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Edital Nº 01/2021 
REGIMENTO ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO DO 

COLEGIADO DO 

CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM CIÊNCIAS NATURAIS 
 (Biênio setembro 21 a setembro 23) 

 
A Comissão Eleitoral do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais, 

conforme Resolução nº 3194/17-CONSUN, que trata das Normas Gerais para 

Eleições dos Diversos Cargos da Administração Setorial da Universidade do 

Estado do Pará, estabelece as normas para o processo de composição do 

Colegiado do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais. 

 
1 DA ELEIÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DOCENTE 

Conforme Estatuto da UEPA, Art. 55, parágrafo único e Regimento Geral, 

Art. 41 Inciso XII, será assegurado ao corpo docente o direito de representação nos 

Órgãos Colegiados e Comissões, na forma da Lei cabendo ao Coordenador do 

Curso convocar as eleições para a composição do Colegiado. 

 

1.1 DAS VAGAS DOS DOCENTES 

Há 06 (sete) vagas para representação docente no Colegiado do Curso de 

Licenciatura Plena em Ciências Naturais (Regimento Geral da UEPA, Art. 27 §1º). 

 

1.2 DOS CANDIDATOS DOCENTES 

Poderão exercer a representação docente, no Colegiado de Licenciatura 

Plena em Ciências Naturais, os integrantes da carreira docente da Universidade do 

Estado do Pará há no mínimo 05 (cinco) anos, em pleno exercício de suas 

atividades acadêmicas, e que tenham sido lotados no Curso nos últimos 24 (vinte 

e quatro) meses (Resolução Nº 3194/17, Art. 7º 

§1º).  
Os candidatos docentes não deverão fazer parte de nenhum outro órgão 

colegiado da UEPA, excetuados os membros natos (Estatuto da UEPA, Art. 68). Os 

candidatos assinarão Declaração de Disponibilidade na qual darão ciência de que é 

obrigatória a frequência às reuniões do Colegiado dentro de seu período de trabalho, 

em nenhuma hipótese computando-se essa participação como atividade acrescida 

(Regimento Geral da UEPA, Art. 96). 
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1.3 DO MANDATO DOCENTE 

Os docentes exercerão mandato de 02 (dois) anos, permitindo-se uma 

recondução para mais 02 (dois) anos, conforme Art. 27 do Regimento Geral da 

UEPA. 

 

1.4 DAS INSCRIÇÕES DOCENTES 

As inscrições docentes serão realizadas em formulário online com link 

disponível no site do CCSE/UEPA, ccse.uepa.br/ccse, no período de 09, até o dia 

11 de agosto às 12h, do ano vigente. No site do CCSE/UEPA também será 

disponibilizado o formulário da Declaração de Disponibilidade para download. O 

formulário deve ser assinado, digitalizado e enviado para o e-mail da coordenação 

do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais: cnat.uepa@gmail.com 

Se a Declaração de disponibilidade não for enviada até o prazo final de 

inscrição, esta não será homologada. 

 

1.5 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOCENTES E RECURSOS 

A homologação das inscrições será divulgada no site do CCSE no dia 11 de 

agosto de 2021, às 17h. A presidente da Comissão Eleitoral julgará os recursos no 

dia 12 de agosto e, às 17h, publicará a homologação final no site do CCSE/UEPA. 

 

1.6 DA CAMPANHA DOS DOCENTES 

Os candidatos docentes poderão fazer campanha somente por meios 

digitais nos dias 16 e 1 7 de agosto de 2021 devido aos protocolos de segurança 

da pandemia Covid- 19. 

 

1.7 DO ELEITOR DOCENTE 

Docentes efetivos, substitutos (SEAD) e visitantes lotados no Curso de Licenciatura 

Plena em Ciências Naturais em 2021.1 (Regular capital e interior, PARFOR e UAB). 

 

2 DA ELEIÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DISCENTE 

Conforme Regimento Geral da UEPA, Art. 112 e 117, Inciso II, o discente terá 

representação, com direito a voz e voto, nos órgãos colegiados da Universidade. 
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2.1 DAS VAGAS DOS DISCENTES 

Há 03 (três) vagas para a representação discente no Colegiado do Curso de 

Licenciatura Plena em Ciências Naturais (Regimento Geral da UEPA, Art. 27 §1º). 

 
2.2 DOS CANDIDATOS DISCENTES 

Poderão exercer a representação discente no Colegiado do Curso de 

Licenciatura Plena em Ciências Naturais, os alunos regularmente matriculados no 

2º, 3º, 4º ou 6º semestre e que estejam cursando no mínimo a metade das 

disciplinas ofertadas e, ainda, que não sejam membros de outro órgão colegiado 

da UEPA (Regimento Geral da UEPA, Art. 113). O discente perderá o mandato se 

não estiver conforme esta orientação. 

Os candidatos discentes assinarão Declaração de Ciência e 

Responsabilidade, conforme Regimento Geral da UEPA, Art. 115, ratificando que 

o exercício de qualquer função de representação não exime o estudante do 

cumprimento de seus deveres escolares, devendo apenas ter justificada sua 

ausência em aulas e exames, quando participar de reuniões dos colegiados de que 

fizer parte. 

