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RESOLUÇÃO Nº 01/19 – PPGECM 

Aprova as normas para a consulta aos 
docentes, servidores técnicos administrativos 
e discentes do Programa de Pós-Graduação 
em Educação em Ciências e em Matemática, 
da Universidade Federal do Paraná, para 
eleição de Coordenador e Vice-Coordenador. 

O COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EM MATEMÁTICA - PPGECM, no uso de suas 

atribuições, considerando a resolução 08/87-COUN, o Regimento Geral e 

o Estatuto da UFPR.

R E S O L V E: 

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.1o - As eleições serão realizadas em 04 de setembro de 2019, no 
horário das 09h às 12h e das 14h às 17h, quando, por meio de voto direto 
e secreto, depositados em urnas próprias, as categorias docente, discente 
e técnico-administrativa sufragarão os nomes de sua preferência. 

§ 1o – As inscrições para as eleições deverão ser feitas mediante 
requerimento encaminhado pelo e-mail ppgecm@ufpr.br, as 00h00 

do dia 22 de agosto de 2019 até as 23h59 do dia 28 de agosto de 2019.

§ 2o - Poderão inscrever-se como candidatos os docentes do quadro 
permanente do PPGECM que atendam às disposições legais;

§ 3o - No requerimento de inscrição da chapa deverão ser especificados 
os nomes dos candidatos a Coordenador e Vice-Coordenador de 
Programa;

§ 4o - A Comissão Eleitoral homologará as inscrições e divulgará, em 
edital próprio, as candidaturas homologadas.

§ 5o - Da decisão da Comissão Eleitoral, relativa às inscrições, cabe 
recurso junto ao PPGECM no prazo de 1 (um) dia útil da data da 
publicação do edital de homologação das inscrições. 
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TÍTULO II - DA COMISSÃO ELEITORAL 

Art. 2o - A comissão eleitoral será constituída por 02 (dois) docentes, 01 
(um) Técnico-Administrativo, 01 (um) discente e 02 (dois) suplentes - 01 (um) 
da categoria de docentes e um da de discentes. 

Art. 3o - À Comissão Eleitoral compete: 

− Coordenar e supervisionar todo o processo a que se refere esta

Resolução;

− Homologar os pedidos de inscrição que não apresentarem nenhum

óbice;

− Apresentar aos candidatos inscritos as listas de votantes que, após

conferidas e assinadas pelos mesmos, não poderão ser alteradas ou

substituídas;

− Designar o local de votação, apuração dos votos e constituir as Mesas

Receptoras;

− Realizar a apuração dos votos;

− Decidir, em primeira instância, sobre as reclamações e impugnações

relativas à execução do processo eleitoral;

− Credenciar fiscais indicados pelas candidaturas;

− Estabelecer procedimentos para a votação.

Art. 4o - Caberá à Comissão Eleitoral instaurar procedimentos que 
resguardem o sigilo do voto e a imparcialidade do processo. 

TÍTULO III - DA VOTAÇÃO 

Art. 5o - A votação far-se-á da seguinte forma: 

− A ordem de votação é a de chegada do eleitor;

− O eleitor deve identificar-se perante a Mesa Receptora, mediante a

apresentação de documento de identidade com fotografia;

− A Mesa Receptora localizará o nome do eleitor nas listas oficiais,

fornecidas pela Comissão Eleitoral, correspondente a sua categoria e

nelas o votante assinará sua presença diante do mesário;

− A Mesa Receptora entregará a cédula a sua categoria;

− O eleitor assinalará no local apropriado da cédula oficial a candidatura

de sua preferência. Após o depósito, pelo eleitor, da cédula na urna



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E EM MATEMÁTICA 

Centro Politécnico – s/n – Edifício da Administração – 4º. Andar – CEP 81.531-990 – CP 19.081 – Jardim das Américas – Curitiba – PR 
ppgecm@ufpr.br                    www.ppgecm.ufpr.br 

correspondente, o Presidente da Mesa Receptora lhe devolverá o 

documento de identidade. 

Art. 6o - O sigilo e a inviolabilidade do voto serão assegurados pelo 
isolamento do eleitor, no ato da votação, e pelo uso de cédula individual para 
cada processo de consulta, para cada votante, rubricada pelo Presidente da 
Mesa Receptora e por um mesário. 

Art. 7o - São eleitores no processo: 

− Docentes do quadro permanente do PPGECM;

− Técnico-Administrativos lotados na Coordenação do programa ou a

disposição dela;

− Alunos regularmente matriculados no curso.

