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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
, , @cidade_unidade@/, CEP  

Telefone: - h�p://www.ufpr.br/ 
  

Edital nº 01/2021 - Comissão Eleitoral TPG/2021

Processo nº 23075.050358/2021-48

OBJETO: Edital para Eleição para coordenador(a) e vice-coordenador(a) do curso Técnico em Petróleo e Gás Integrado
ao Ensino Médio (TPG).

 

EDITAL 01/2021 - Comissão Eleitoral 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONSULTA À COMUNIDADE DO SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
(SEPT) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PARA COORDENADOR(A) E VICE COORDENADOR(A) DO CURSO: 

TÉCNICO EM PETRÓLEO E GÁS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO.  

A Comissão Eleitoral, cons�tuída pela Portaria nº 083/2021 SEPT, de 01 de setembro de 2021 – Direção SEPT, dando
cumprimento aos ar�gos 7º e 30 da Resolução nº 32/2019 COPLAD, estabelece as normas para consulta à
comunidade setorial e convoca para o presente edital os servidores docentes efe�vos em exercício, servidores técnico
administra�vos e discentes para eleição de Coordenador(a) e Vice Coordenador(a) do curso acima citado, referente
ao biênio 2021/2023. 

 

Art.1º. DA LEGITIMIDADE PARA VOTAR: São legi�mados para votar: 

I - Todos os Docentes efe�vos em exercício e que compõem o colegiado do respec�vo curso, conforme Art. 23 e 26 do
Regimento SEPT – Resolução 32/19 COPLAD, com oferta de disciplina(s) nos três úl�mos semestres do período
regular (2019/2, 2020/1 e 2020/2); 

II - Um representante dos servidores técnico-administra�vos, conforme Art. 23 do Regimento SEPT – Resolução 32/19
COPLAD; e 

III - Todos os discentes regulares com registro acadêmico a�vo pertencentes ao respec�vo curso, conforme Art. 26 e
90 do Regimento SEPT – Resolução 32/19 – COPLAD. 

§1º. A lista dos docentes e técnico administra�vo do colegiado do curso será fornecida pela Seção de Administração
das A�vidades Docentes (SAAD). 

§2º. A lista dos discentes será fornecida pela Seção de Apoio à Gestão Acadêmica do Ensino Técnico e da Graduação
(SAGATG)

Art.2º. DA LEGITIMIDADE PARA SER VOTADO: São legí�mos para concorrer ao pleito todos
os Docentes efe�vos lotados no SEPT que compõem o colegiado do curso, observado o disposto no Art. 26. do
Regimento Setorial – Resolução 32/19-COPLAD. 

§1º. É vedado o exercício cumula�vo de mandato em mais de um órgão de deliberação, ressalvado o de membros
natos, observado o disposto no Art. 20 do Regimento da UFPR. 

§ 2º É vedada a acumulação das funções de coordenador e vice-coordenador com quaisquer outras de direção,
observado o disposto no Art. 125 do Regimento da UFPR. 

§ 3º Candidatos que ocupem outra função gra�ficada estarão assumindo, no ato do registro da candidatura, que
optarão pela função de coordenação caso eleitos. 

Art. 3º. DA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS: Os candidatos deverão abrir processo SEI com o assunto "Edital
01/2021: Inscrição para eleição da coordenação do curso Técnico em Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio, e
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incluir um despacho informando: o nome da chapa e os integrantes com os cargos de coordenador(a) e vice, assinado
digitalmente pelos candidatos.  

§1o Encaminhar o processo para a unidade UFPR/R/EP/UAP no período compreendido entre às 8h do
dia dezessete (17) de setembro até 23h59min do dia vinte (20) de setembro de 2021. 

§2o A lista com as chapas inscritas e homologadas será divulgada em Edital no dia vinte e um (21) de setembro de
2021. 

