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Regimento Eleitoral CSPI 2021 

 

A Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho do Centro Setorial de Produção Industrial 

(CSPI), divulga o presente regulamento para a realização das eleições para Diretor e Vice-

diretor do CSPI. 

 

1. DAS VAGAS 

Será disponibilizada uma vaga para Diretor e uma vaga para Vice-Diretor do CSPI, a qual 

somente poderá ser ocupada por professores efetivos do corpo docente do UEZO, em 

escrutínio secreto, eleitos pelo colégio eleitoral formado pelo corpo docente, corpo 

técnico e corpo discente que compõem a comunidade universitária do CSPI conforme 

Artigo 55 do regimento geral. 

 

2. DO MANDATO 

2.1 O mandato dos Docentes eleitos será de dois (02) anos, a contar da data da posse. 

 

3. DO CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES 

O cronograma deste processo eleitoral encontra-se no Anexo I. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições serão efetuadas por e-mail (eleicaocspi@gmail.com) do dia 10 ao dia 

15/03/2021. 

4.2 Os candidatos deverão encaminhar à comissão eleitoral o “Requerimento de Inscrição” 

(Anexo II) preenchido através do e-mail (eleicaocspi@gmail.com), não sendo aceitas 

inscrições após o término do período de inscrição. 

4.3 As inscrições serão por chapas, compostas pelos candidatos a Diretor e Vice-Diretor, 

sendo que cada chapa receberá uma letra de candidatura de acordo com a ordem 

cronológica de inscrição. 

4.3.1 As numerações das chapas receberão letras de A a Z. 

4.4 Recebidas as inscrições, a Comissão constatará o preenchimento ou não dos pré-

requisitos exigidos para candidatura, homologando ou não as inscrições. 
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4.5 Serão indeferidas as inscrições:  

a) de professores que se encontrarem em processo de transferência para outra instituição; 

b) de professores cujo "Requerimento de Inscrição" esteja rasurado ou preenchido de 

forma incorreta ou incompleta;   

4.6 Findo o período de inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará no site da UEZO a lista 

das candidaturas deferidas, de acordo com as datas do cronograma (Anexo I). 

4.7 Eventuais impugnações deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão Eleitoral, 

através do e-mail (eleicaocspi@gmail.com), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas a 

contar da data da divulgação da lista de deferimentos, no site www.uezo.rj.gov.br, 

devendo a Comissão Eleitoral proferir julgamento em igual período, colhendo ou 

indeferindo o pedido de impugnação. 

 

5. DA CAMPANHA ELEITORAL 

5.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar-se de cartazes ou faixas, sem 

danificar bens da Universidade.   

5.2 O uso dos canais oficiais de comunicação da UEZO para campanha eleitoral está 

vetado. 

5.3 É vedada a propaganda sonora dentro do Campus, bem como a que perturbe as 

atividades didáticas, administrativas e assistenciais.  

5.4 Os candidatos que fizerem campanha em desacordo com este regulamento, que forem 

flagrados realizando "boca de urna" nas seções de votação, ainda que por seus 

correligionários, desacatarem mesários ou membros da Comissão, terão sua candidatura 

anulada pela Comissão Eleitoral, sendo os votos a estes atribuídos considerados nulos. 

 

6. DAS ELEIÇÕES 

6.1 As eleições serão realizadas de forma remota no dia 24/03/21, com a recepção de 

votos ocorrendo através da plataforma Google forms, no horário de 00:00 às 23:59. 

6.2 O link para votação será enviado para os votantes por e-mail institucional ou 

acadêmico (e-mail .edu) e estará disponível também no site da UEZO 

(www.uezo.rj.gov.br). 

6.3 O link para votação só será habilitado no dia e horário da eleição. 

6.4 Não será admitida em hipótese alguma a participação de um candidato em mais de 

uma chapa. 
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6.5 Poderão votar os professores, técnicos e alunos apenas utilizando o e-mail 

institucional e acadêmico para acessar o Google forms. 

6.6 O voto será secreto, pessoal e intransferível. 

 

7. DO DIREITO DE VOTO 

7.1 Terão direito a voto os Docentes que compõem a comunidade universitária do Centro 

Setorial de Produção Industrial. 

