
 
 
 
 
 

EDITAL N. 01/2017 - Comissão Eleitoral 
 

A Comissão Eleitoral, designada pelo Magnífico Reitor da Universidade Federal de Santa 
Maria, através da Portaria N. 85.211, de 11 de agosto de 2017: 

- considerando as disposições das Resoluções 013/02, 014/02, 038/11, 02/16, 21/2012 e 
016/2017 da UFSM, que regulamentam o processo de eleição dos representantes titulares e 
respectivos suplentes no Conselho Universitário, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e no 
Conselho de Curadores; e, 

- considerando as disposições da Resolução 022/14 da UFSM, que aprova o Regimento 
Interno da CPPD e dispõe sobre o processo de eleição dos representantes titulares e respectivos 
suplentes  dos docentes  do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para 
comporem a Comissão Permanente de Pessoal Docente, RESOLVE: 
 

CAPITULO I 
DA CONVOCAÇÃO 

 
Art. 1º - Ficam convocadas as seguintes categorias para participar do pleito: 
I – Servidores docentes vinculados às carreiras e cargos do Magistério Superior do Quadro 

Permanente de Pessoal; 
II – Servidores docentes vinculados às carreiras e cargos do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico do Quadro Permanente de Pessoal; 
III – Servidores Técnico-Administrativos em Educação do Quadro Permanente de Pessoal; 
V- Servidores docentes do Magistério Superior do Quadro Permanente de Pessoal e do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico aposentados; e 
V- Servidores Técnico-Administrativos em Educação aposentados. 

 
CAPITULO II 

DAS INSCRIÇÕES 
           

Art. 2º - Haverá inscrição prévia de candidatos, devendo os interessados formalizarem suas 
inscrições junto à Comissão Eleitoral, através do Departamento de Arquivo Geral, no Prédio da 
Administração Central/Campus Camobi/UFSM, a partir do dia 09/10/2017, até o dia 19/10/2017. 

Parágrafo Único: no dia 23/10/2017 será divulgada uma lista provisória, onde estarão 
relacionados os candidatos que solicitaram inscrição. 

 
Art. 3 º - O prazo para solicitações de impugnação de candidaturas será até o dia 25/10/2017, 

junto ao Departamento de Arquivo Geral, no Prédio da Administração Central/Campus 
Camobi/UFSM. 

Parágrafo Único: no dia 27/10/2017 será divulgada a lista definitiva, onde estarão relacionadas 
as inscrições homologadas. 
 
 

CAPITULO III 
DAS ELEIÇÕES 

  
Art. 4º - As eleições serão realizadas no horário das 9h às 16h, exceto no Hospital 

Universitário, que será das 07h às 20h, do dia 14 de novembro de 2017, em urnas instaladas nas 



subunidades universitárias e nos diversos campi da UFSM, conforme o Artigo 15º do Regimento 
Eleitoral. 
 

Art. 5º - A apuração dos votos ficará a cargo da Comissão Eleitoral, que indicará 
escrutinadores para o apoio ao trabalho de escrutínio, e acontecerá a partir das 8h30min do dia 
16/11/2017, no Prédio 44B, Sala 17. 
 

Art. 6º - O prazo de recurso do resultado será até às 16h do dia 20/11/2017, protocolado via 
Departamento de Arquivo Geral, no Prédio da Administração Central/Campus/UFSM, dirigido à 
Comissão Eleitoral. A homologação do resultado será no dia 23/11/2017, no site da UFSM. 
 

Art. 7º - Serão eleitos para os Conselhos Superiores da UFSM: 
I – Representantes dos Servidores – CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSU): 

a- Técnico-Administrativos em Educação, 08 (oito) titulares e 
08 (oito) suplentes; 

b- Professor Classe “A”, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 
c- Professor Classe “B”, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 
d- Professor Classe “C”, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 
e- Professor Classe “D”, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 
f- Professor Classe “E” e Professor Titular-Livre, 01 (um) titular e 

01 (um) suplente; 
g- Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 01 (um) titular e 01 (um) 

suplente; 
h- Servidor docente aposentado, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; e 
i- Servidor Técnico-Administrativo em Educação aposentado, 01 (um) titular e 01 

(um) suplente. 
 
 II – Representantes dos Servidores – CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E 
EXTENSÃO (CEPE): 

a- Técnico-Administrativos em Educação, 08 (oito) titulares e 08 (oito) suplentes; 
b- Professor Classe “A”, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 
c- Professor Classe “B”, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 
d- Professor Classe “C”, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 
e- Professor Classe “D”, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 
f- Professor Classe “E” e Professor Titular-Livre, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 

e 
g- Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 03 (três) titulares e 03 (três) 

suplentes. 
 
 III – Representantes dos Servidores – CONSELHO DE CURADORES 

a- Técnico-administrativo em Educação, 01 (um) titular e 01 (um) suplente. 
 

 IV – Representantes dos Servidores – COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL 
DOCENTE (CPPD): 

a- Professor Classe “A”, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 
b- Professor Classe “B”, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 
c- Professor Classe “C”, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 
d- Professor Classe “D”, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 
e- Professor Classe “E” e Professor Titular-Livre, 01 (um) titular e 01 (um) suplente; 
f- Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico, 01 (um) titular e 01 (um) 

suplente da Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo; 



g- Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 02 (dois) titulares e 02 (dois) 
suplentes do Colégio Técnico Industrial de Santa Maria; 

h- Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 02 (dois) titulares e 02 (dois) 
suplentes do Colégio Politécnico da UFSM. 

  
 

CAPITULO IV 
DO MANDATO 

 
Art. 8º - A duração dos mandatos dos representantes dos servidores docentes do Ensino 

Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e dos servidores técnico-administrativos em 
educação, nos três Conselhos Superiores, e dos representantes de cada classe da carreira do 
Magistério Superior e de cada Colégio e Unidade de Educação Infantil Ipê Amarelo para compor a 
Comissão Permanente de Pessoal Docente, será de dois anos, a partir da primeira sessão posterior à 
eleição, lida a portaria de nomeação. 
 

Art. 9º - Caso haja modificação estatutária, durante o período de vigência dos mandatos, 
poderão ser chamadas as chapas (titular e suplentes) melhor classificadas para a complementação dos 
membros dos conselhos. 
 
 Art. 10º – Com relação aos servidores ocupantes de dois cargos, o procedimento válido para 
votação será o seguinte: 
 a) Servidor com dois cargos de docente inativo votará uma única vez; 
 b) Servidor com um cargo de docente ativo e outro de docente inativo votará como ativo; 
 c) Servidor com cargo de docente inativo e outro de técnico-administrativo em educação 
inativo, votará nos dois cargos; 
 d) Servidor com cargo de docente ativo e outro de técnico-administrativo em educação, votará 
nos dois cargos; 
 e) Servidor com cargo de docente inativo do Magistério Superior e outro de  docente ativo do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, votará duas vezes; 
 f) Servidor com dois cargos de técnico-administrativo em educação ativo, votará uma única 
vez; 
 g) Servidor com um cargo de docente ativo e outro de técnico-administrativo em educação, 
votará duas vezes; 
 h) Servidor com dois cargos de técnico-administrativo em educação, votará uma única vez. 
  

Art. 11 º - Serão observados os impedimentos na posse. 
 
 
 
 
 

Prof. Breno Augusto Diniz Pereira 
Presidente da Comissão Eleitoral 

 


