANDIDATURA 
 

CONSULTA ELEITORAL PARA ESCOLHA DE CHEFIA E SUBCHEFIA DO DEPARTAMENTO 

DE CIÊNCIAS HUMANAS (PCH) 
 

 

 

  
NOME 

 
MATRÍCULA 

SIAPE 

 
E-MAIL 

 

 
 

CHEFE 

   

 

 

 
SUBCHEFE 

   

 