Art. 4º. DAS IMPUGNAÇÕES DA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS: Qualquer interessado poderá propor impugnação das
chapas inscritas no período compreendido entre 08h às 20h do dia vinte e dois (22) de setembro de 2021, por meio
de abertura de Processo SEI com assunto "Edital 01/2021: Impugnação de chapa (Nome da chapa) para coordenação
do Curso Técnico em Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio" expondo seus fundamentos em documento
digitalmente assinado, e encaminhado para a unidade UFPR/R/EP/UAP. 

Art. 5º. DO JULGAMENTO DAS IMPUGNAÇÕES DA INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS: As impugnações serão julgadas pela
Comissão Eleitoral e seus pareceres publicados em edital no dia vinte e três (23) de setembro de 2021. 

Art. 6º. DA VOTAÇÃO: A votação ocorrerá no dia vinte e sete (27) de setembro de 2021, das 8h às 20h, pela internet –
via Sistema Eleição Online. 

§1o O processo para a realização de Eleição será pelo Sistema Eleição Online, desenvolvido no SEPT – Setor de
Educação Profissional e Tecnológica da UFPR, que está hospedado num servidor seguro dentro das instalações do
SEPT de forma a garan�r as premissas exigidas para uma eleição online: voto individual, secreto e sigiloso, a
impossibilidade de um eleitor votar mais de uma vez e sistema auditável. 

§2o Para votar, o eleitor receberá em seu e-mail pessoal – cadastrado no SIGA, um e-mail contendo o endereço (link)
para acesso ao sistema de votação, código de acesso único e intransferível, bem como instruções de acesso e
votação.  

§3o O login no sistema para votação será feito usando o CPF do eleitor e o código de acesso individual. 

Art. 7º. DA CONTAGEM DOS VOTOS: A contagem dos votos será realizada automa�camente logo após o
encerramento das votações por meio do Sistema de Eleição Online, o qual gerará o mapa de votos por chapa. 

Art. 8º. DA APURAÇÃO DO RESULTADO: Para a obtenção do resultado final da eleição serão considerados: 

Quórum = (total de votantes por categoria / total de eleitores por categoria) * 100; 

Peso de 70% para a soma dos votos de docentes e técnico-administrativo em relação ao universo de eleitores docentes e técnico, observado o
Art. 56 da Lei 9394/16 (LDB); 

Peso de 30% para a soma dos votos de discentes em relação ao universo de eleitores discentes; 

Paridade qualificada, onde o quórum por categoria for igual ou superior a 30%; e 

Paridade simples, onde o quórum de alguma categoria for inferior a 30%. 

Calcular-se-á a votação válida para as chapas considerando-se os seguintes casos: 

1. Sendo atingida a Paridade Qualificada, utilizar-se-á a seguinte fórmula: 

RC(%)=(s/S*0,70+a/A*0,30)*100 

2. Em caso de Paridade Simples, utilizar-se-á a seguinte fórmula: 

RC(%)=(s/SE*0,70+a/AE*0,30)*100 

Onde: 

RC: Resultado por chapa; 

s: número de votos de servidores docentes e técnico-administra�vo na chapa; 

S: número total de votos de servidores docentes e técnico-administra�vos do colegiado (que votaram); 

SE: número de servidores docentes e técnico-administra�vo no colégio eleitoral (aptos para votar); 

a: número de votos discentes na chapa; 

A: número total de votos discentes (que votaram); e 

AE: número discentes no colégio eleitoral (aptos para votar). 

§1o Para a coordenação, será vencedora a chapa que ob�ver o maior RC. 
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§2o O resultado, incluindo o mapa de votos, será publicado em Edital até às 23h59min do dia vinte e sete (27) de
setembro de 2021. 

Art. 9º. EM CASO DE EMPATE: Será eleita aquela chapa cujo (a) �tular tenha mais tempo de serviço como docente
efe�vo (a) na UFPR. Persis�ndo o empate, será considerada vencedora a chapa do (a) docente com maior idade. 

Art. 10. DOS RECURSOS: Eventuais recursos em relação ao resultado deverão ser encaminhados por meio
de processo SEI com assunto "Edital 01/2021: Recurso ao resultado da votação para a coordenação do Curso Técnico
em Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio" expondo seus fundamentos em documento digitalmente assinado, e
encaminhado para a unidade UFPR/R/EP/UAP até às 23h59min do dia vinte e oito (28) de setembro de 2021. 