 
2.3 DO MANDATO DISCENTE 

O mandato da representação estudantil é de 01 (um) ano, sendo permitida 

apenas uma recondução. 

 
2.4 DAS INSCRIÇÕES DISCENTES 

As inscrições discentes serão realizadas em formulário online com link disponível no 

site do CCSE/UEPA, ccse.uepa.br/ccse, no período de 09, às 16h, até o dia 11 de agosto 

do ano vigente. No site do CCSE/UEPA também será disponibilizado no site do CCSE/UEPA 

o formulário da Declaração de Ciência e Responsabilidade para download. O formulário deve 

ser assinado, digitalizado e enviado para o e-mail da coordenação do Curso de Licenciatura 

em Ciências Naturais. Se a Declaração de Ciência e Responsabilidade não for enviada até 

o prazo final de inscrição, esta não será homologada. 

 
2.5 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DISCENTES E RECURSOS 

A homologação das inscrições será divulgada no site do CCSE no dia 11 de agosto 
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de 2021, às 17h. A representante discente julgará os recursos no dia 12 de agosto e, às 

17h, será publicada a homologação final. 

 
2.6 DA CAMPANHA DOS DISCENTES 

Os candidatos discentes poderão fazer campanha somente por meios 

digitais nos dias 16 e 1 7 de agosto de 2021 devido aos protocolos de segurança 

da pandemia Covid- 19. 

 
2.7 DO ELEITOR DISCENTE 

Estudantes matriculados no Curso de Licenciatura Plena em Ciências 

Naturais em 2021.1 (Regular capital e interior e UAB). 

 
3 DAS ELEIÇÕES DOCENTE E DISCENTE 

As eleições para os representantes docentes e discentes do Colegiado de Curso de 

Licenciatura em Ciências Naturais serão realizadas por votação universal e secreta no dia 

19 de agosto de 2021 de forma virtual. O link da urna eletrônica será enviado para o e-mail 

do votante. Este só poderá acessa-lo uma única vez. 

4 DA APURAÇÃO DOS VOTOS, PUBLICAÇÃO DOS 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
4.1 DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

A apuração dos votos será feita, imediatamente, após o término da votação 

pela Comissão Eleitoral. Esta preencherá e assinará a Ata de Eleição e Apuração 

Docente e Ata de Eleição e Apuração Discente. 

Serão eleitos para o Colegiado de Curso os 06 (seis) docentes que 

obtiverem o maior número de votos em ordem decrescente (Resolução nº 3194/17-

CONSUN. Art. 34). Os candidatos que ficarem em 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º lugares 

serão considerados suplentes e poderão, em casos de impossibilidade de algum 

titular, participar das reuniões do Colegiado do Curso somente com direito a voz. 

Serão eleitos para o Colegiado do Curso os 03 (três) discentes que 

obtiverem o maior número de votos em ordem decrescente (Resolução nº 3194/17-

CONSUN. Art. 34). Os candidatos que ficarem em 4º, 5º e 6º lugares serão 

considerados suplentes e poderão, em casos de impossibilidade de algum titular, 
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participar das reuniões do Colegiado do Curso somente com direito a voz. 

 
4.2 DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados das eleições docente e discente serão divulgados no site do 

CCSE/UEPA no dia 20 de agosto de 2021 às 18 horas. 

 
4.3 DOS RECURSOS E ENCAMINHAMENTO DOS RESULTADOS AO CONCEN 

Os recursos docentes e discentes poderão ser apresentados no dia 23 de agosto, das 

8h às 13h. A Comissão Eleitoral julgará os recursos e, no dia 24 de agosto de 2021 

encaminhará o resultado final das eleições ao Conselho de Centro do CCSE para 

homologação. 

5 PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

  A composição do Colegiado do Curso de Pedagogia para o Biênio setembro / 

2021 a setembro / 2023 será divulgada no site do CCSE/UEPA no dia 25 de 

agosto. 

 

6 CASOS OMISSOS 

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, 

em primeira instância e, em segunda instância, pelo Conselho de Centro do 

CCSE. 

 
 

Belém, __________,_____________ 2021. 

 

 

 

 

_____________________________            ______________________________ 

                                 Presidente                                               Secretário 
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Edital Nº 01/2021 

REGIMENTO ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADES DATA/PERÍODO 

Inscrições docente e discente 13 de agosto, às 16h, até o dia 17 de agosto, 
às 12h. 

Homologação das inscrições docentes e 
discentes 

17 de agosto, às 17h. 

Apresentação de recursos docente e 
discente 

17 de agosto (18h) até 18 de agosto 
(12h). 

Resultado final das homologações das 
inscrições docente e discente 

19 de agosto, às 17h. 

Campanha Eleitoral docente e discente 20  a 23 de agosto. 

Eleições docente e discente 24 de agosto, das 8h às 15h. 

Publicação dos resultados das eleições 
docentes e discente 

25 de agosto, às 18h. 

Apresentação de recursos docente e 
discente 

26 de agosto das 8h às 13h. 

Encaminhamento do resultado final ao 
CONCEN para homologação 

27 de agosto. 

Publicação do Resultado Final 30 de agosto. 
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