§ 1° As listas oficiais dos eleitores ficarão disponíveis para os candidatos
e qualquer contestação deverá ser feita antes do dia da votação, sendo 
decidida pela Comissão Eleitoral. 

Art. 8o - É vedada a participação no processo eleitoral a todos os que 
não constem da lista oficial de votantes. 

Art.9o - Em caso de o eleitor possuir mais de uma vinculação com a 
Universidade, o direito de voto será exercido da seguinte maneira: 

− Docente que também for estudante ou servidor técnico-administrativo
votará como docente;

− Servidor técnico-administrativo que também for estudante votará
como técnico-administrativo;

TÍTULO IV - DA MESA RECEPTORA 

Art. 10o - A mesa receptora constituir-se-á de 1 (um) Presidente, 1 (um) 
Mesário e 1 (um) Suplente, designados pela Coordenação do PPGECM. 

§ único - Na ausência temporária do Presidente assume o 1o Mesário.

Art. 11 o - A Mesa Receptora é responsável pela recepção e entrega das 
urnas e dos documentos à Comissão Eleitoral. 

Art. 12 o - Ao Presidente da mesa receptora cabe a fiscalização e o 
controle da disciplina no local de votação. 

Art. 13 o - No local de votação só devem permanecer os membros da 
mesa receptora e o eleitor, este o tempo estritamente necessário para o 
exercício do voto. 

§ 1º - Será permitida a presença de 1 (um) fiscal de cada chapa, desde
que devidamente credenciado pela Comissão Eleitoral. 
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§ 2º - A solicitação de credenciamento dos fiscais dar-se-á até o dia da
votação, na Secretaria do PPGECM. 

§ 3º - Não será permitida a propaganda dos candidatos no recinto de
votação. 

TÍTULO V - DA APURAÇÃO 

Art. 14 o - A Comissão Eleitoral atuará como Junta Apuradora, podendo 
ser acompanhada por um fiscal, credenciado, de cada chapa. 

Art. 15 o - A apuração será pública e realizar-se-á logo após o 
encerramento da votação, em local apropriado, previamente designado e de 
conhecimento público. 

§ único - Iniciada a apuração, os trabalhos não poderão ser
interrompidos até a proclamação do resultado, que de imediato será
registrado em ata e assinado pelos integrantes da Comissão Eleitoral e
pelos fiscais presentes.

Art. 16 o - Para apuração dos votos será aberta uma urna de cada vez, 
conferindo-se o número de votos com o número de votantes, antes da 
apuração, aceitando uma diferença máxima de aproximadamente 3% entre o 
número de votos e o número de eleitores. 

Art. 17 - Aplicam-se, para efeito de cômputo final da votação de cada 

candidato, as seguintes relações: 

Vc = 100.(2 Vdt/(D + T)  +  Va/A)/3 

Sendo:  

Vc = votação do candidato; 

Vdt = número de votos de docentes e técnico-administrativos ao 

candidato;  

Va = número de votos de alunos ao candidato;  

D = número de docentes qualificados para votar; 

T = número de técnico-administrativos qualificados para votar; 

A = número de alunos qualificados para votar. 

Art.18 o - Em caso de empate na apuração dos votos, serão 
classificados pela ordem, considerando o candidato: 

− Que tiver mais tempo de serviço na Universidade;
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− Que tiver de maior tempo no serviço público federal;

− Que tiver de maior tempo no serviço público;

− O mais idoso.

TÍTULO VI - DOS RECURSOS 

Art. 19 o - À medida que os votos forem sendo apurados os candidatos 
ou os fiscais credenciados poderão apresentar impugnação, que será resolvida 
de imediato pela Comissão Eleitoral, pelo voto da maioria de seus membros 
efetivos, cabendo ao Presidente o voto comum e o de qualidade. 

Art. 20 o - Os recursos contra a decisão da Comissão Eleitoral relativa à 
apuração serão interpostos ao Conselho Setorial dentro do prazo de 2 (dois) 
dias úteis a partir da proclamação dos resultados. 

TÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 21 o - O resultado das eleições será submetido à homologação do 
Colegiado do PPGECM, em reunião especialmente convocada, no prazo de no 
mínimo 2 (dois) e no máximo 7 (sete) dias a contar da data da divulgação dos 
resultados. 

Art. 22 o - Os casos omissos relativos à execução do processo eleitoral 
serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

Art. 23 o - Das decisões da Comissão Eleitoral caberá recurso ao 
Conselho Setorial, que deverá ser interposto no prazo de 1 dia útil a partir da 
data da decisão. 

Curitiba, 22 de agosto de 2019. 

Prof. Dr. Sérgio Camargo 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Educação em Ciências e em Matemática 