7.2 Terão direito a voto os ocupantes de cargo técnico-administrativo da UEZO que 

compõem a comunidade universitária do CSPI. 

7.3 Terão direito a voto os Discentes com matrícula ativa da UEZO e que compõem a 

comunidade universitária do Centro Setorial de Produção Industrial. 

7.4 Eventuais inclusões ou impugnações de votantes deverão ser requeridas por escrito à 

Comissão Eleitoral em até 24 (vinte e quatro) horas antes da votação, enviadas para o e-

mail da comissão eleitoral (eleicaocspi@gmail.com). 

7.5 Não poderão exercer o direito de voto os servidores cedidos e/ou afastados, com ou 

sem vencimento. 

  

8. DA APURAÇÃO DOS VOTOS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

8.1 A apuração do voto ocorrerá logo após o término do período de eleição e a divulgação 

dos resultados ocorrerá em até 24 horas após a apuração e será divulgada no site da UEZO 

www.uezo.rj.gov.br.   

8.2 Eventuais impugnações do resultado da apuração deverão ser dirigidas por escrito a 

Comissão Eleitoral, no dia 29/03/21 através do e-mail da comissão eleitoral 

(eleicaocspi@gmail.com), no período de 00:00 às 23:59. 

8.3 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento das impugnações, a 

Comissão Eleitoral deverá encaminhar ao Presidente do Conselho Universitário e do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão a Ata circunstanciada da sessão de apuração 

dos votos, contendo os nomes dos eleitos, além do total dos votos, incluindo-se brancos 

e nulos.   

8.4 Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de pontos após a aplicação 

do seguinte critério:   

1) Pontos pertinentes aos Docentes 

X=nº de votos obtidos x 70/nº de votos válidos. 
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2) Pontos pertinentes aos Discentes 

Y= nº de votos obtidos x 15/nº de votos válidos. 

3) Pontos pertinentes ao Corpo Técnico 

Z= nº de votos obtidos x 15/nº de votos válidos. 

3) Total de votos obtidos individualmente por cada chapa participante do pleito.   

T = X + Y + Z 

8.7 A comissão eleitoral designará tantos escrutinadores quanto considerar necessários a 

uma eficiente apuração. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis. 

9.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, através de publicação de 

Atos Normativos, numerados e com ampla divulgação no site www.uezo.rj.gov.br. 

9.3 A Comissão Eleitoral é soberana nas questões deste processo eleitoral, cabendo, 

porém, a Reitoria a instância recursal última. 

 

 

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2021. 

 

Florêncio Gomes de Ramos Filho 

Presidente da Comissão Eleitoral 
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ANEXO I - Cronograma 

 

Inscrições 10 a 15/03/21 

Deferimento das inscrições 16/03/21 

Divulgação das candidaturas 17/03/21 

Impugnação das candidaturas 18/03/21 

Divulgação da lista final das candidaturas 19/03/21 

Eleição 24/03/21 

Apuração dos votos 25/03/21 

Divulgação dos resultados 26/03/21 

Impugnação dos resultados 29/03/21 

Julgamento da impugnação dos resultados 30/03/21 

Envio da ata dos resultados do processo 

eleitoral 

31/03/21 
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ANEXO II – Requerimento de inscrição 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

ELEIÇÕES PARA DIRETORIA DO CENTRO SETORIAL DE PRODUÇÃO 

INDUSTRIAL 2021 

 

 

Nome da Chapa: ______________________________________________ 

 

 

Integrantes da chapa: 

 

- Candidato a Diretor: 

 

Nome:__________________________________________________________ 

 

Unidade:________________________________________________________ 

 

ID funcional: _________________________________________________ 

 

Telefone ___________________ e-mail ______________________________ 

 

 

- Candidato a Vice-diretor: 

 

Nome: _________________________________________________________ 

 

Unidade: _______________________________________________________ 

 

ID funcional: _________________________________________________ 

 

Telefone:_________________ e-mail:_____________________________ 

 

 
CENTRO SETORIAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL - UEZO 

Av. Manuel Caldeira De Alvarenga, 1.203 – Campo Grande, Rio De Janeiro, RJ – CEP 23.070-200 