Art. 11. DO JULGAMENTO DOS RECURSOS: Após o recebimento dos recursos, os mesmos serão julgados e terão seus
pareceres publicados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de encerramento do prazo recursal.  

Art. 12. DO REGISTRO DOS RESULTADOS FINAIS E RECURSOS: Os resultados finais serão publicados e encaminhados
ao conselho setorial para homologação. 

§1o Dos resultados registrados caberá recurso, dentro do prazo de dois dias, sob estrita arguição de ilegalidade, para
o Conselho Setorial conforme Art. 25 do Regimento Geral da UFPR. 

Art. 13. NORMAS COMPLEMENTARES: A Comissão Eleitoral estabelece as seguintes normas complementares:

I - DAS FUNÇÕES DESTA COMISSÃO: Os membros desta comissão foram designados pela Direção do SEPT por meio
da Portaria nº 083/2021 SEPT, de 01 de setembro de 2021 – Direção SEPT cujas funções encerram após a
homologação dos resultados finais do pleito; 

II- DA COMISSÃO: As reuniões da comissão para a organização e procedimentos do pleito serão realizadas pela
internet por meio da ferramenta Teams - Office 365. Após o administrador cadastrar os dados da eleição, a comissão
eleitoral terá acesso ao Sistema de Eleição Online para a entrada dos demais cadastros necessários para a eleição; 

III - DO SECRETÁRIO: Foi designado como secretário da Comissão Eleitoral o servidor Allan Fernando Jus�no Vieira. 

IV- DA IDENTIFICAÇÃO: O eleitor será cadastrado no Sistema Eleição Online e será iden�ficado pelo CPF e receberá
um código de acesso ao e-mail cadastrado no sistema SIGA; 

V - DA DIVULGAÇÃO: Os editais serão divulgados aos servidores docentes, técnico-administra�vos e
discentes via publicação no site do SEPT e uma via anexada ao processo SEI n.23075.050358/2021-48; e 

VI - DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS LISTAGENS DE VOTANTES ÀS CHAPAS HOMOLOGADAS: Poderão ser disponibilizadas
aos candidatos a listagens dos eleitores contendo nome, e-mail de contato e categoria (docente, técnico
administra�vo e discente) para divulgação em suas plataformas, mediante solicitação à comissão eleitoral, por meio
de processo SEI, cujo assunto “Edital 01/2021 – SEPT, Solicitação de lista de eleitores do colegiado do curso Técnico
em Petróleo e Gás Integrado ao Ensino Médio " e encaminhado para a unidade UFPR/R/EP/UAP, devidamente
assinado digitalmente.  

Art. 14. DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos rela�vos à execução do processo eleitoral serão resolvidos pela
Comissão Eleitoral.  

 

Curi�ba,15 de setembro de 2021. 

 

Rafael Augustus Sega (SIAPE 1193465) – Presidente; 

Ângela Pereira de Farias Menga�o - (SIAPE 1182668) – Membro; 

Ana Luiza Ayumi Fukuda Oshima - (TRR20201071) - Membro; 

Allan Fernando Jus�no Vieira - (SIAPE 3215662) - Suplente; 

Bruno Gabriel Venâncio - (TRR20201035) - Suplente. 

 

Documento assinado eletronicamente por ALLAN FERNANDO JUSTINO VIEIRA, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 15/09/2021, às 20:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL AUGUSTUS SEGA, PROFESSOR ENS BASICO TECN
TECNOLOGICO, em 15/09/2021, às 20:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por BRUNO GABRIEL VENANCIO, Usuário Externo, em 15/09/2021, às
21:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANA LUIZA AYUMI FUKUDA OSHIMA, Usuário Externo, em
15/09/2021, às 21:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3818844 e o código CRC
B2134AE4.

 

Referência: Processo nº 23075.050358/2021-48 SEI nº 3818844
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